
STEEL CONSTRUCTION 
TODAY & TOMORROW 

 (លេខ៥២ ខខធ្នូ ឆ្ន ាំ២០១៧) 
សហការល ោះពមុ្ភពីក្រុម្ហ នុខែរ និង ក្រុម្ហ នុសហពន័ឋខែរខែបរមួ្ជាម្យួនឹង

សាំណងខ់ែរខែបរបសក់្រលេសជប នុ 
ភាសាខខែរ 

អត្ថបទជាភាសាអង់គ្លេសសតីពីសំណង់ដែកដែប ថ្ែៃគ្ េះ 
&  ថ្ែៃដសែក ត្ត្ូវបា គ្បាេះពុម្ភបីគ្ ើកកនុងមួ្យឆ្ន ំ ិងបា 
ចរាចរណ៍ផ្សពវផ្ាយទូទំងពិភពគ្ោកគ្ែើម្បបំីគ្ពញ
ត្បតិ្បត្តិការដែ មា ការចាប់អារម្មណ៍ ិងត្កមុ្ហ ុ 
នានាគ្ៅកនុងពាណិជ្ជកម្មឧសាហកម្មទំងអស់រមួ្
ជាមួ្យ ឹងអងគការរែឋបា គ្ផ្សងៗគ្ទៀត្។គ្ោ បំណង
សំខា ់ថ្ ការគ្បាេះពុម្ពផ្ាយគ្ េះលឺគ្ែើម្បីដណនំាបទដ្ឋឋ
  ិង  កខណៈពិគ្សសទក់ទង ឹងការសាងសង់ដែក
ជាលំរឧូទហរណ៍ថ្ លគ្ត្មាងបគ្ចេកវទិាសាងសង់
កត្មិ្ត្ខ្ពស់ ិង  សមារៈសំណង់នានាដែ មា គ្ៅកនុង 
វស័ិយថ្ ការកសាង សំណង់ ិង វសិវកម្មសំណង់ 
សីុវ ិ។ 
គ្ែើម្បឱី្យ អនកអា ជាភាសាដខ្មរ ដែ មា ចំ ួ គ្ត្ចើ  
បា យ ់យ៉ាងងាយស្សួ គ្ៅគ្ ើអត្ថបទទំង 
គ្ េះ អត្ថបទភាសាដខ្មរត្ត្ូវបា គ្រៀបចំគ្ ើង  ិងបា ភាជ ប់
ម្កជាមួ្យអត្ថបទជាភាសាអង់គ្លេសផ្ងដែរ។  
ទក់ទងគ្ៅ ឹង របូែត្ លំ ូរ  ិងតារាង ទំងគ្នាេះជា
ភាសាអង់គ្លេស ត្ត្ូវបា ភាជ ប់គ្ៅទំព័រខាងគ្ត្កាយថ្  
អត្ថបទ ីមួ្យៗ ។គ្ ើសពីគ្ េះគ្ទៀត្ គ្ៅគ្ព ដែ ការ
អេះអាង បញ្ជជ ក់ពីបគ្ចេកគ្ទសថ្ អត្ថបទគ្ េះ លឺត្ត្វូការជា
ចំាបាច់ ឬ បគ្ចេកគ្ទស ម្ែិត្ជាគ្ត្ចើ គ្ទៀត្ លឺត្ត្ូវបា 
ទម្ទរគ្អាយមា  សូម្គ្ម្ើ អត្ថបទជាភាសាអង់គ្លេស
ផ្ងដែរ។ 
 
 
 
 
 
 

លេខ ៥២ ខខធ្នូ ឆ្ន ាំ២០១៧: មាតិកា 
                                                                                                                                     
អត្ថបទពិគ្សសៈការរចនាបេង់ដបបទំគ្ ើបថ្ អាោរ
សំណង់ដែកដែបជាគ្ត្ចើ គ្ៅកនុងត្បគ្ទសជ្ប៉ាុ  
ការគ្បាេះពុម្ភសតីពីការដត្បសំរ ួអត្ថបទភាសាអង់គ្លេស
ថ្ បេង់លំររូបស់2005 AIJ សត្មាប់សំណង់អាោរនានា
ដែ គ្្វើពីដែកដែប  
ការគ្រៀបចំរចនាបេង់លំរ ិូងការដណនំាសំណង់អាោរ
ដែ មា គ្ត្ោងដែកដែបគ្ៅកនុងត្បគ្ទសជ្ប៉ាុ         1 

ការដត្បសំរ ួភាសាអង់គ្លេសរបស់លំរបូេង់2005 AIJ សំ
រាប់អាោរគ្ត្ោងដែកដែបនានាគ្ដ្ឋយដផ្ែកគ្ ើទសស ៈ
ភាពតឹ្ងដណ អំគ្ោយទ                                     3 
ការគ្្វើទំគ្ ើបកម្មទប់ទ ់គ្ត្ោេះរញ្ជួ យែីចំគ្ពាេះគ្ត្ោង
សំណង់ដែកដែបដែ មា រ ូត្ដវងគ្ដ្ឋយការគ្ត្បើ
ត្បាស់ទំ  ់ត្ទដែ ជាប់សែិត្                                          5 
គ្សៀវគ្ៅដណនំាសតីពីវ ិ្ ីបងាា រគ្ត្បេះដែ ផុ្យស្សយួថ្ 
តំ្ណរផ្ារគ្អ ិចត្ត្ូដសេកដែ ត្កាស់                    9 
ពត៌្មា ែមីៗចុងគ្ត្កាយបងែស់សតីពីផ្ ិត្ផ្ ដែកដែប
សត្មាប់គ្ត្ោងសំណង់នានាគ្ៅកនុងត្បគ្ទសជ្ប៉ាុ       13 
អត្ថបទជាដស រ:ី បេង់ចុងគ្ត្កាយបងែស់សតីពីអាោរ
សំណង់ដែកដែបកនុងត្បគ្ទសជ្ប៉ាុ (2) 
ម្ជ្ឈម្ណឌ  ថ្ចនត្បឌិត្សក  ROKI                           15 
កិចេសហត្បតិ្បត្តិការរបស់JSSC                                18 
គ្ ខ្ទំព័រដែ គ្រៀបរាប់ខាងគ្ ើគ្ េះ លឺសំគ្ៅគ្ៅគ្ ើ
គ្ ខ្ទំព័រគ្ៅកនុងអត្ថបទជាភាសាអង់គ្លេស ចុេះផ្ាយ
គ្ ខ្52 
អត្ថបទភាសាដខ្មរ: ©2017 ដែកជ្ប៉ាុ រមួ្ ិងសហព័ ធ
ដែកដែប 
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ដែកជ្ប៉ាុ  ិងសហព័ ធដែកដែប 
3-2-10 Nihonbashi-Kayabacho, Chuo-ku, 
Tokyo 103-0025, Japan 

ទូរសារ: 81-3-3667-0245 Phone: 81-3-3669-
4815  

អាស័យដ្ឋឋ  ត្បអប់សំបុត្ត្: sunpou@jisf.or.jp 

គ្លហទំព័រ http://www.jisf.or.jp 
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អត្ថបទពិគ្សសៈការរចនាបេង់ដបបទំគ្ ើបថ្ អាោរ
សំណង់ដែកដែបជាគ្ត្ចើ គ្ៅកនុងត្បគ្ទសជ្ប៉ាុ  
(ទំព័រ 1-4) 
ការគ្បាេះពុម្ភសតពីីការដត្បសំរ ួអត្ថបទភាសា
អង់គ្លេសថ្ បេង់លំររូបស់2005 AIJ សត្មាប់សំណង់
អាោរនានាដែ គ្្វើពីដែកដែប  
■ការររៀបចំរចនាបលង់គំរនិូងការណែនំាសំែង់
អាគារណែលមានររគាងណែកណែបរៅកនុងរបរេស
ជប ុន  
គ្ដ្ឋយ Motohide Tada សាស្សាត ចារយថ្ សាក វទិា
 ័យអូសាកា 
 វ ិ្ ីសាស្រសតរចនាបេង់ចំ ួ បីសត្មាប់អាោរគ្ត្ោងដែក
ដែប 
របូទី1 បគ្ងាើត្ការគ្រៀបចំបេង់លំរ ិូងគ្សចកតីដណនា
សត្មាប់សំណង់ដែកដែបដែ ត្តូ្វបា គ្រៀបរាប់
ត្បាប់គ្ដ្ឋយវទិាសាថ  វសិវកម្មរបស់ជ្ប៉ាុ  (AIJ)។                     
វ ិ្ ីសាស្រសតរចនាគ្ត្ោងសំណង់គ្ េះដែ ត្ត្ូវបា យក
គ្ៅអ ុវត្តគ្ៅកនុងត្បគ្ទសជ្ប៉ាុ ត្ត្ូវបា ដបងដចកបីវ ិ្ ី
សាស្រសតដ្ឋច់គ្ដ្ឋយដ កពីោន  ែូចជា ការរចនាភាពតឹ្ង
ដណ អំគ្ោយទ  ការរចនាបេង់បាេ សទិច  ិង ការរចនា
បេង់កំណត់្ជាក់ោក់។ចំគ្ពាេះអាោរគ្ត្ោងសំណង់ដែក
ដែប លំររូចនាបេង់ចំ ួ មួ្យ ិងគ្សចកតីបញ្ជជ ក់ចំ ួ ពីរ
ត្ត្ូវគ្រៀបរាប់ត្បាប់គ្ដ្ឋយ AIJ អម្ជាមួ្យវ ិ្ ីសាស្រសតទំង
បីែូចខាងគ្ត្កាម្ៈ 
 ការរចនាភាពតឹ្ងដណ អំគ្ោយទ ត្ត្ូវបា បងាា ញ
ត្បាប់គ្ដ្ឋយសតងដ្ឋបេង់សត្មាប់សំណង់ដែកដែបដែ 
មា មូ្ ដ្ឋឋ  គ្ចញពីទសស ៈភាពដណ អំគ្ោយទ  
សត្មាប់សមាជិ្ក ីមួ្យៗដែ ផ្សំបគ្ងាើត្គ្ត្ោងសំណង់ 
ភាពតឹ្ងដណ ជាគ្ត្ចើ ត្ត្ូវបា លណនាចំគ្ពាេះបណតុំ ទំង
 ់បគ្ោត េះអាស ន  ិង បណតុំ ទំង ់រយៈគ្ព ដវង (លុណ
ភាពប ទុកទំង ់ចំ ួ ពីរដែ ត្ត្វូបា បញ្ជជ ក់ត្បាប់
គ្ដ្ឋយែង់សីុគ្ត្សតីពីការគ្កើត្គ្ ើងញឹកញាប់ត្ត្ូវដត្មិ្ 
្ំជាងភាពតឹ្ងដណ ដែ អំគ្ោយទ ។ ការបងាា ញ
ទំងស្សុងគ្ៅកនុងវ ិ្ ីសាស្រសតមួ្យគ្ េះលឺជាត្ទឹសតីដែ 
គ្ត្ោងអាោរគ្ៅដត្អាចយឺត្បា សត្មាប់ប ទុកទំង ់រ
យៈគ្ព បណតុ េះអាស ន ិងទំង ់រយៈគ្ព ដវង។ 
ការរចនាបេង់បាេ សទិច (វ ិ្ ីសាស្រសតរចនាបេង់ទំង ់ដែ 
ឥត្ដែ កំណត់្) ដែ ត្ត្ូវបា បញ្ជជ ក់ត្បាប់គ្ដ្ឋយ

