ដុំអង្កាមពូត

ឥន្ធនៈបៃតងសំរាប់រោងចក្រកាត់ដេរ បង្កើនប្រាក់
ចំណូលសំរាប់ម្ចាស់សិប្បកម្មរោងម៉ាស៊ីនស្រូវ

ចេរភាពថាមពលកំដៅនិងជីវម៉ាស់ជំនួស

ឥន្ធនៈបៃតង
ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនិង
ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ
និងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើ

ប្រទេសកម្ពុជាកំពុងប្រឈមនិងការគំរាមកំហែងបរិស្ថានយ៉ាង

ធ្ងន់ធ្ងរ ដោយសារការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើ។ មួយផ្នែករបស់វា
គឺដោយសារការកែប្រែទៅជាដីកសិកម្ម ប៉ុន្តែក៏ដោយសារ

ការប្រើប្រាស់ឈើព្រៃជាឥន្ធនៈ។ អុសជាង 780,000 តោន
ត្រូវបានដុតជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មនៅក្នុង

អ្នកបញ្ជារទិញសំលៀកបំពាក់អន្តរជាតិ
បានសុំអោយអ្នកផ្គត់ផ្គង់ប្រើប្រាស់
ថាមពលកកើតឡើងវិញ

ប្រទស
េ កម្ពជា
ុ ក្នង
ុ នោះយ៉ង
ា ហោចណាស់អស
ុ ចំនន
ួ 300,000
តោនតវូ្រ បានដុតដោយរោងចកកា
្រ ត់ដរេ ក្នង
ុ ការផលិតចំហាយ

ជាសំខាន់។ តួរលេខនេះគឺតំណាងអោយដីព្រៃចំនួន 3,500

បច្ចុប្បន្នទាំងរដ្ឋាភិបាលទាំងក្រុមហ៊ុនឯកជន

ហិកតាជារៀងរាល់ឆ្នាំ។

កំពុងយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការកាត់បន្ថយ

ព្រៃធម្មជាតិផ្ទុកកាបូនពីបរិយាកាស។ ការដុតអុសព្រៃដែល

ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និង បរិស្ថាន

គ្មន
ា ការគប
្រ គ
់ ង
្រ ដោយចេរភាពបញ្ចញ
េ កាបូនទៅក្នង
ុ បរិយាកាស

ផលប៉ះពាល់ចំពោះសេដ្ឋកិច្ចលើ

ដូច្នេះវាចូលរួមក្នុងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ។

ក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិ ដូចជាក្រុម H&M កំពុងជំរុញអ្នកផ្គត់ផ្គង់
ឧស្ម័នកាបូនិក

ឧស្ម័នកាបូនិក

ដែលស្រូបយកវិញ

ដែលបញ្ចេញក្នុង

ក្នុងកំឡុងពេល

កំឡុងពេលចំហេះ

រដូវដាំដុះ

សំលៀកបំពាក់របស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអោយប្តូរពីអុស
អចេរភាពទៅប្រើប្រាស់ឥន្ធនៈបៃតងដូចជាដុំអង្កាមពូត។

ជាងនេះទៅទៀត កំនើនតម្រូវការអុសពីឧស្សាហកម្មនាំអោយ
មានការកើនឡើងនូវតំលអ
ៃ ស
ុ
ដល
ែ ធ្វអោ
ើ យការជំនស
ួ ឥន្ធនៈ

ជីវម៉ស
ា កា
់ ន់តមា
ែ នការចាប់អារម្មណខ
៍ ង
ំា្ល ឡើងសំរាប់ឧសសា
្ ហកម្ម

អង្កាមត្រូវបាន

ប្រែទៅជាឥន្ឋនៈ

ទោះបីជាយ៉ង
ា ណាក៏ដោយ ការប្រប
ើ ស
ា្រ កា
់ កសំណល់កសិកម្ម

ដូ ច ជាអង្កា ម អាចចាត់ ទុ ក ជាសមតុ ល្ យ កាបូ ន ដោយហេ តុ ថា

ឧស្មន
័ កាបូនក
ិ ដែលបំភាយក្នង
ុ កំឡង
ុ ពល
េ ចំហះេ គឺតវូ្រ បានស្រប
ូ
ឡើងវិញដោយដំណាដ
ំ ល
ែ ដាំដះុ នៅរដូវកយ
្រោ ជារៀងរាល់ឆ។
ំា្ន

