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เตาเผาขยะ MVA Pfaffenau 

เตาเผาขยะ MVA Pfaffenau เป็นหนึ่งในสามเตาเผาขยะของกรุงเวียนนา1 เตา

ดังกล่าวได้เริ่มด าเนินการมาตั้งแต่เดือนกันยายนปีค.ศ. 2008 เป็นหนึ่งในมาตรการ

การจัดการของเสียและขยะของกรุงเวียนนาซึ่งมีมากกว่า 250,000 ตันต่อปี 

กระบวนการจัดการดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานของสหภาพยุโรป   

ห น่ ว ย ง า น  WKU (Vienna municipal environmental protection project   

group ) เริ่มท าการวางแผนสร้างเตา MVA Pfaffenau ในปี 2002 และจัดท าการ

ประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) ในปี 2004 และเริ่มก่อสร้างในเดือนมีนาคม 

2006 โดยใช้เวลาก่อสร้างทั้งหมด 2 ปีและ 6 เดือน   

แนวคิดและหลักการ 

ขยะที่ถูกส่งมาที่เตา MVA Pfaffenau เป็นขยะที่มาจากครัวเรือน และสถานประกอบ

ธุรกิจ ส่วนขยะอันตรายและขยะอุตสาหกรรมจะถูกส่งไปที่เตาเผา Simmeringer 

Haide ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ตรงกันข้ามกับ MVA Pfaffenau 

MVA Pfaffenau เป็นเตาเผาขยะที่ใช้หลักการ Grate furnace with multi-stage 

flue-gas cleaning system and wastewater treatment แ ล ะ  Extraction-

back-pressure steam turbine to generate electricity and district heating 

กล่าวคือเป็นเตาที่น าเอาพลังงานที่ได้จากการเผาขยะมาเปลี่ยนให้เป็นพลังงานไฟฟ้า

และความร้อนเพื่อส่งให้ครัวเรือนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่รอบๆ โดยในปัจจุบันสามารถผลิต
                                                           
1 (อีกสองแห่งช่ือ MVA Spittelau และ MVA Flötzersteig) 
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พลังงานความร้อนส าหรับ 50,000 กว่าครัวเรือน และพลังงานไฟฟ้าส าหรับ 25,000 

ครัวเรือน 

ในแต่ละวัน MA 48 ซึ่งเป็นหน่วยงานของกรุงเวียนนาน าเอาขยะมาส่งที่  MVA 

Pfaffenau มากกว่า 20 คันรถบรรทุก ในแต่ละชั่วโมงขยะกว่า 32 ตันจะถูกเครนยก

เข้าเตาเผาที่มีอุณหภูมิกว่า 850 องศาเซลเซียส ไอร้อนที่ได้จากการเผาจะถูกน าไป

สร้างไอน้ าที่มีความดันถึง 40 Bar และมีอุณหภูมิ 400 องศาเซลเซียส ไอน้ านี้จะถูก

น าไปผลักดันใบพัดเพื่อสร้างพลงังานไฟฟ้า และให้ความร้อนต่อครัวเรือนที่มีโครงข่าย

เชื่อมต่ออยู่ สัดส่วนพลังงานที่สามารถน ามาใช้นั้นสูงถึงร้อยละ 76 ของพลังงานที่มี

อยู่ในขยะที่ถูกน ามาส่งเลยทีเดียว 

หลังจากกระบวนการเผาไหม้ผ่านไปประมาณ 1 ชั่วโมงขี้เถ้า เศษผงฝุ่นและวัสดุที่ไม่

เผาไหม้จะถูกล าเลียงออกจากเตาเผา วัสดุบางส่วนจะถูกคัดเพื่ อน าไปเป็น

ส่วนประกอบของการผลิตเหล็กกล้า ส่วนขี้เถ้าที่เหลือจะถูกล าเลียงไปฝังกลบที่เขต 

Rautenweg ชายเมืองเวียนนา 

แหล่งข้อมูล: http://www.wku.at/MVA-Pfaffenau.11.0.html?&L=1   
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เตาเผาขยะ Simmeringer Haide 

เตาเผา Simmeringer Haide เป็นเตาเผาขยะอุตสาหกรรมและขยะอันตราย อยู่ใน

ความดูแลของบริษัท Wien Energie GmbH บริษัทพลังงานที่ภาครัฐของเมือง

เวียนนาผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ 

เตาเผาขยะ Simmeringer Haide นั้นมีหลักการที่คล้ายกับเตา MVA Pfaffenau 

กล่าวคือสามารถน าผลิตพลังงานความร้อนและกระแสไฟฟ้าได้จากการเผาขยะ 

แต่เตา Simmeringer Haide ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ล้ าสมัยกว่า สามารถ

จัดการขยะอุตสาหกรรม ขยะอันตราย ขยะ Recycle และโคลนขยะแห้งต่างๆ 

(Sewage sludge) นอกจากนี้ยังเป็นเตาเผาขยะในรูปแบบ Rotary Kilns เตา

แรก ที่ได้รับใบประกาศ EMAS III จากสหภาพยุโรปในด้านระบบการจัดการ

สิ่งแวดล้อม (Eco-management) นอกจากนี้ยังได้ใบประกาศต่างๆ เช่น ISO 

9001, ISO 14001 และ OHSAS 18001 

ปัจจุบันเตาเผา Simmeringer Haide ให้บริการจัดการขยะอันตรายในประเภท

ต่อไปนี้  

 ข ย ะ แ ห้ ง  - Contaminated solids, sludge, Contaminated soils / debris, 
Alternative fuels fixed 

 ของเหลว- Waste oil / water and solvent / water mixtures, separator contents, 
Alternative fuels liquid 

 ขยะในหี บห่ อ - Chemical residues, Paints / Coatings / Resins, Medical waste, 
waste pharmaceuticals, Pesticides and hazardous materials  
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ตารางผนวก ศักยภาพในการจัดการขยะของออสเตรีย (ข้อมูลปี 2010) 

เตาเผาทัว่ไป 

เตาเผาทีด่ าเนินการอยู่ในปจัจบุนั Capacity 
(Tons) 

เตาเผาทีก่ าลังอยูใ่นระหวา่ง
วางแผนหรือสรา้ง 

Capacity 
(Tons) 

MVA Spittelau (Wien) 270.000 ไม่มี  

MVA Flötzersteig (Wien) 200.000   

MVA Pfaffenau (Wien) 250.000   

MVA WAV I (Wels) 75.000   

MVA WAV II (Wels) 230.000   

MVA Dürnrohr (NÖ) 525.000   

Kärntner Restmüllverbrennung, 
Arnoldstein (+Wirbelschicht) 

80.000   

MVA Zistersdorf (NÖ) 130.000   

รวม 1.760.000   

เตาเผาส าหรับขยะเฉพาะ 

เตาเผาทีด่ าเนินการอยู่ในปจัจบุนั Capacity 
(Tons) 

เตาเผาทีก่ าลังอยูใ่นระหวา่ง
วางแผนหรือสรา้ง 

Capacity 
(Tons) 

FWW Simmeringer Heide (Wien) 110.000 Heiligenkreuz (liegt bei 
Verwaltungsgerichtshof) 

325.000 

AVE RVL Lenzing 300.000 Frohnleiten 
(Genehmigungsbescheid 
erteilt) 

450.000 

TRV Niklasdorf 100.000 Linz (OÖ) 165.000 

  Pitten (NÖ) 45.000 

รวม 510.000 รวม 985.000 

แหล่งข้อมูล http://www.greenpeace.org/austria/de/themen/umweltgifte/was-wir-tun/mva/muell_anlagen/ 