 ិខិ្ត្បញ្ជជ ក់សត្មាប់ការការរចនាបេង់បាេ សទិចថ្ គ្ត្ោង
សំណង់ដែកដែប 
ដផ្នកផ្សំជាគ្ត្ចើ ត្ត្ូវបា រចនាគ្ ើងគ្ែើម្បីប ទុកទំង ់
ដែ បណត  គ្អាយគ្ត្ោងស ុម្ែួ រ ំ(ទំង ់រ ំ) គ្្វើ
គ្អាយទំង ់ឥត្ដែ កំណត់្ដែ ទទួ ពីការលុណ
ប ទុកទំង ់រចនាបេង់គ្ដ្ឋយកតាត ប ទុកទំង ់។ វ ិ្ ីសាស្រសត
រចនាមួ្យគ្ េះអ ុញ្ជា ត្គ្អាយគ្ត្ោេះម្ហ តរាយដែ គ្អា
យត្លប់គ្ត្ោងបា ដែ ត្ត្ូវបា បងារគ្ ើងគ្ដ្ឋយត្បព័ ធ
គ្ត្ោងសំណង់ដែ គ្្វើគ្អាយខូ្ចត្ទង់ត្ទយកំរតិ្ភាព
យឺត្របស់ខ្េួ ។ 
 ការរចនាបេង់កំណត់្ជាក់ោក់ដែ បញ្ជជ កគ្ដ្ឋយ
 ិខិ្ត្សតីពីការរចនាបេង់កំណត់្ជាក់ោក់ថ្ គ្ត្ោង
សំណង់ដែកដែប 
វ ិ្ ីសាស្រសតគ្ េះត្ត្ូវបា សាថ បនាគ្ ើងគ្ដ្ឋយដផ្ែកគ្ ើ កខ
ណៈល េឹេះចំ ួ ពីរ។ ទីមួ្យត្ត្ម្ូវការការរចនាបេង់លឺត្ត្ូវ
បា បញ្ជជ កចាស់ៗពីដែ កំណត់្។ ដែ កំណត់្ជា កខ័
ខ្ណឌ គ្ៅពីគ្ត្កាយមុ្ខ្នាទីរបស់ត្បព័ ធគ្ត្ោងសំណង់ឬ
ដផ្នកផ្សំោមួ្យ ដែ មិ្ អាចការពារបា  ឬក៏ការវាយ
ត្ថ្ម្េជាមូ្ ដ្ឋឋ  អស់សុព ភាព។ 
ទីពីរ ការរចនាប ទុកទំង ់ ិងកមាេ ំងសមាធាតុ្ផ្សំត្ត្ូវ
បា ពិ ិត្យគ្ដ្ឋយដផ្ែកគ្ ើវ ិ្ ីត្បបូាប ី ីគ្ត្។ មា ដែ 
កំណត់្ជាមូ្ ដ្ឋឋ  ចំ ួ ពីរលឺ “ការកំណត់្សភាពកំ
ោំង” ដែ បងាា ញពីសុវត្ថិភាពសំណង់គ្ៅគ្ត្កាម្ កខ
ខ័្ណឌ ទំង ់្ៃ ់គ្ ើស ប់   ិង “ការកំណត់្សភាព
សម្ត្ថភាពគ្សវាកម្ម” ដែ បងាា ញពីសម្ត្ថភាពគ្ត្បើការ
បា  មុ្ខ្នាទី  ិងសម្ត្ថភាពគ្្វើការជាទមាេ ប់របស់
អាោរសត្មាប់ការគ្ត្បើត្បាស់ត្បចំាថ្ែៃ។ 
លិខិតបញ្ជា ក់ពីការផ្គត់ផ្គង់ចំរ ោះរបព័នធបលង់ធំៗទំងបី 
AIJ ផ្ត ់ជូ្  ិខិ្ត្ដណនំាពីការរចនាមួ្យចំ ួ ដែ 
ផ្គត់្ផ្គង់សតង់ដ្ឋរបេង់ឌីសាញចំ ួ បី ិង ិខិ្ត្គ្ផ្សងៗ
ដែ បា គ្រៀបរាប់ខាងគ្ ើ។ ិខិ្ត្ដណនំាពីការរចនា
គ្ េះអាចត្ត្ូវបា ដបងដចកជាត្បគ្ភទជាបួ ត្បគ្ភទែូច
ខាងគ្ត្កាម្ៈ 
 គ្សចកតីដណនំាជាគ្ត្ចើ ដែ បា ត្បាប់ពីត្បគ្ភទគ្ត្ោង
សំណង់ជាក់ោក់(គ្សចកតីដណនំាសត្មាប់ត្បព័ ធទំ ប់
ការពារកំោំងរញ្ជួ យែីដែ បា អ ុវត្តចំគ្ពាេះសំណង់
ដែកដែប  ិង គ្សចកតីដណនំា សត្មាប់ការរចនាបេង់ ិង
ការគ្ត្បេះដបកថ្ គ្ត្ោងដែកដែបទំង ់ស្សា ) 
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គ្សចកតីដណនំាដែ ត្បាប់ពីដផ្នករមួ្ផ្សំចាស់ោស់
(គ្សចកតីដណនំាសត្មាប់បេង់តំ្ណរគ្ត្ោងដែកដែប ការ
រចនាគ្ផ្សងៗ  
គ្សចកតីដណនំាសត្មាប់សំណង់បូក  ិងគ្សចកតីដណនំា
សត្មាប់បេង់រចនា  ិង ការគ្ត្បេះគ្ត្ោងសំណង់ដែកដែប 
Tubular Truss) 
 ិខិ្ត្ដណនំានានាដែ ត្បាប់ពី ទធផ្ ទំង ់ប ទុក
ចាស់ោស់(គ្សចកតីដណនំារបស់AIJ សត្មាប់បេង់ដែក
ដែបទប់ទ ់អលគីភ័យ) 
គ្សចកតីដណនំាដែ ត្បាប់ឥរយិបែគ្ត្ោងសំណង់
ចាស់ោស់ែូចជាការត្កា តំ្ណរ (គ្សចកតីដណនំា
ចំគ្ពាេះបេង់ ំ ឹងថ្ គ្ត្ោងដែកដែប) 
 កខណៈគ្ែើម្ ិងតួ្នាទីថ្  ិខិ្ត្ដណនំា ីមួ្យៗត្ត្ូវ
បា សគ្ងខបគ្ៅដផ្នកខាងគ្ត្កាម្ពីដផ្នកែកស្សង់ ិងការ
ែកស្សង់គ្ចញពីអារម្ភកថាមុ្ខ្ថ្ គ្សចកតីដណនំា ីមួ្
យៗ។ 
បេបញ្ជា តតិណែលបានណែនំាសរមាប់របព័នធេំនប់
ការ រកំលំងរញ្ាួ យែីណែលរតូវបានអនុវតតរោយររគាង
ណែកណែប 
ឯកសារគ្ េះបងាា ញពីសំណង់ដែកដែបដែ គ្ត្បើសសរ
 ិង្នឹម្ជាត្បព័ ធសំណង់បឋម្  ិង ការត្ទត្ទង់ការកំគ្រ ើក
ថ្ ការតំ្ណរ  ិង / ឬក៏ប ទេះកាត់្គ្្វើជាត្បព័ ធទំ ប់ត្ទត្ទ
ង់។បទបញ្ជា ត្តិគ្ េះបងាា ញពីវ ិ្ ីសាស្រសតវាយត្ថ្ម្េការអ ុ
វត្ត ៍ចំគ្ពាេះដែកទំ ប់ដែ ត្ត្ូវបា គ្ត្បើត្បាស់ជាញឹក
ញាប់ ដែ ជា ីតិ្វ ិ្ ីលំរវូភិាលសត្មាប់ទំ ប់  ិង គ្ត្ោង
សំណង់ដែកដែបគ្្េើយត្បការត្ត្ួត្ពិ ិត្យ  ិង វ ិ្ ីសាស្
ត្ត្រចនាបេង់ដែ វាយត្ថ្ម្េថាមំុ្ដែ គ្្វើច នាយឺត្ៗ
របស់ជា ់ថ្ វសំណង់ដែកដែបពិ ិត្យការគ្្េើយត្បគ្ៅ
ដត្មា គ្ៅកនុងការកំណត់្គ្ោ គ្ៅគ្ៅគ្ត្កាម្ច នាែី
គ្ត្កាម្បេង់(ដផ្នកែកស្សង់ពីអារម្ភកថាថ្ ការដកដត្បជា
គ្ ើកែំបូង) 
  រសចកតីណែនំាសរមាប់បលង់និងការររបោះណបកននររគាង
ណែកណែបេំងន់ស្រាល 
ឯកសារគ្ េះ ិយយអំពីរចនាសម្ព័ ធដែកដែបដែ មា 
កត្មាស់ 3 ឬតិ្ចជាងជា ់ ដែ មា កត្មាស់ត្តឹ្ម្ដត្ 6 មី្
 ីដម្៉ាត្ត្។ ការដកត្ត្ម្ូវឆ្ន ំ 1985 ធានា ូវែំគ្ណើ រការ ិង
ភាពគ្ជ្ឿជាក់គ្ ើរចនាសម្ព័ ធែូចោន  ឹងការបា៉ា  ់សាម  ពី
វ ិ្ ីសាស្រសតបគ្ងាើត្សម្ត្ថភាពដែ បា គ្្វើគ្ ើងគ្ដ្ឋយ
ការពិ ិត្យគ្ ើងវញិថ្ ចាប់សតង់ដ្ឋរជ្ប៉ាុ ថ្ ឆ្ន ំ 1981 ។ 
ដផ្ែកគ្ ើការសគ្ត្ម្ចចិត្តថាការវភិាលបាេ សទិចមិ្ អាចអ ុ