វិស័យកាត់ដេរគឺតំណាងអោយសក្តានុពល
ខាងទីផ្សារជាង 225,000 តោននៃ
អង្កាមពូត។

បចេ្ចកវិជ្ជា

អង្កាមពូត
មានបចេ្ចកវិជ្ជាម៉ាស៊ីនអង្កាមពូតសំខាន់ពីរ ដែលអាច
ប្រើប្រាស់បាន ដែលការផលិតអង្កាមពូតពីរប្រភេទជា

មួយនឹងគុណភាពចំហះេ ប្រហាក់បហ
្រ ល
ែ គ្ន។
ា បចេក
្ច វិជា្ជ
ទាំងពីរគឺងាយស្រួលអនុវត្តនិងប្រើប្រាស់។

្កា ពូតផលិតដ
ុំ ងម
ោ យ
ដអ
ម៉ាស៊ីនស៊្រ្គូ

ម៉ាស៊ីនគាបស៊្រ្គូ
ក្នុងការគាបដោយម៉ាស៊ីនស៊្រ្គូជីវម៉ាស់ត្រូវបានគាប
ជាប់ៗគ្នាដោយស៊្រ្គូមួយ តាមរយៈពុម្ពកំដៅមួយ។
នេះជាជម្រើសដ៏មានប្រិយភាព នៅក្នុងប្រទេស
អាស៊ីអាគ្នេយ៍ ដែលយោលទៅលើតម្លៃនៃ

ការវិនយោ
ិ គទុនទាបរបស់វា នឹងបានអង្កាមពូត
មានគុណភាពខ្ពស់។

ម៉ាស៊ីនស្គ្រូ៊
ដង់ស៊ីតេអង្កាមពូត
ការប្រើប្រាស់អគ្គិសនី

ដោយ៖ C.F Nielsen

1 ទៅ 1.4 gm/cm3
ប្រហែល

150 kWh/ton

សមត្ថភាពនៃការផលិត

0.3 - 0.5 ton/hour

តម្លៃម៉ាស៊ីនស្គ្រូ៊

ចាប់ពី 3,000 USD

អាយុកាលមធ្យម

5 ឆ្នាំ

*តម្លៃទាំងអស់ដែលបង្ហាញខាងលើៈ មានលក្ខណៈប្រែប្រួលយ៉ាងច្រើន

គឺអាស្រ័យលើប្រទេសដើមកំណើតនៃការផលិត, គុណភាព
និងតម្លៃនៃម៉ាស៊ីន។

តម្លៃប្រតិបត្តិការខ្ពស់ៈ
ដោយសារតែមានកំដៅ ដុតនៅពុម្ពនិងកម្លាំងសង្កត់ខ្លាំង
វាធ្វើអោយប្រើអគ្គិសនីអស់ច្រើន។

ការថែទាំច្រើនៈ

ដោយសារអង្កាមមានកម្រិតជាតិស៊ីលិកាខ្ពស់ ដូច្នេះស៊្រ្គូ
ត្រូវការផ្សារជាប្រចាំ និងផ្លាស់ប្តូរ។

តម្លៃវិនិយោគទុនទាបៈ
តម្លៃម៉ាស៊ីនស៊្រ្គូមួយដែលមានសមត្ថភាពផលិត
500 kg ក្នុងមួយម៉ោង, តាមធម្មតាចាប់ផ្តើមពី
5.000 ដុល្លារឡើងទៅ។

មានគុណភាពល្អៈ
មានកំហាប់ខ្ពស់, មានប្រហោងនៅចំកណ្ដាល ដោយ
មានកាបូនស្រោបស្រទាប់ខាងក្រៅពីការដុត ដែល
ជួយសម្រេចនូវភាពមិនផ្លាស់ប្តូរមួយ និងចំហេះ
មានប្រសិទ្ធភាព។

អ្នកផ្គត់ផ្គង់ផ្សេងៗ មកពីប្រទេស អា
 ស៊ី និងប្រទេសអឺរ៉ុប 
គឺមានលទ្ធភាពដឹកជញ្ជូនម៉ាស៊ីនអង្កាមពូតម
 កកាន់
ប្រទេសកម្ពុជា, ដូច្នេះពត៌មានលម្អិតសូមកុំមាន