វត្តបា គ្ដ្ឋយផ្ទទ  ់គ្ៅ ឹងរចនាសម្ព័ ធដែកដែបមា 
ខាន ត្រងាវ ស្ ់ស្សា គ្នាេះ អ ុសាស ៍(គ្សចកតីដណនំា)
ដណនំាឱ្យដកត្ត្ម្ូវ ីតិ្វ ិ្ ីរចនាែំោក់កា ែំបូង 
(សគ្ត្ម្ចបា គ្ដ្ឋយការរចនាគ្ស្រសតសដែ អាចអ ុញ្ជា តិ្
បា គ្ហើយគ្ោ បំណងចម្បងរបស់វាលឺគ្ែើម្បធីានាថា
ោម  ការខូ្ចខាត្ពីការរញ្ជួ យែីដែ មា ទំហំតូ្ច ិង
ញឹកញាប់ ផ្ទុកគ្ែើម្បជំី្ ួសដបបបទរចនាែំោក់កា ទី
ពីរ (សគ្ត្ម្ចបា គ្ដ្ឋយការរចនាែ៏ខាេ ំងកាេ បំផុ្ត្ ិងមា 
គ្ោ បំណងគ្ែើម្បីធានាែ ់ការបគ្ងាើត្យ តការថ្ ការ
បំផ្ទេ ញថាម្ព ត្បឆំ្ង ឹងការរញ្ជួ យែីខាេ ំង) ។ (ែក
ស្សង់ពីអារម្ភកថាថ្ ឆ្ន ំ 1985) 
រសចកតីណែនំាសរមាប់ការរចនាបលង់តភ្ជា ប់រៅកនុងរចនា
សម្ព័នធររគាងសំែង់ណែកណែប 
បទបបញ្ាត្តិ ិងត្ត្ម្ូវការសត្មាប់តំ្ណរផ្ារ តំ្ណរគ្ចេ  
 ិងសសរត្លឹេះ ដែ ត្ត្ូវបា ដចងគ្ៅកនុងបទដ្ឋឋ   ិងអ ុ
សាស ៍របស់ AIJ ដ្ឋច់គ្ដ្ឋយដ កត្ត្ូវបា ត្បមូ្ ផ្តុំ
កនុងឯកសារដត្មួ្យគ្ េះជាមួ្យ ឹងចំគ្ណេះែឹងទូ ំ
ទូោយ ិងការអ្ិបាយយំុងទូ ំទូោយ។ ចំណុច
ខាេ ំងពីរត្ត្ូវបា បញ្ជជ ក់សត្មាប់ត្បគ្ភទការត្ភាជ ប់
 ីមួ្យៗ: ភាពខាេ ំង ិងកមាេ ំងខាេ ំង។ ភាពខាេ ំងថ្ ដែ 
កំណត់្លឺត្លប់ត្ោ ់សត្មាប់ការរចនាគ្ស្រសតសអ ុញ្ជា ត្
សត្មាប់ការផ្ទុកបគ្ោត េះអាស ន។ កមាេ ំងចុងគ្ត្កាយ
តំ្ោងឱ្យកមាេ ំងអតិ្បរមាដែ តំ្ណរផ្ារអាចគ្ផ្ទរ
គ្ចញបា ។ គ្ដ្ឋយរមួ្បញ្េូ  ជាមួ្យវ ិ្ ីសាស្រសតរចនា
ត្តឹ្ម្ត្ត្ូវភាពខាេ ំងថ្ ការត្ភាជ ប់ទំងគ្ េះលឺជាមូ្ ដ្ឋឋ  
ត្លឹេះថ្ រចនាសម្ព័ ធសត្មាប់អោរដែកដែប។ (ែកស្សង់
គ្ចញពីអត្ថបទមុ្ ថ្ ការគ្បាេះពុម្ពគ្ ើកទី 1) 
រសចកតីណែនំាពីការរចនាបលង់សរមាប់សំែង់បូកផ្ស ំ
ឯកសារគ្ េះត្ត្ូវបា បគ្ងាើត្គ្ ើងចំ ួ បួ ដផ្នក ដផ្នកទី 1: 
គ្សចកតីដណនំាពីរចនាសម្ព័ ធសត្មាប់សមាសធាតុ្្នឹម្ 
ដផ្នកទី 2: គ្សចកតីដណនំាពីការគ្រៀបចំរចនាសម្ព័ 
សត្មាប់ស ទេះផ្ទទ ំងែម ដផ្នកទី 3: គ្សចកតីដណនំាពីសត្មាប់
ស ុម្ដែកដែប - ជ្ញ្ជជ ងំដែ មា ការតុ្បដត្ង ំអ
គ្ដ្ឋយ្យូងែម។  ិងដផ្នកទី 4: គ្សចកតីដណនំាពីសត្មាប់
យុថាា ដអប។ អ ុគ្សចកតីដណនំាពីគ្្េើយត្បគ្ៅ ឹងតំ្រវូ
ការបនាទ  ់ចំគ្ពាេះវ ិ្ ីសាស្រសតថ្ ការថ្ចនត្បឌិត្ដែ សម្
គ្ហតុ្ផ្  ិងលគ្ត្មាងដក ម្ែការរញ្ជួ យែីគ្ដ្ឋយគ្ត្បើ
ត្បាស់សំណង់សមាសធាតុ្ 
ផ្សំ។ (ែកស្សង់គ្ចញពីអត្ថបទមុ្ ថ្ ការគ្បាេះពុម្ពគ្ ើកទី 
1) 
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អនុាសន៍សរមាប់ការរចនានិងផ្លិតរកោសរចនា
សម្ព័នធណែក 
ឯកសារគ្ េះបងាា ញពីត្ត្ម្ូវការថ្ ការរចនា ិងការថ្ចន
ត្បឌិត្ដែ មា  កខណៈជាក់ោក់ចំគ្ពាេះបំពង់ដែក
 ិងបំពង់ដែ មា រចនាសម្ព័ ធសំណង់ដែប។ 
គ្ដ្ឋយសារសមាជិ្កថ្ លណៈកមាម ្ិគ្ េះបា ចូ រមួ្
យ៉ាងសកម្មគ្ៅកនុងអ ុលណៈកម្មការបគ្ចេកគ្ទស X-VE 
ថ្ វទិាសាថ  អ តរជាតិ្ថ្ ការផ្ារភាជ ប់ធាតុ្សំខា ់ៗថ្ 
អ ុសាស ៍បា ឯកភាពគ្ ើ កខណៈពិគ្សសជាគ្ត្ចើ 
គ្ៅគ្ត្ៅត្បគ្ទស។ (ែកស្សង់ពីអារម្ភកថាថ្ ការគ្បាេះពុម្ព
ឆ្ន ំ 2002) 
ការណែនំារបស់ AIJ សរមាប់ការរចនាបលង់ធន់នឹងអគគី
ភ័យននរចនាសម្ព័នធណែក 
ឯកសារគ្ េះបា ពិ ិត្យគ្ ើងវញិ ូវបទបញ្ាត្តិនានាពី
ការរចនាបេង់ដែ ្ ់ ឹងអលគីភ័យដែ មា កនុងចាប់
 ិងបទបញ្ជា តិ្របស់ជ្ប៉ាុ  (លិត្ត្តឹ្ម្ឆ្ន ំ 1999) ដែ ដផ្ែក
គ្ ើភាពត្តឹ្ម្ត្ត្ូវថ្ សីតុ្ណា ភាពរបស់សមាជិ្ក ិងរយៈ
គ្ព ថ្ ការស ូត្ទំចំគ្ពាេះអលគីភ័យ។ អ ុសាស ៍គ្ េះផ្ត
 ់ជូ្  ូវត្កបខ័្ណឌ ការរចនាដែ សម្គ្ហតុ្ផ្ 
សាម្ញ្ា ិងជាក់ដសតងដែ ដផ្ែកគ្ ើលំ ិត្កមាេ ំងចុង
គ្ត្កាយដែ មា គ្ត្បៀបខាេ ំងថ្ រចនាសម្ព័ ធត្បឆំ្ង ឹង
ផ្ ប៉ាេះពា ់។ (ែកស្សង់គ្ចញពីអត្ថបទមុ្ ថ្ ការគ្បាេះ
ពុម្ពគ្ ើកទី 1) 
អនុាសន៍សរមាប់ការររៀបចំរសេរភ្ជពននរចនាសម្ព័នធ
ណែក 
ឯកសារគ្ េះមា គ្ោ បំណងបួ : ទីមួ្យគ្ែើម្បីបញ្ជជ ក់
ពីមូ្ ដ្ឋឋ  បគ្ចេកគ្ទសថ្ បទបញ្ាត្តិដែ ទក់ទង ឹង
ការជាប់ោំងដែ មា គ្ៅកនុង កខណៈពិគ្សសគ្ផ្សងៗ
ោន គ្ ើអោរដែកដែប។ ទីពីរគ្ែើម្បីព យ ់អំពីលំ ិត្ដែ 
ទក់ទងគ្ៅ ឹងបាតុ្ភូត្ោំង ិងគ្ែើម្បបីញ្ជជ ក់ពីរគ្បៀប
ដែ បាតុ្ភូត្ទក់ទង ឹងការរចនា។ ទីបីគ្ែើម្បីផ្ត ់ភាព
ងាយស្សួ ែ ់អនកគ្ត្បើត្បាស់គ្ដ្ឋយការចងត្កងសមី្
ការ ិងវ ិ្ ីសាស្រសតរចនាដែ គ្ពញ ិយម្គ្ត្បើត្បាស់ជាក់
ដសតង។  ិងទីបួ គ្ែើម្បីជួ្យែ ់វសិវករ ិង ិសសតិ្ដែ 
បា ចាប់គ្ផ្តើម្គ្ដ្ឋយបងាា ញ ូវលំរជូាក់ដសតង។ (ែកស្សង់
គ្ចញពីអត្ថបទមុ្ ថ្ ការគ្បាេះពុម្ពគ្ ើកទី 1) 

 

ការគ្រៀបចំ តួ្នាទី  ិង ខ្េឹម្សារថ្ សតង់ដ្ឋរ ិងអ ុ
សាស ៍របស់ AIJ សតីពីអាោរដែកដែបត្ត្ូវបា ដណនំា
គ្ៅកនុងអត្ថបទគ្ េះ។ 

របូទី 1: ការគ្រៀបចំសតង់ដ្ឋរ ិងអ ុសាស ៍ថ្ ការរចនាម្៉ាូ
ែ AIJ សត្មាប់អាោររចនាសម្ព័ ធដែកដែប 
■ការណរបសំរលួភ្ជាអង់រគលសរបស់គំរបូលង់2005 
AIJ សំរាប់អាគារររគាងណែកណែបនានារោយណផ្ែក
រលើេសសនៈភ្ជពតឹងណែនអំរោយទន                     
គ្ោកសាស្រសាត ចារយ Taichiro Okazaki ពីសាក វទិា ័
យ 
ការបកដត្បជាភាសាអង់គ្លេសថ្ សតង់ដ្ឋររចនារបស់ AIJ 
ឆ្ន ំ 2005 សត្មាប់សំណង់ដែកដែ មា មូ្ ដ្ឋឋ  គ្ ើ
លំ ិត្ដែ អ ុញ្ជា ត្ឱ្យគ្ស្រសតស (គ្ៅថាសតង់ដ្ឋរ) អាច
ទញយកបា ពីទំព័រឌីជី្ែ ដចកចាយមាតិ្កាសំខា
 ់ៗ។ 
(https://www.aij.or.jp/eng/publish/index_ddonly.htm) 
របស់វទិាសាថ  វសិវកម្មរបស់ជ្ប៉ាុ  (AIJ)។ការបក
ស្សាយ (ត្កបដផ្នកខាងមុ្ខ្ដែ បងាា ញគ្ៅកនុងរបូភាពទី 
1) ត្ត្ូវបា ផ្ ិត្គ្ ើងគ្ដ្ឋយអ ុលណៈកមាម ្ិការគ្ែើម្បី
គ្រៀបចំកំដណដត្បភាសាអង់គ្លេសសតីពីការគ្រៀបចំរចនាស
ម្ព័ សត្មាប់ការសាងសង់ដែកដែ សមាជិ្ករមួ្ទំង
អនកស្សាវត្ជាវគ្ៅកនុងអោរដែកដែប ិងអនកតំ្ោងអនក
ផ្ ិត្ដែកដែបរបស់ត្បគ្ទសជ្ប៉ាុ ។ 
AIJ មា បំណងគ្្វើឱ្យការបកដត្បគ្ េះជាគ្ ើកែំបូងថ្ 
គ្ស រថី្ ការគ្បាេះពុម្ពជាភាសាអង់គ្លេសថ្ ការកំណត់្
រចនារបស់ខ្េួ សត្មាប់អោរដែករចនាសម្ព័ ធដែ បា 
ពិពណ៌នាគ្ៅកនុងអត្ថបទមុ្ ។ 
សតង់ដ្ឋរគ្ េះដចងពីចាប់រចនាមូ្ ដ្ឋឋ   ែបំផុ្ត្សត្មាប់
អោរដែកដែបដែ បា សាងសង់គ្ៅត្បគ្ទសជ្ប៉ាុ ។ 
ចាប់តំាងពីឆ្ន ំ 1981 បទបញ្ាត្តិអោរគ្ៅកនុងត្បគ្ទសជ្
ប៉ាុ មា  ីតិ្វ ិ្ ីរចនាពីរកត្មិ្ត្ដែ ត្ត្ម្ូវឱ្យមា ការ
រចនាគ្ស្រសតសអំគ្ោយទ សត្មាប់ការរញ្ជួ យែីកំរតិ្
ម្្យម្ ិងការរចនាកមាេ ំងខាេ ំងសត្មាប់ការរញ្ជួ យែី្ៃ ់
្ៃរ។ ែូចដែ បា បញ្ជជ ក់គ្ដ្ឋយចំណងគ្ជ្ើងសតង់ដ្ឋរ
អ ុវត្តគ្ៅ ីតិ្វ ិ្ ីការរចនាចាស់ដែ កំណត់្សមាមាត្ត្
ថ្ សមាជិ្ករចនាសម្ព័ សត្មាប់អោរដែកដែប្ម្មតា។ 
ខ្ណៈគ្ព ដែ ការរចនាកមាេ ំងខ្ពស់ខាេ ំងត្ត្ូវបា 
ត្ត្ម្ូវសត្មាប់អោរខ្ពស់ ៗរ ូត្ត្ទត្បដវងដវង ិងអោរ
ពិគ្សសគ្ផ្សងគ្ទៀត្ដែ ការរចនាគ្ស្រសតសអាចអ ុញាត្
បា លឺជាកបួ ទូគ្ៅដែ ត្ត្ម្វូសត្មាប់អាោរទំងអស់
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គ្ដ្ឋយមិ្ លិត្ពីកំពស់ឬត្បគ្ភទរចនាសម្ព័ ធឬការ
កំណត់្រចនាសម្ព័ ធគ្ ើយ។ 
ការបកដត្បមា រមួ្បញ្េូ  ទំងដផ្នកសំខា ់ៗថ្ បទដ្ឋឋ  
 ិងម្តិ្គ្យប ់ពិគ្សសសត្មាប់ការបកដត្បជាភាសា
អង់គ្លេស។ការអតាថ ្ិបាយពិគ្សសគ្ េះមា គ្ោ 
បំណងជួ្យែ ់អនកអា ដែ មិ្ សូវសាគ  ់ត្កម្បទ
បញ្ាត្តិ  ិងបទបញ្ាត្តិឬការអ ុវត្តការរចនា ិងការសាង
សង់គ្ៅកនុងត្បគ្ទសជ្ប៉ាុ ។ ែូគ្ចនេះការបកដត្បអាចត្ត្ូវ
បា គ្ត្បើមិ្ ត្តឹ្ម្ដត្ជាសតង់ដ្ឋរថ្ ការរចនាឯករាជ្យ
ប៉ាុគ្ោណ េះគ្ទប៉ាុដ តក៏ជាត្បភពព័ត៌្មា សត្មាប់អោរដែក
ដែបគ្ៅកនុងត្បគ្ទសជ្ប៉ាុ ផ្ងដែរ។ ឧទហរណ៍ពីទំនាក់
ទំ ងរវាងបទបបញ្ាត្តិចាប់ ិងឯកសារបគ្ចេកគ្ទស
របស់ AIJ ត្ត្ូវបា ពិពណ៌នាគ្ៅកនុងអារម្ភកថា ិងគ្ៅ
កដ េងោដែ សម្ស្សប។ ត្បគ្ភទគ្ផ្សងោន ថ្ រចនាស
ម្ព័ ធដែកដែបដែ មា កនុងតារាងទី 1  ិង ិយម្ ័យថ្ 
ត្ថ្ម្េ F ឬគ្ស្រសតសអ ុញ្ជា ត្សតង់ដ្ឋរត្ត្ូវបា ព យ ់គ្ៅ
កនុងចំណុចអតាថ ្ិបាយពិគ្សសថ្ ដផ្នក 5.1 ។ ចំណុច
សំខា ់ៗដែ អាចអ ុញ្ញញ្ាត្គ្អាយមា  ទធភាពមុ្ខ្
សញ្ជា រចនាសម្ព័ ធត្ត្ូវបា ពិពណ៌នាគ្ៅកនុងដផ្នក 5.2 ។ 
សតង់ដ្ឋរគ្ េះត្ត្ូវបា គ្បាេះពុម្ពផ្ាយជាគ្ ើកែំបូងគ្ៅ
កនុងឆ្ន ំ 1970 គ្ហើយបា គ្្វើបចេុបប នភាពគ្ៅកនុងការគ្បាេះ
ពុម្ពផ្ាយចុងគ្ត្កាយបងែស់ដែ បា គ្បាេះពុម្ពផ្ាយ
កនុងឆ្ន ំ 2005 ។ អ ុលណៈកមាម ្ិការទទួ សាគ  ់ថាសត
ង់ដ្ឋរមា សារៈសំខា ់ចំគ្ពាេះការបញ្ជជ ក់សត្មាប់ការ
រចនាត្កោត់្ ិងការត្គ្ម្េើងរចនាសម្ព័ ធដែកសត្មាប់
អាោរដែ បា គ្បាេះពុម្ពផ្ាយគ្ដ្ឋយវទិាសាថ  
សំណង់អាគ្ម្រចិ(AISC) ជាពិគ្សសគ្ៅ ឹងការគ្បាេះពុម្ព
ឆ្ន ំ 1963  ិង 1967 ។ ការគ្រៀបចំជំ្ពូក ិងបទបញ្ាត្តិជា
គ្ត្ចើ ថ្ ការគ្បាេះពុម្ពគ្ ើកែំបូងថ្ សតង់ដ្ឋរត្ត្ូវបា ែក
គ្ចញពីការបញ្ជជ ក់របស់ AISC ។ ភាពខុ្សោន បឋម្ថ្ 
សតង់ដ្ឋរ AIJ ពីការបញ្ជជ ក់របស់ AISC លឺជាការ
ស និដ្ឋឋ  ថាការរញ្ជួ យែីមា ឥទធិព គ្ ើទីតំាងភូមិ្សា
ស្រសតោមួ្យគ្ៅកនុងត្បគ្ទសជ្ប៉ាុ ។ 
ការគ្បាេះពុម្ពឆ្ន ំ 2005 រមួ្បញ្េូ   ូវចំគ្ណេះែឹងដផ្នកវទិា
សាស្រសតទ ់សម័្យ ិងការអ ុវត្តនាគ្ព បចេុបប នរបស់
ជ្ប៉ាុ កនុងកមាេ ំងសមាជិ្ក (ជំ្ពូកទី 5) ការរចនាសត្មាប់
ភាពអស់កមាេ ំង (ជំ្ពូកទី 7) កំោត់្ (ជំ្ពូកទី 15)ការ

ផ្ារ (ជំ្ពូកទី 16)  ិងជ្ញ្ជជ ងំ (ជំ្ពូកទី 17) ។  កខណៈ
ពិគ្សសដត្មួ្យលត់្ថ្ សតង់ដ្ឋរដែ មិ្ ត្ត្ូវបា គ្ល
គ្ម្ើ គ្ ើញគ្ៅកនុងសតង់ដ្ឋរ ិងបទបញ្ជជ ថ្ ការរចនា
អ តរជាតិ្ែថ្ទគ្ទៀត្រមួ្មា ការត្លបែណត ប់គ្ ើដផ្នក
ដែ បា បគ្ងាើត្គ្ ើងគ្ដ្ឋយការគ្បើកគ្លហទំព័រ (ដផ្នកទី 
9.2 សត្មាប់ធាន ប់ដផ្នកទី 11.6 សត្មាប់សមាជិ្កទូគ្ៅ
 ិងដផ្នកទី 11.10 សត្មាប់សសរ)  ិងត្ត្ម្ូវការរចនាបេ
ង់។ សត្មាប់ត្បគ្ភទទូគ្ៅថ្ ជ្ញ្ជជ ំងចំ ួ បី (ដផ្នកទី 
17.2 សត្មាប់ត្បគ្ភទដែ បា ប៉ាេះពា ់ ដផ្នកទី 17.3 
សត្មាប់ត្បគ្ភទដែ បា បញ្ជូ   ិងដផ្នកទី 17.4 
សត្មាប់ត្បគ្ភទបងាប់) ។ 
គ្យើងសងឃឹម្ថាការបកដត្បជាភាសាអង់គ្លេសរបស់សតង់
ដ្ឋរមួ្យគ្ េះ ឹងបងាា ញពីតំ្ថ្ ែ៏វគិ្សសវសិា សត្មាប់
វសិវករដែ បា រចនាអោរដែកដែបគ្ៅកនុងត្បគ្ទសជ្
ប៉ាុ ឬក៏ការអ ុវត្ត ៍បគ្ចេកវទិាជ្ប៉ាុ គ្ៅខាងគ្ត្ៅ
ត្បគ្ទសជ្ប៉ាុ  ិងគ្ែើម្បីបំគ្ពញ ូវចំោប់អារម្មណ៍
ទូគ្ៅគ្ៅកនុងការរចនា ិងការសាងសង់របស់ជ្ប៉ាុ ។ 
 
របូទី1 លត្ម្បមុ្ខ្របស់ AIJ សតង់ដ្ឋររចនាសម្ព័ សត្មាប់
ការសាងសង់ដែក 
តារាងទី 1 ត្បគ្ភទដែកត្ទនាប់រចនាសម្ព័ ធគ្ផ្សងៗោន
ដែ បា គ្ត្បើត្បាស់កនុងការសាងសង់អាោររចនាសម្្
ព័ ធដែកដែប 
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Fig. 1 Organization of AIJ Design Standards and Recommendations for 
          Structural Steel Buildings

• Allowable stress design: 
Design Standard for Steel Structures-Based on Allowable Stress Concept

• Plastic design: 
Recommendations for the Plastic Design of Steel Structures

• Limit-state design: 
Recommendations for Limit State Design of Steel Structures

Recommendations that address a 
structural type
• Recommended Provisions for 

Seismic Damping Systems 
applied to Steel Structures
• Recommendations for the 

Design and Fabrication of 
Light Weight Steel Structures

Recommendations that address 
structural components
• Recommendations for Design 

of Connections in Steel 
Structures
• Design Recommendations for 

Composite Constructions
• Recommendations for the 

Design and Fabrication of 
Tubular Truss Structures in 
Steel

Recommendations that address 
load effects
• AIJ Recommendations for Fire 

Resistant Design of Steel 
Structures

Recommendations that address 
structural behavior
• Recommendations for 

Stability Design of Steel 
Structures

Motohide Tada: After finishing the master’s 
course of the Graduate School of Engineering, 
Osaka University, he entered Nikken Sekkei Ltd. 
in 1982. He became assistant professor of the 
School of Engineering, Osaka University in 1989 
and assumed his current position as professor of 
the School of Engineering, Osaka University in 
2007. His specialization is building structures.
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Photo 1 
Front cover of 2005 AIJ 
Design Standard for Steel 
Structures

Taichiro Okazaki: After finishing the doctor’s course at the Gradu-
ate School of Engineering, Kyoto University in 1996 and receiving 
Ph.D. from the University of Texas in 2004, he became assistant 
professor, University of Minnesota in 2005. Then he served as 
researcher, National Research Institute for Earth Science and Di-
saster Resilience in 2009 and assumed his current position as pro-
fessor, Hokkaido University in 2016. His specialization covers steel 
structures and earthquake engineering.
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Fig. 1 Sample Page Excerpted from 2005 AIJ Design Standard for 
Steel Structures

Table 1 Structural Steel Products Applied in Building Construction

SSC

* Max. 85% for arc-welded pipe.  # 315 N/mm2 for thickness over 75 mm.

Steel type Designation 
and grade C

ol
d

fo
rm

ed
 s

ec
tio

nYield-to-tensile
strengths ratio,
max, %

F (N/mm2)

P
la

te

B
ar

S
ec

tio
n

R
H

S
C

H
S

Hot-rolled atmospheric corrosion resisting
steels for welded structure SMA

215235
400400
335#355
295325
215235

-375
295325
215235

215235
295325

215235
295325
215235
295325
215235
295325
215235
295325
215235
215235
295325

400
570
520
490
400
540
490
400

400
490

400
490
400
490
400
490
400
490
400
400
490

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

80*
80*
-
-
-
-
-

80
80

Thickness (mm)
≦40 >40

Rolled steels for general structure

Rolled steels for welded structure

SS

SM

Rolled steels for building structure SN

Welded light gauge steel H section for general structure SWH
Carbon steel square and rectangular 
tubes for general structure STKR