ភាពស្ទាក់ស្ទើរនឹងទំនាក់ទំនងមក ក្រុមអង្ការ ជើរ៉េស។

ម៉ាស៊ីនពីស្តុង
នៅក្នុងម៉ាស៊ីនគាបពីស្តុង ជីវម៉ាស់ត្រូវបានបុករុញចូល
ទៅក្នុងពុម្ព ដោយមានកម្លាំងខ្លាំងបុកតបក្នុងសម្ពាធ
មួយយ៉ាងខ្ពស់ តាមរយៈសង្កត់តឹងណែនទៅលើដុំ

ូ ផលិតដ
ោ យ
ម
្កា ពត
ុំ ង
ដអ
ម៉ាស៊ីនពីស្តុង

អង្កាម ដើម្បីអោយបានអង្កាមពូត។

ម៉ាស៊ីនពីស្តុង
ដង់ស៊ីតេអង្កាមពូត
ការប្រើប្រាស់អគ្គិសនី

0.9 ទៅ 1.2 gm/cm3
ប្រហែល

75 kWh/ton

សមត្ថភាពនៃការផលិត

1 ទៅ 1.6 ton/hour

តម្លៃម៉ាស៊ីនពីស្តុង

ចាប់ពី 30,000 USD

អាយុកាលមធ្យម

8 - 10 ឆ្នាំ

*តម្លៃទាំងអស់ដែលបង្ហាញខាងលើៈ មានលក្ខណៈប្រែប្រួលយ៉ាងច្រើន

គឺអាស្រ័យលើប្រទេសដើមកំណើតនៃការផលិត, គុណភាព
និងតម្លៃនៃម៉ាស៊ីន។

តម្លៃវិនិយោគទុនខ្ពស់ៈ
ម៉ស
ា ន
ី៊ ពីសង
ុ្ត ជាធម្មតាមានសមត្ថភាពក្នង
ុ ការផលិតអប្បរមា
1 តោន ក្នុងមួយម៉ោង ហើយតម្លៃវិញគឺចាប់ពី 30.000
ដុល្លារឡើងទៅ។

អង្កាមពូតមានភាពមិនសូវណែនៈ

ដោយ៖ C.F Nielsen

ការថែទាំទាបៈ
ភាពសឹករេចរិលនៃផ្នែកប៉ះផ្ទាល់, លើប្រដាប់បុក និង

ពុម្ព គឺមានកម្រិតទាប បើធៀបទៅនឹង ភាពសឹករេចរិល
នៃស្គ្រូ៊និងពុម្ពរបស់វា ដូច្នេះហើយ ពីស្តុងត
 ម្រូវការ
ការថែទាំទាប។

អង្កាមពូតមានកំហាប់ណែនតិច ដែលបណ្តាលអោយ

តំលៃប្រតិបត្តិការទាបៈ

ចំហេះមានប្រសិទ្ធភាពទាប)

ថាមពលតិច។

អង្កាមពូតងាយបែកចេញ។ (ភាពមិនរឹងរបស់វាធ្វើអោយ

ដំណើរការនៃភាពតឹងណែន គឺមានការប្រើប្រពល

ចំពោះរោងចក្រកាត់ដេរ

អង្កាមពូតគឺជាដំណោះស្រាយដ៏ល្អមួយ
សំរាប់ជំនួសអុសអចេរភាព

រោងងចក្រកាត់ដេរត្រូវការផលិតចំហាយក្នុង
បរិមាណច្រើន ហើយផលិតទឹកក្តៅសំរាប់អ៊ុត
បោកគក់ ឬ សំរាប់ជ្រលក់ពណ៌។ ធ្វើដូច្នេះបាន
ពួកគេប្រើប្រាស់អុសនៅក្នុងឡចំហាយ។

ការផលិតអង្កាមពូតជាទ្រង់ទ្រាយធំ បច្ចុប្បន្នគឺកំពុងមាននៅ

ប្រទេសវៀតណាម ប្រទេសចិន, ប្រទេសឥណ្ឌា ប្រទេសជប៉ុន

អង្កាមពូតគឺ ធានានូវនីត្យានុកូលភាព និង

ជាឥន្ឋនៈចេរភាព (ដែលមិនជាករណីដុតអុស)

និងអ
 ឺរ៉ុប ដែលជាកន្លែងពួកគេបានប្រើនៅក្នុងរោងឧស្សាហកម្ម
ផេ្សងៗគ្នា ដូចជា រោងចក្រកែច្នៃម្ហូបអាហារ រោងចក្រកាត់ដេរ
និង រោងចក្រកែច្នៃក្រដាសជាដើម។