Carbon steel tubes for general structure STK

Carbon steel tubes for building structure STKN 

Rolled steel bars for building structure SNR

Light gauge steel sections for structure
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(ទំព័រទី5-8) 
ការគ្ វ្ើទំគ្ ើបកម្មទប់ទ ់គ្ត្ោេះរញ្ជួ យែីចំគ្ពាេះ
គ្ត្ោងសំណង់ដែកដែបដែ មា រ ូត្ដវងគ្ដ្ឋយ
ការគ្ត្បើត្បាស់ទំ  ់ត្ទដែ ជាប់សែតិ្ 
គ្ដ្ឋយសាស្រសាត ចារយ Hideki Idota ថ្ វទិាសាថ  បគ្ចេក
វទិាោគ្គគ យ៉ា  
តរមូ្វការសរមាប់ការរធវើេំរនើបកម្មននអាគារេប់េល់
រញ្ាួ យណែលមានអាយុរសវាកម្មយូរអណងវង 
គ្ៅត្បគ្ទសជ្ប៉ាុ អោរគ្រាងចត្កសំណង់ដែកដែបជា
គ្ត្ចើ ដែ ត្ត្ូវបា សាងសង់កនុងកំ ុងគ្ព ថ្ 
កំគ្ណើ  គ្សែឋកិចេខ្ពស់កនុងទសវត្សឆ្ន ំ 1960  ិង 1970 
គ្ៅដត្ត្ត្វូបា គ្ត្បើត្បាស់គ្ៅគ្ ើយ។ ចាប់សតង់ដ្ឋរ
អាោរជ្ប៉ាុ ត្ត្ូវបា ដក ម្ែគ្ ើងវញិគ្ៅឆ្ន ំ 1979  ិង
ត្ត្ម្ូវឱ្យអោរជាគ្ត្ចើ ត្ត្ូវបា សាងសង់មុ្ ឆ្ន ំ 1979 
ត្ត្ូវជួ្សជុ្ គ្ ើងវញិ។ គ្ទេះជាយ៉ាងោក៏គ្ដ្ឋយការ
ជួ្សជុ្ ថ្ អោររញ្ជួ យែីទំងគ្ េះមិ្ បងាា ញពីភាព
គ្ជ្ឿ គ្ ឿ ថ្ គ្សថរភាពគ្ដ្ឋយសារមូ្ គ្ហតុ្ែូចខាង
គ្ត្កាម្គ្ េះ: 
គ្ែើម្បអី ុវត្តការជួ្សជុ្ អោរពីរញ្ជួ យែីដែ  ឹង
បំគ្ពញ ូវបទបបញ្ាត្តិគ្ៅកនុងចាប់សតង់ដ្ឋរអាោរនា
គ្ព បចេុបប នគ្ េះ វាពិត្ជាចំាបាច់ត្ត្ូវផ្ទែ កបគ្ោត េះ
អាស ន ូវត្បតិ្បត្តិការរបស់គ្រាងចត្កគ្ហើយវា ឹងនំាម្ក
 ូវការបាត់្បង់គ្សែឋកិចេែ៏្ំសគ្ម្បើម្។ 
ខ្ណៈគ្ព ដែ គ្រាងចត្កមួ្យត្ត្ូវបា គ្លផ្ទេ ស់បតូរគ្ៅ
កដ េងមួ្យគ្ទៀត្ គ្នាេះការផ្ទែ កត្បតិ្បត្តិការអាចត្ត្ូវបា 
បគ្ញ្ជ ៀសប៉ាុដ តគ្ េះ ឹងត្ត្ូវការការធានា ូវទីតំាងគ្រាង
ចត្កែមី ិងការចំោយែ៏្ំសត្មាប់ការគ្្វើផ្ទេ ស់បតូរគ្ េះ។ 
គ្ដ្ឋយសារដត្ទំនាក់ទំ ងចាស់ោស់មួ្យមិ្ ទ ់
ត្ត្ូវបា បគ្ងាើត្គ្ ើងរវាងបា៉ារា៉ា ដម្៉ាត្ត្ (Is: ស ទសស ៍រញ្ជួ យ
ែីថ្ គ្ត្ោងសំណង់) ដែ បា អ ុវត្តសត្មាប់ការរចនា
ការរកុរកការរញ្ជួ យែីនាគ្ព បចេុបប នកំពុងដត្គ្ត្បើ
ត្បាស់ ិងកត្មិ្ត្ថ្ ការខូ្ចខាត្ដែ បោត  ម្កពីការ
រញ្ជួ យែីការជួ្សជុ្ រញ្ជួ យែីគ្ដ្ឋយដផ្ែកគ្ ើការរចនា
ដែ ដផ្ែកគ្ ើការសដម្តងមិ្ អាចត្ត្ូវបា អ ុវត្តគ្ៅគ្កើ
ត្។ ។ 
គ្ែើម្បគី្ដ្ឋេះស្សាយបញ្ជា ទំងគ្ េះការជួ្សជុ្ គ្ ើងវញិ
គ្ដ្ឋយគ្ត្បើស ទេះបិទគ្បើក viscosity ត្ត្ូវបា អ ុវត្តគ្ដ្ឋយ
គ្ជាលជ័្យគ្ៅ ឹងសំណង់សាព  ដែ មា ទំហំ្ំ (របូទី1 
 ិង 2 តារាងទី1) ដែ គ្ត្ោងមួ្យត្ត្ូវបា ដណនំាគ្ៅ
កនុងអត្ថបទគ្ េះ។ 

របូភាពទី1 ការលូររបូលំរវូភិាល 3D 
របូភាពទី2 ការកំណត់្រចនាសម្ព័ ធ ម្ែិត្ថ្ ែំបូ គ្្មញ 
តារាងទី1អាោរថ្ ការសាងសង់គ្រាងចត្កសំគ្ៅការគ្្វើ
ទំគ្ ើបកម្ម 
ការបា៉ា  ់សាម  ថ្ ការគ្្េើយត្បថ្ រ ករញ្ជួ យែីដែ 
រពឹំងទុក 
គ្ែើម្បពិី ិត្យគ្ម្ើ វ ិ្ ីសាស្រសតសត្មាប់ការជួ្សជុ្ រញ្ជួ យ
ែីថ្ អោរមា គ្ោ គ្ៅការវភិាលគ្្េើយត្បគ្ដ្ឋយ
ថាម្វ តត្ត្ូវបា គ្្វើគ្ ើងគ្ដ្ឋយគ្ត្បើច នារញ្ជួ យែីនា
នា។ ច នារញ្ជួ យែីដែ ត្ត្ូវបា អ ុម័្ត្សត្មាប់ការ
ត្ប ងលឺមា បីចំណុចែូចខាងគ្ត្កាម្: 
រ កទី 1: ច នារញ្ជួ យែីដែ មា ច នាសត្មាប់
ការរចនារចនាសម្ព័ ធ 
គ្ េះលឺជាច នាគ្ ើថ្ផ្ទែីដែ រកី្ំគ្ដ្ឋយ្េុេះបញ្ជេ ំងពី
 ទធផ្ ថ្ ការសទង់ែីគ្ៅកដ េងសាងសង់គ្ោ គ្ៅ
ដែ បា គ្្វើគ្ ើងគ្ដ្ឋយដផ្ែកគ្ ើច នាគ្ៅគ្ ើ
ត្កបខ័្ណឌ វសិវកម្មដែ មា ដចងគ្ៅកនុងចាប់សតង់ដ្ឋរអ
ោរ។ រយៈគ្ព វ ិត្ត្ ប់ថ្ ច នារញ្ជួ យែីដែ ត្ត្ូវ
បា៉ា  ់ត្បមាណទុកលឺ 500 ឆ្ន ំ។ 
 រ កទី 2 
គ្ េះលឺជាច នារញ្ជួ យែីមួ្យដែ ទទួ បា គ្ដ្ឋយ
កាត់្ប ថយគ្ បឿ កំពូ ថ្ រ កទី 1 ែ ់គ្ៅ 80% ។ រ
យៈគ្ព វ ិត្ត្ ប់ថ្ ច នារញ្ជួ យលឺ 300 ឆ្ន ំ។ 
 រ កទី 3 
គ្ េះលឺជាច នារញ្ជួ យែីមួ្យដែ គ្លរពឹំងថា ឹងគ្កើត្
មា គ្ ើងគ្ៅកនុងរញ្ជួ យែីែ៏អសាេ រយគ្ៅ Nankai-Trough 
។  
ត្បូបាបគ្កើត្គ្ ើងចំគ្ពាេះច នាែីគ្ េះលឺ 10% កនុងរយៈ
គ្ព  30 ឆ្ន ំខាងមុ្ខ្។ 
របូទី 3 បងាា ញពីវសិា ភាពគ្្េើយត្បជាអតិ្បរមា ិង
វសិា ភាពគ្្េើយត្បអតិ្បរមាថ្ ការរអិ ថ្ រ កទំង
បី។ តួ្គ្ ខ្គ្ េះក៏បងាា ញផ្ងដែរ ូវរយៈគ្ព ្ម្មជាតិ្
ែំបូងសត្មាប់អោរគ្ោ គ្ៅដែ ទទួ បា គ្ដ្ឋយ
គ្ត្បើលំរសូ ុម្វភិាល 3D ។ 
គ្យងតាម្តួ្គ្ ខ្គ្ េះ រយៈគ្ព ្ម្មតាថ្ អោរគ្ោ 
គ្ៅលឺត្បដហ  1.1 វនិាទីគ្ៅទិសខាងគ្កើត្ ិងខាង ិច
 ិងត្បដហ  0.9 វនិាទីគ្ៅទិសខាងត្បូង - ខាងគ្ជ្ើង។ 
គ្ៅគ្ព ដែ រយៈគ្ព ្ម្មតាត្ត្ូវបា គ្្វើឱ្យខ្េីជាង
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គ្ដ្ឋយការដ្ឋក់បញ្េូ  សំណង់រញ្ជួ យែីគ្ៅអាោរគ្ េះរ
យៈគ្ព ្ម្មតាថ្ អាោរគ្ោ គ្ៅខិ្ត្គ្ៅជិ្ត្រយៈ
គ្ព ដែ គ្ ចគ្ធាេ  ែូគ្ចនេះគ្ហើយវាត្ត្ូវបា គ្លបា៉ា  ់
ត្បមាណថាច នាថ្ ការរញ្ជួ យែីចូ គ្ៅកនុងអោរ
គ្កើ គ្ ើងយ៉ាងឆ្ប់រហ័ស។ 
គ្ៅគ្ត្កាម្ កខខ្ណឌ ដបបគ្ េះកនុងករណីដែ ការជួ្ស
ជុ្ គ្ ើងវញិត្ត្វូបា គ្លពិ ិត្យគ្ម្ើ ដែ មា គ្ោ 
បំណងគ្ ើកកម្ពស់កមាេ ំងថ្ អោរគ្នាេះដែ ទំហំថ្ ការ
ជួ្សជុ្ សំណង់ដែ ដែរកាអោរគ្ៅកនុងជួ្រយឺត្ ៗ 
ការត្បឆំ្ង ឹងការពគ្ េឿ ការគ្្េើយត្បគ្ ើសពី 500 
(cm/m2)  ទំ ងដត្បជា្ំខាេ ំង។ ែូគ្ចាន េះគ្ហើយវាត្ត្ូវបា 
វ ិិចឆ័យថាមិ្ សម្គ្ហតុ្ផ្ សត្មាប់អាោរគ្ េះគ្ែើម្បី
អ ុវត្តវ ិ្ ីសាស្រសត ការគ្្វើទំគ្ ើបកម្ម ដែ នំាឱ្យមា រយៈ
គ្ព ខ្េីតាម្្ម្មជាតិ្។ 
របូភាពទី 3 វសិា ភាពគ្្េើយត្បជាអតិ្បរមា 
ស និសិទមួ្យដែ មា មាេ ស់កម្មសិទធិគ្ ើ កខណៈវ ិិចឆ័
យកនុងការរចនារចនាគ្ ើងវញិត្ត្វូបា គ្្វើគ្ ើងគ្ដ្ឋយ
ដផ្ែកគ្ ើ កខណៈពិគ្សសដែ ខុ្សោន ពីអោរគ្ោ 
គ្ៅដែ បា ដណនំាខាងគ្ ើ។ ចំោប់អារម្មណ៍របស់
មាេ ស់មា ែូចខាងគ្ត្កាម្: 
 លកខែៈវនិិចឆ័យបលង់េី1 
អោរគ្រាងចត្កមិ្ លួរែួ រ ំកនុងរយៈគ្ព មា ការ
រញ្ជួ យែីដែ កត្ម្គ្កើត្គ្ ើងខាេ ំងគ្នាេះគ្ទ។ 
 លកខែៈវនិិចឆ័យបលង់េី2 
ការបំផ្េិចបំផ្ទេ ញអោរគ្ដ្ឋយសារដត្ការរញ្ជួ យែីដែ 
កត្ម្ ឹងត្ត្ូវបា អ ុញ្ជា តិ្ប៉ាុដ តការប តត្បតិ្បត្តិការរបស់
គ្រាងចត្កត្ត្ូវបា ធានាសុវត្ថិភាពសូម្បីដត្គ្ៅគ្ព មា 
ការរញ្ជួ យែីក៏គ្ដ្ឋយ។ 
 លកខែៈវនិិចឆ័យបលង់េី3 
ត្បតិ្បត្ដិការគ្រាងចត្កមិ្ ត្ត្ូវបា ផ្ទែ កកនុងអំ ុងគ្ព 
ការគ្្វើការដកដត្បគ្ ើយ។ 
គ្ៅកនុង កខណៈវ ិិចឆ័យទី1 គ្ដ្ឋយសារអោរគ្ េះសថិត្
គ្ៅកនុងដែ កំណត់្មួ្យដែ កំណត់្ទិសគ្ៅថ្ ការ
ែួ រ ំថ្ អោរដែ មា ការជំ្រញុការវភិាលមួ្យត្ត្ូវ
បា គ្្វើគ្ ើងដែ ត្ត្ូវយកម្កពិចារោពីការគ្កើត្
គ្ ើងថ្ ការបាក់្ែឹងគ្ៅកនុងការត្ភាជ ប់។ គ្ៅកនុងការ
វភិាល កខណៈថ្ ការសាត រគ្ ើងវញិចំគ្ពាេះ កខណៈស្ស

គ្ែៀងោន គ្ៅ ឹងដខ្សគ្កាងដែ សថិត្គ្ៅគ្ត្កាម្ការផ្ទុករង្
វ ិជំុ្ត្ត្ូវបា គ្លផ្ត ់គ្ែើម្បីគ្ដ្ឋេះស្សាយបញ្ជា គ្នាេះ។ របូ
ទី4 បងាញពីលំ ិត្ត្លប់ត្ជ្ុងគ្ត្ជាយពីវ ិ្ ីវភិាល។ 
របូទី 5 បងាា ញ ទធផ្ ថ្ ការជំ្រញុវភិាល។ គ្ៅកនុងការ
វភិាល ចំណុចបំដបកែំបូងថ្ ត្បដ្ឋប់គ្ញ្ញហវ ភាលគ្ត្ចើ 
គ្កើត្គ្ ើងគ្ដ្ឋយសារដត្ទិ នផ្ ដែ បោត  ម្កពី
ការពត់្គ្កាងថ្ ប ទេះចា រាគ្ៅចំ ុចអូបា៉ា  ័រឬចា មូ្ 
ដ្ឋឋ  ថ្ មូ្ ដ្ឋឋ  ជួ្រឈរ។ 
គ្ៅតាម្ទិសគ្ៅបគ្ោត យថ្ ស ុម្ ការត្ភាជ ប់បណតុំ ថ្ 
ត្បគ្គងភាលគ្ត្ចើ បា បាក់គ្ៅគ្ព មំុ្បងវិ របូភាព
គ្ ើសពី 1/70 គ្ហើយបនាទ ប់ពីប ថយភាពខាេ ំងថ្ ស ុម្
ត្បដហ  15% គ្ដ្ឋយសារបាក់្ែឹងត្ភាជ ប់ ភាពខាេ ំងថ្ 
ស ុម្បងាា ញថាោម  ការគ្ចាត្ធាេ ក់អវជិ្ជមា រហូត្ែ ់
ត្បដហ  1/50 ថ្ ចំ ុចគ្ផ្ដកកនុងករណីសូម្បីដត្គ្ៅគ្ព 
ទទួ យកឥទធិព  P-Δ។ 
គ្ៅកនុងទិសគ្ៅខ្េីថ្ ស ុម្ខ្ណៈគ្ព ដែ ការបាក់្ែឹង
ថ្ ការត្ភាជ ប់គ្កើត្គ្ ើងគ្ៅែំោក់កា ែំបូងថ្ ទវ
ដែ មា ស្សាប់អ័កស 14  ការប ថយកមាេ ំងមិ្ គ្កើត្
គ្ ើងរហូត្ែ ់ត្បដហ  1/40 ថ្ មំុ្អ័កសកនុងអ័កសគ្ផ្សង
គ្ទៀត្គ្ត្ៅពីអ័កស 14 ។ 
របូទី 4: លំ ិត្ទសស ៈថ្ ការជំ្រញុការវភិាលចំគ្ពាេះការ
បាត់្បង់ត្បគ្ភទដ្ឋ កមាេ ំង 
របូទី 5  ទធផ្ ថ្ ការជំ្រញុការវភិាល 
ររគាងននការរញ្ាួ យែីរញ្ាួ យ 
ការរតឹ្ប តឹងចំគ្ពាេះកំោំងរញ្ជួ យែីតាម្រយៈការគ្ត្បើស ុម្
ឥែឋត្ត្ូវបា អ ុវត្តសត្មាប់អោរគ្ោ គ្ៅគ្ដ្ឋយយក
គ្ៅពិចារោពីការវ ិិចឆ័យ ែូចដែ បា គ្រៀបរាប់ខាង
គ្ ើការជួ្សជុ្ រញ្ជួ យែីតាម្រយៈម្គ្្ាបាយថ្ ការគ្្វើ
គ្អាយត្បគ្សើរខាេ ំងមិ្ ដម្ ជាគ្ហតុ្ផ្ សត្មាប់ការ
សាងសង់គ្ោ គ្ៅគ្នាេះគ្ទ។ ជាក់ដសតងែូចដែ បា 
បងាា ញគ្ៅគ្ ើរបូទី 6 ស ុបឥែឋដែកមា រាងជាគ្ត្ោង
ដែកត្ត្ូវបា គ្លតំ្គ្ ើងែមីគ្ៅគ្ ើបំពង់ដែកដែ ជួ្យ
រញុលំ រគ្ៅខាងគ្ត្ៅអាោរគ្ហើយអោរ ិងស ុម្ត្កអូម្
មាត់្ត្ត្ូវបា ភាជ ប់គ្ដ្ឋយគ្ត្បើការទប់សាា ត់្។ ស ុម្ឥែឋត្ត្ូវ
បា ែំគ្ ើងគ្ៅគ្ ើដផ្នកទំងពីរថ្ គ្ត្ោងរចនាសម្ព័ ធ
របស់អោរ។ 
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របូទី 6 ស ុម្ឥែឋដែ ត្លប់គ្ត្ោងការគ្្េើយត្បដែ បា 
ត្គ្ម្េើងគ្ៅគ្ត្ៅអាោរ 
ការបា ន់របមាែននការរ្លើយតបអតិបរមិាបនាា ប់ពីការរតឹ
បនតឹងការរញ្ាួ យែី 
គ្ែើម្បីបា៉ា  ់ត្បមាណការគ្្េើយត្បអតិ្បរមិាដែ គ្កើត្
គ្ ើងបនាទ ប់ពីការសាថ បនាគ្ ើងវញិថ្ អោរគ្ោ គ្ៅ
ការវភិាលការគ្្េើយត្បថ្ ការរញ្ជួ យត្ត្ូវបា គ្្វើគ្ ើង
គ្ដ្ឋយគ្ត្បើលំរ ូ3D ត្ត្ូវបា បដ ថម្ចូ ។ 
 ទធផ្ វភិាលបា បងាា ញថាការផ្ទេ ស់បតូរការគ្្េើយត្ប
អតិ្បរមាអាចត្ត្វូបា កំណត់្តាម្ កខណៈវ ិិចឆ័យជាក់
ោក់របស់វា (គ្ៅកនុង 1/70 ថ្ មំុ្ដែ ផ្តុំតាម្ជា ់) គ្ៅ
គ្ព ដែ មា ច នារញ្ជួ យែីគ្ៅរ ក 2  ិង 3 ដែ 
បា គ្រៀបរាប់ខាងគ្ ើ។ កនុងករណីដែ មា ច នា
រញ្ជួ យគ្ៅកនុងរ កទី 1 ខ្ណៈគ្ព ដែ មំុ្ផ្តុំតាម្ជា ់
ដែ ការបំោស់ទីអតិ្បរមាហួសពី កខណៈវ ិិចឆ័យ
បា គ្កើត្គ្ ើង វាត្ត្ូវបា បញ្ជជ ក់ថាការែួ រ ំ ិងការ
ធាេ ក់ចុេះ្នឹម្ដែ បោត  ម្កពីការបាក់្ែឹងថ្ អងាត់្្នូ
មិ្ មា គ្កើត្គ្ ើងគ្នាេះគ្ទ។ ការគ្កើត្គ្ ើងថ្ ការបាក់
្ែឹងគ្ៅកនុងសមាជិ្កអងាត់្្នូដែ ត្ត្ូវបា ពិភាកាគ្ៅទី
គ្ េះត្ត្ូវបា វ ិិចឆ័យគ្ដ្ឋយដផ្ែកគ្ ើ កខណៈវ ិិចឆ័យថ្ 
ការបាក់្ែឹងដែ កងវេះអ័កសគ្ៅដផ្នកចំណុចគ្ៅខ្ពស់ជាង 
1% ែូចបងាា ញកនុងរបូទី 7 ។ 
របូទី7: ភាពសីុសងាវ ក់ថ្ ការតា តឹ្ងត្ត្ង់ចំណុចអ័កស 
ថ្ ទត្ម្រដែ បោត  ឱ្យរញ្ជួ យ 
លេធភ្ជពននការណកណរបរអាយរបរសើរ 
 ទធផ្ មា ត្បសិទធភាពែូចខាងគ្ត្កាម្គ្ េះ ិងភារកិចេ
នាគ្ព អនាលត្ត្ត្ូវបា ទទួ គ្ៅកនុងលគ្ត្មាងជួ្ស
ជុ្ បចេុបប ន: 
ការរតឹ្ប តឹងការរញ្ជួ យែីដែ បំគ្ពញ ូវការសាងសង់
អោរដែ ជាទីត្បាថាន គ្ដ្ឋយមាេ ស់ផ្ទេះត្ត្ូវបា គ្លែឹងថា
 ឹងមា គ្សែឋកិចេខាេ ំងគ្ដ្ឋយអ ុញ្ជា ត្ឱ្យមា ការចង
គ្សចកដីរបស់សមាជិ្កអងាត់្្នូ។ 
គ្ៅកនុងការរតឹ្ប តឹងថ្ អោរដែ មា រ ូត្សំណង់្ំ
ដែ ជាគ្ត្ោងដែកដែបដែ ត្ត្វូការកិចេសហការ
ជំ្ ួញគ្អាយបា ឋិត្គ្ែរ វាជាការចំាបាច់ដែ ត្ត្ូវ
អភិវឌឍបគ្ចេកវទិាកំដ ទត្ម្ង់ទប់ទ ់កំោំងរញ្ជួ យែី
គ្អាយត្បគ្សើរគ្ ើងដែ អាចទប់ទ ់ ឹងកំោំងរញ្ជួ យ

ែីគ្អាយមា ត្បសិទធិភាពខ្ពស់តាម្រយៈការដកដត្បដត្
ដផ្នកខាងគ្ត្ៅអាោរ។ 
វាពិត្ជាសំខា ់សត្មាប់ការបញ្ជជ ក់គ្អាយចាស់ពី
ទំនាក់ទំ ងរវាងទំហំថ្ ច នារញ្ជួ យែីដែ បា ដ្ឋក់
បញ្េូ  គ្ៅកនុងរចនាកំដណរ ិងការផ្ត ់ ទធផ្ ខូ្ច
ខាត្ដែ បា៉ា ត្បមាណថា ឹងគ្កើត្គ្ ើង  ិង ការបគ្ងាើត្
ត្បព័ ធបគ្ចេកវទិាសត្មាប់ការព យ ់គ្អាយងាយស្សួ 
ពីទំនាក់ទំ ងដបបហនឹងែ ់មាេ ស់កម្មសិទធនានា។ 
 
របូែត្ទី1 គ្ត្ោងឥែឋត្លប់គ្ត្ោងការត្ត្ួត្ពិ ិត្យគ្ដ្ឋយ
គ្ត្បើត្បាស់ស ទេះទប់ដែ មា ភាពរកីរមួ្ 
ដខ្្នូ 
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Fig. 1 Perspective Drawing of 3D Analysis Model