អង្កាមពូតអាចដុតយ៉ាងងាយស្រួល ជំនួសកំណាត់

អុសនៅក្នុងឡចំហាយជាច្រើន

អង្កាមពូតមានប្រសិទ្ធភាពជាងអុស

អរគុណច្រើនចំពោះសំណើមទាបរបស់វា និង

មានថាមពលកំដៅខ្ពស់។

វាងាយស្រួលក្នុងការកាន់ រក្សាទុក និងដឹកជញ្ជូន

មានផេះមួយចំនួនធំនៅសល់ ក្នុងកំឡុងនៃការដុត (ប្រហែល20% នៃអង្កាមបានបម្លែងទៅជាផេះ)
ដូច្នេះ វាមានសារៈសំខាន់ ដើម្បីពិភាក្សាក្នុងការគ្រប់គ្រងផេះ និងយកសំណល់ទៅបោះចោល
ជាមួយអតិថិជន មុនពេលចាប់ផ្តើមកិច្ចសន្យាផ្គត់ផ្គង់មួយ។

បង្កើនតម្លៃប្រាក់ចំណូលបន្ថែម ដោយបង្កើនតម្លៃបន្ថែម

សំរាប់

សិប្បកម្មរោងម៉ាស៊ីនស្រូវ

ដុអ
ំ ង្កម
ា ពូត គឺជាដំណោះស្រយ
ា ដ៏លម
្អ យ
ួ ៖

លើផលិតផលអង្កាម

មានអតិថិជនទៀងទាត់ទិញអង្កាម ក្នុងបរិមាណច្រើន
ប្រើទីរក្សាទុកតូច ដោយសារតែអង្កាមត្រូវបានគាបទៅជា

អង្កាមពូត

ម្យ៉ាងទៀត, ម៉ាស៊ីនគាបអង្កាមងាយស្រួលប្រើ និង

ងាយដំឡើង
ដុំអង្កាមពូតផលិតដោយ
ម៉ាស៊ីនស៊្រ្គូ

ដុំអង្កាមពូតផលិតដោយ
ម៉ាស៊ីនពីស្តុង

មានចេរភាព
េថាមពលកំដៅដែល
ីវម៉ាស់
និងការជំនួសដោយជ
គំរោង ចំហាយ

តាំងពីខម
ែ ថ
ិ នា
ុ ឆ្នំា 2016 អង្គការ  GERES
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ការសិក្សាស្រាវជ្រាវរកដំណោះស្រាយ
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 ប
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់ ទ្ធភាពអោយអង្គការជើរស
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រកដំណោះស្រាយសមស្របមួយ ដើម្បីកាត់បន្ថយនូវ
ផលប៉ះពាល់ពីរោងចក្រជាច្រើន ទៅលើការប្រែប្រួល

អាកាសធាតុ និងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើ។ អង្គការ
ជើរ៉េស បានសាកល្បងធ្វើពិសោធន៍ជាច្រើនដង នៅ

ក្នង
ុ មន្ទរី ពិសោធន៍ និងតាមរោងចកនា
្រ នា ដើមប្ ប
ី ញ្ជក
ា ់

ប្រាប់អំពីបច្ចេកទេសដែលអាចប្រើប្រាស់បាន និង

លទ្ធផលនៃការប្តរូ ពីការដុតអុសពទៅ
្រៃ ដុតដុអ
ំ ង្កម
ា ពូត
ដើមប្ ផ
ី លិតចំហាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

ក្រុមថាមពលកកើតឡើងវិញ បរិស្ថាន និងសាមគ្គីភាព
ការិយាល័យប្រចាំតំបន់អាស៊ីអគ្នេយ៍

ការិយាល័យប្រចាំតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ អាគារ #7B (ជាន់ទី3)
ផ្លូវលេខ81 កែងនិងផ្លូវលេខ109 សង្កាត់បឹងរាំង
ខ័ណ្ឌដូនពេញ ទីក្រុងភ្នំពេញុ កម្ពុជា

អុីមែល: contact@geres.eu

ទូរស័ព្ទ: +855 78 767 499 / +855 16 600 617
សំរាប់ព័ត៍មានបន្ថែមសូមមើលគេហទំព័រ
www.geres.eu