Table 1 Outline of the Plant Building Targeted for Retrofitting

1966 (based on the former Seismic Design Code)

Built-up column using rolled H-shapes

Unit load that reflects latest equipment load:  1.84 kN/m2

Independent foundation, steel pipe pile, exposed column base

Saw-tooth configuration, slate covering

Truss beam using L-shapes

Minimum value of seismic index of structure (Is value):  0.17; 

Average value:  0.30

1 story aboveground, no underground floor and penthouse

About 33,600 m2

Long side:  13 spans, about 200 m; Short side:  12 spans, about 160 m

Eaves height:  GL=8.2 m; Building height:  11.5m

Year of design

Column

Earthquake load

Foundation

Roof

Beam

Seismic resistance
diagnosis result

No. of stories

Total building area

Plane shape

Eaves height, 
building height

Natural period (s)
No retrofitting Long side:  1.21; Short side:  0.89

Extremely rare equivalence Long side:  1.78; Short side:  1.70

Hideki Idota: After finishing the doctor’s course of 
the Tokyo Institute of Technology in 1988, he became 
assistant professor of the Faculty of Engineering, Na-
goya Institute of Technology in 1998. He assumed his 
current position as professor, the Graduate School of 
Engineering, Nagoya Institute of Technology in 2009. 
He received the Architectural Institute of Japan Prize 
2015 (Research Themes Division).
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Fig. 2 Detailed Configuration of Saw-tooth Roof

Simulated earthquake motion for structural design
 (85% in scale of motions of extremely rarely occurring earthquake)

Simulated earthquake motion for structural design 
(100% in scale of motions of extremely rarely occurring earthquake)

Earthquake motions estimated to occur in Tokai, Tonankai and Nankai Earthquakes

Initial-stage primary natural period (east-west direction)

Initial-stage primary natural period (south-north direction)

Equivalent primary natural period in rarely extremely occurring earthquake
 (south-north direction, east-west direction)
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Fig. 3 Maximum Response Spectrum
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Fig. 6 Response-control Buttress Framing Installed Outside of Plant

First push over analysis

Shear force

Deformation

Fig. 4 Concept of Push Over Analysis of Phased Strength Loss Type5)

First fracture in truss connection

Second fracture
in truss connection

Third push over analysis in the case
of deleting the fractured truss

Second push over analysis in the case 
of deleting the fractured truss
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Fig. 5 Results of Push Over Analysis
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1/70
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1/41
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Compression side

Tension side
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Fig. 7 Hysteresis of Axial Strain-Axial Stress of the Truss that Causes Buckling

Restoring force characteristic in the case
of ignoring buckling

Hysteresis of time-story analysis

Fracture strength at connection

Photo 1 Response-control buttress framing employing viscosity damper
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(ទំព័រទី 9-12) 
គ្សៀវគ្ៅដណនំាសតពីីវ ិ្ ីបងាា រគ្ត្បេះដែ ផុ្យស្សួយ
ថ្ តំ្ណរផ្ារគ្អ ិចត្តូ្ដសេកដែ ត្កាស់ 
សរមាប់ការររបើរបាស់រៅកនុងជួរឈរណផ្នកខាង
កនុងរបអប់ណែលមានស្រាប់ 
គ្ដ្ឋយTakahiko Suzuki ពីត្កមុ្ហ ុ បគ្ចេកវទិាដែកដែប
Nippon & Sumikin ខូ្អិ ្ីឌី  ិង Takumi Ishii ពីសាជី្
វកម្មស្សាវត្ជាវបគ្ចេកវទិាJFE 
ត្ត្ម្ូវការដែ គ្កើ គ្ ើងសត្មាប់ការគ្រៀបចំគ្សៀវគ្ៅ
ដណនំា 
សងគម្ជ្ប៉ាុ សតីពីសំណង់ដែកដែបត្ត្ូវបា គ្បាេះពុម្ភគ្ៅ
កនុងឆ្ន ំ2016 ជាគ្សៀវគ្ៅដណនំាសតីពីការបងាា រគ្ត្បេះផុ្យ
ស្សួយថ្ តំ្ណរផ្ា Diaphragm Electro-slag ដផ្នក
ខាងកនុង 
សត្មាប់ការគ្ត្បើត្បាស់គ្ៅកនុងការផ្ ិត្ជួ្រឈរដផ្នក
ខាងកនុងត្បអប់ដែ មា ស្សាប់។ការស្សាវត្ជាវសត្មាប់
ការគ្រៀបចំគ្សៀវគ្ៅម្លគុគ្ទសគ្ េះត្ត្ូវបា ត្បល ់គ្អាយ
គ្ដ្ឋយត្កុម្សហព័ ធដែកប ទេះ ឹងដែកដែបជ្ប៉ាុ ។ 
ជួ្រឈរត្បអប់ដែ បគ្ងាើត្គ្ ើងត្ត្ូវបា ផ្ ិត្គ្ដ្ឋយ
ការផ្គុំែដែកចំ ួ បួ ដែក (គ្ៅថា "ជួ្រឈរត្បអប់") ។ជួ្
រឈរត្បអប់ត្ត្ូវបា គ្លគ្ត្បើត្បាស់យ៉ាងទូ ំទូោយ
គ្ែើម្បីសាងសង់អោរការយិ ័យជា ់ទប-ខ្ពស់ៗ 
គ្ហើយកត្មាស់របស់ដែកដែបត្ត្ូវបា គ្ត្បើចាប់ពី 25 ម្
ម្គ្ៅ 100 ម្ម្។ ការអ ុវត្តតាម្សតង់ដ្ឋរផ្ារភាជ ប់
សត្មាប់ការភាជ ប់ដ្ឋប់សីុសសរដផ្នកខាងកនុងថ្ ជួ្រដែកលឺ
ការផ្ារគ្អ ិចត្ត្ូត្ ិងមា ករណីជាគ្ត្ចើ ដែ 
បញ្េូ  កំគ្ៅអតិ្បរមាកនុងការផ្ារភាជ ប់ែ ់ 1,300 លី ូ 
/ សម្។ (សូម្គ្ម្ើ របូទី 1) 
វាត្ត្ូវបា គ្លគ្ជ្ឿថាភាពរងឹមំាថ្ ចា ដសបកជួ្រឈរត្ត្ូវ
បា បនាទ បយ៉ាងខាេ ំងគ្ដ្ឋយសារដត្ការបញ្េូ  កំគ្ៅ្ំ
ដបបគ្ េះ ិងភាពតា តឹ្ងត្ត្វូបា ត្បមូ្ ផ្តុំគ្ៅគ្ ើរ ធ 
(របូទី 2) រវាងគ្ោហធាតុ្ដែ ោំត្ទថ្ ការផ្ារអលគីស ី
គ្អ ិចត្ត្ូស (គ្ៅថា "ESW ")  ិងចា ដសបកថ្ ជួ្រ
ឈរត្បអប់គ្ហើយជា ទធផ្ ថ្ ការបាក់្ែឹងរោកគ្កើត្
មា គ្ ើងគ្ៅកនុង ESW ។ខ្ណៈគ្ព ដែ មិ្ មា លម្
រឧូទហរណ៍ថ្ ការបាក់្ែឹងដែ គ្កើត្គ្ ើងគ្ៅកនុងស ុម្
ដែកដែ ខូ្ចខាត្កនុងការរញ្ជួ យែីកា ពីគ្ព ក េង

ម្កគ្នាេះ ការបាក់្ែឹងដែគ្កើត្មា គ្ ើងកនុង ESW (របូទី 
3) ត្ត្ូវបា គ្លរកគ្ ើញគ្ៅកនុងការស្សាវត្ជាវដែ ត្ត្ូវ
បា គ្លគ្ ើកកម្ពស់គ្ៅគ្ ើការបាក់្ែឹងថ្ ការត្ភាជ ប់ជួ្រ
គ្ែកប ី ។ 
គ្ៅកនុងការរញ្ជួ យែីគ្ៅ Hyogoken-Nanbu (ម្គរញ្ជួ យ
ែី គ្ៅHanshin)ឆ្ន ំ 1995 ការបាក់្ែឹងគ្ េះបា គ្កើត្មា 
គ្ ើងគ្ៅកនុងការផ្ារភាជ ប់ថ្ តំ្ណរផ្ារ CO2 ថ្ ្នឹម្
ដែកដែប។ គ្ហើយជាវធិា ការត្បឆំ្ង ឹងការបាក់្ែឹង
ដបបគ្ េះ មា គ្ោ ការណ៍ដណនំាសត្មាប់ការទប់
សាា ត់្ការបាក់្ែឹងែ៏ផុ្យស្សួយកនុងការត្ភាជ ប់ចុងរ ូត្
ត្ត្ូវបា គ្បាេះពុម្ភគ្ ើងគ្ដ្ឋយម្ជ្ឈម្ណឌ  អាោរជ្ប៉ាុ ។
គ្ៅកនុងគ្សចកតីដណនំា ចុងផ្នឹម្ដែកដែបត្ត្ូវគ្អាយមា 
ភាពសវិត្ជាប់ថ្  70J ឬក៏ខ្ពស់ជាងគ្នាេះ (70J: Charpy 
ស្សូបយកថាម្ព គ្ៅសីតុ្ណា ភាពសាក បងគ្ៅ0០C
។គ្ទេះជាយ៉ាងោក៏គ្ដ្ឋយគ្ដ្ឋយសារការផ្ារភាជ ប់កំ
គ្ៅដែ គ្ត្ចើ ែងគ្ត្ចើ ជាងការផ្ារភាជ ប់ឧសម័ កាបូ
 ិចគ្ េះលឺជាការបញ្េូ  កនុងកំ ុងគ្ព ផ្ារដែកដែប
ដែ វាពិបាកកនុងការការពារភាពរងឹមំាថ្  70J សត្មាប់ 
ESW ។ 
គ្ែើម្បគី្ដ្ឋេះស្សាយសាថ  ការណ៍ដបបគ្ េះដែកដែបដែ 
មា លុណភាពខ្ពស់ត្ត្ូវបា បគ្ងាើត្គ្ ើងដែ ការកាត់្
ប ថយភាពតឹ្ងកនុងការផ្ារភាជ ប់មា កគ្ដដ ខាេ ំងត្ត្ូវបា 
ទប់សាា ត់្ (ដែកែ៏រងឹសវឹត្របស់ HAZ) ។គ្ទេះជាយ៉ាង
ោក៏គ្ដ្ឋយគ្ដ្ឋយសារដត្កត្មាស់ថ្ ចា ដសបកជួ្រ
ឈរមា  កខណៈគ្សតើងជាងមុ្ ពីគ្ត្ពាេះដត្ការគ្ត្បើជួ្រ
ឈរបំពង់គ្បតុ្ងដែ មា រាងសីុម្៉ាងត៍្កា ់ដត្្ំគ្ ើងវា
កា ់ដត្ពិបាកកនុងការការពារភាពរងឹមំារបស់ ESW 
គ្ទេះបីជាការគ្ត្បើត្បាស់ដែកដែបរងឹមំារបស់ HAZក៏
គ្ដ្ឋយ ។ទ ទឹម្ ឹងគ្ េះដែរគ្ៅគ្ព ដែ មា ការផ្ារ
គ្អ ិចត្ត្ូដសេកត្ត្ូវបា បា ជំ្ ួសគ្ដ្ឋយការផ្ារភាជ ប់ 
CO2 ផ្ ិត្ភាពស ុម្ដែកត្ត្ូវបា កាត់្ប ថយយ៉ាងខាេ ំ
ង។ 
គ្ដ្ឋយសារដត្កា ៈគ្ទសៈដបបគ្ េះវាត្ត្ូវបា គ្លត្ត្ម្ូវឱ្្
យរកគ្ ើញម្គ្្ាបាយគ្ែើម្បទីប់សាា ត់្ការគ្កើត្គ្ ើងថ្ 
ការបាក់្ែឹងផុ្យស្សួយដែ ត្ត្ូវចំោយគ្ព ចូ គ្ៅ
កនុងលណ ីគ្ពញគ្ ញដែ ផ្ ិត្ផ្ ដែកដែបបា 
គ្ត្បើនាគ្ព បចេុបប ន សមាភ រៈផ្ារ ិង កខខ្ណឌ ត្បតិ្បត្តិ
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ការផ្ារមា៉ា គ្ញ៉ាផ្ងដែរ។សហព័ ធដែកប ទេះ ិងដែកដែប
បា គ្្វើការសាក បងរចនាសម្ព័ ធ (របូទី 4) ដែ យក
ម្កគ្ត្បើជាបា៉ារា៉ា ដម្៉ាត្ត្ថ្ ភាពសាវ គប់ ិងភាពតា តឹ្ង
ថ្ ចា ដសបកជួ្រឈរគ្ែើម្បីបគ្ងាើត្ កខខ្ណឌ សត្មាប់ការ
បាក់្ែឹង ESW (របូទី5) ។ទំនាក់ទំ ងរវាងភាពរងឹមំា
របស់ ESW  ិងកមាេ ំងបាក់្ែឹង ESW ត្ត្ូវបា រកគ្ ើញ
ពី ទធផ្ គ្ត្សត (របូទី6) ។គ្ ើសពីគ្ េះគ្ៅគ្ទៀត្ភាព
តា តឹ្ងកនុងមូ្ ដ្ឋឋ  គ្ៅចំណុចចាប់គ្ផ្តើម្ថ្ ការបាក់
្ែឹង (ភាពសមុលសាម ញអតិ្បរមាគ្សមើៗោន ) ត្ត្ូវបា រក
គ្ ើញតាម្រយៈការវភិាល FEM (របូទី 7) គ្ដ្ឋយបញ្ជជ ក់
ពីទំនាក់ទំ ងរវាងកត្មិ្ត្ភាពសំុារបស់ ESW (ត្ថ្ម្េប៉ាេះ
ពា ់ែ ់ Charpy)  ិងភាពតា តឹ្ងខាងគ្ ើ។ ទធ
ផ្ ជាប តបនាទ ប់ដែ ទទួ បា ពីខាងគ្ ើ (ជា
ឧទហរណ៍មា ឯកសារគ្យង 5) ត្ត្ូវបា គ្រៀបចំគ្ ើង
គ្ៅកនុងគ្សៀវគ្ៅម្លគុគ្ទទសក៍បចេុបប នសត្មាប់ទប់សាា ត់្
ការបាក់្ែឹងរបស់អងាត់្ផ្េិត្ដែកគ្អកូគ្អ ិចដសេក។ 
 
របូទី 1 ការផ្ ិត្ត្បអប់សសរដផ្នកជ្ញ្ជ ីង (សសរ
ត្បអប់) គ្ដ្ឋយម្គ្្ាបាយថ្ ការផ្ារបញ្េូ  កគ្ដត ខាេ ំង
ផុ្ត្ 
របូទី2 លំ ូសតាងសតីពីការភាជ ប់ជួ្រឈរ -្នឹម្ថ្ សសរ
ត្បអប់ ិងកងវ ់គ្ ើការគ្កើត្គ្ ើងថ្ ការបាក់្ែឹងដែ 
ផុ្យស្សួយ ។ 
របូទី3 ការបាក់្ែឹងដែ ផុ្យស្សួ ដែ គ្កើត្គ្ ើងពី
ការទប់ទ ់ ឹងប ទេះគ្ោហធាតុ្ ិងមូ្ គ្ហតុ្ថ្ ការ
បាក់្ែឹង 
របូទី 4 ការយ ់ែឹងអំពី កខខ្ណឌ ថ្ ការបាក់្ែឹងគ្ដ្ឋយ
វ ិ្ ីថ្ ការសាក បងរចនាសម្ព័ ធ 
របូទី 5 ការគ្្វើតាម្ដផ្នកជ្ញ្ជជ ងំដផ្នកខ្េេះ: ឧទហរណ៍សតីពី
ការបាក់្ែឹង 
របូទី6 ទំនាក់ទំ ងរវាងកមាេ ំងបាក់្ែឹងថ្  ESW  ិងកំរតិ្
ភាពរងឹមំា 
ររគាងននរសៀវរៅម្គគុរេាសក៍ 
គ្យងតាម្គ្សៀវគ្ៅម្លគុគ្ទទសក៍សត្មាប់ទប់សាា ត់្ការ
បាក់្ែឹងដែ ផុ្យស្សួយថ្ តំ្ណរផ្ារគ្អ ិចត្ត្ូមា៉ា គ្ញ៉ា
អាសីុត្ដផ្នកខាងកនុង កមាេ ំងរាងំសទេះ (ភាពតឹ្ងរដហក)
ដែ កំពុងគ្្វើសកម្មភាពគ្ ើ ESW ត្ត្ូវបា បញ្ញងាា បគ្ៅ

កត្មិ្ត្ទបគ្ដ្ឋយដផ្ែកគ្ ើភាពរងឹមំារបស់ ESW ជាក់
ដសតងដែ គ្្វើ 
ឱ្យការបាក់្ែឹង EWS ត្ត្ូវបា រារាងំមិ្ ឱ្យគ្កើត្មា ។ 
គ្ េះលឺគ្ដ្ឋយសារដត្កមាេ ំងថ្ ការបាក់្ែឹងទំងពីរ (ភាព
តា តឹ្ងខាងគ្ ើ) ថ្  ESW  ិងភាពរងឹមំាថ្  ESW កនុង
គ្ព ែំោ ោន ទបជាងែូចបា បងាា ញគ្ៅគ្ ើរបូ
ភាព 7  ិង 8 ។ ខាងគ្ត្កាម្គ្ េះជាវ ិ្ ីសាស្រសតគ្ែើម្បី
ការពារការបាក់្ែឹង ESW ពីការគ្កើត្គ្ ើងត្ត្វូបា 
ដណនំាែូចត្គ្ៅ: 
វធីិាស្រសតតាម្ម្រធោបាយននការរតួតពិនិតយរម្ើលងា
យៗននការការ រការបាក់្ែឹង 
របូភាពទី 9 បងាា ញពី ំហូរថ្ ការពិ ិត្យគ្ម្ើ ងាយៗ
ដែ ចំាបាច់សត្មាប់ការបងាា របាក់្ែឹង ESW ។ែូច
ដែ គ្ ើញគ្ៅកនុង ំហូររចួគ្ហើយ គ្ៅគ្ព ែំបូង
កត្មិ្ត្ថ្ ភាពរងឹមំាថ្  ESW ត្ត្ូវបា កំណត់្គ្ហើយ
បនាទ ប់ម្កការបាក់្ែឹងត្ត្ូវបា ការការពារពីការគ្កើត្
គ្ ើងគ្ដ្ឋយកំណត់្ភាពសមុលសាម ញដែ អាចគ្្វើគ្ៅ
បា គ្ៅគ្ ើdiaphragmគ្ៅកត្មិ្ត្ទបជាងកត្មិ្ត្ខាង
គ្ ើថ្ ភាពតា តឹ្ងដែ បា បងាា ញកនុងតារាងទី 1 ។ 
ភាពសមុលសាម ញដែ បា អ ុវត្តdσត្ត្ូវបា លណនា
គ្ដ្ឋយគ្ត្បើសមី្ការខាងគ្ត្កាម្។ 

     tBtHtt
M

sbbfbd

cf
d 2

 …（

1） 

cfM : ត្ពឹត្តការណ៍ពត់្គ្កាណដែ គ្្វើការគ្ ើចុង្នឹម្
(មុ្ខ្សសរ) (N･mm) 

dt: ភាពត្កាស់ថ្ ដ្ឋយគ្អើដញ្ញហវម្គ្ៅខាងកនុង (mm) 

Δt:ជររៅេេឹង(mm) ការបូកជ្គ្ត្ដគ្ៅដផ្នកសងខាង 
bH: កម្ពស់្នឹម្(mm) 

bft: ្នឹម្កំរាស់កត្មាស់(mm) 

bB: ្នឹម្រងវង់ទទឹង(mm) 
st: កត្មាស់ចា ដសបកជួ្រឈរ(mm) 

គ្ៅកនុងការលណនាថ្ ភាពតា តឹ្ងដែ ត្ត្ូវបា អ ុវត្ត 
dσ ភាពរងឹមំាកត្មិ្ត្សតង់ដ្ឋថ្ ESW លឺត្ត្ូវបា គ្រៀបចំ
គ្ៅ 27J។ក៏ប៉ាុដ តគ្ទេះជាយ៉ាងោក៏គ្ដ្ឋយ គ្ៅកនុង
ករណីជាគ្ត្ចើ គ្ព ដែ មា ភាពតា តឹ្ងគ្កើត្គ្ ើង 
dσ ្ំជាង 240 N/mm2 ឬក៏ គ្ៅកនុងករណីជាគ្ត្ចើ 
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គ្ព ដែ ភាពតា តឹ្ងកត្មិ្ត្សតង់ដ្ឋរ 27J មិ្ អាច
ធានាសុវត្ថិភាពបា  គ្នាេះភាពតា តឹ្ងដែ គ្កើត្មា 
គ្ ើងកំរតិ្ខ្ពស់ដែ គ្្េើយត្ប ឹងកំរតិ្ភាពជាប់សវឹត្ 
vE=15J  ិង vE=47J ដែ ត្ត្ូវបា បងាា ញគ្ៅកនុងតារាង 
ត្ត្ូវបា យកម្កអ ុវត្ត។ 
វធីិាស្រសតរោយររបើម្រធោបាយននការពិនិតយលម្ែិតនន
ការបងាា របាក់ 
គ្ៅកនុងវ ិ្ ីសាស្រសតគ្ដ្ឋយគ្ត្បើការវភិាល ំអិត្ថ្ ការ
ការពារការបាក់្ែឹង ការបងាា របាក់្ែឹងត្ត្ូវបា ពិ ិត្យ
គ្ដ្ឋយដផ្ែកគ្ ើភាពតា តឹ្ងកនុងតំ្ប ់ដែ គ្កើត្គ្ ើង
គ្ៅកនុងរ ធរវាងគ្ោហធាតុ្ដែ ោំត្ទរបស់ ESW  ិង
ចា ដសបកជួ្រឈរ។វ ិ្ ីសាស្រសតគ្ េះត្ត្ូវយកចិត្តទុកដ្ឋក់
គ្ ើភាពតា តឹ្ងដែ រដហកថ្ ចា ដសបកជួ្រឈរ 
ែូគ្ចនេះគ្ហើយការរចនាបងាា រគ្ត្បេះស្សាំកា ់ដត្គ្ត្ចើ អាច
បគ្ងាើត្បា គ្បើគ្ត្បៀបគ្្ៀបគ្ៅ ឹងការរចនាការពារការ
បាក់្ែឹងគ្ដ្ឋយគ្ត្បើវ ិ្ ីសាស្រសតពិ ិត្យដែ ងាយស្សួ 
ដែ បា គ្រៀបរាប់ខាងគ្ ើ។របូទី 10 បងាា ញពី ំហូរថ្ 
ការពិ ិត្យគ្ម្ើ  ម្ែិត្ដែ ត្ត្ូវការសត្មាប់ការបងាា រ
ការបាក់្ែឹង ESW ។  ំហូរពិ ិត្យរមួ្មា  ីតិ្វ ិ្ ីចំ ួ 
បី: 1) ការលណនាថ្ ភាពតា តឹ្ងដែ គ្កើត្មា គ្ៅកនុង
diaphragmខាងកនុង 2) ការលណនាថ្ ភាពតា តឹ្ង
សំខា ់បំផុ្ត្ដែ គ្្វើការគ្ ើចំណុចចាប់គ្ផ្តើម្ថ្ ការ
បាក់្ែឹង ិងទី 3) ការកំណត់្ភាពរងឹមំាដែ ត្ត្ូវការ
សត្មាប់គ្ជ្ៀសវាងការគ្កើត្គ្ ើងថ្ ការបាក់្ែឹង។ 
កំោំងដែ ត្ត្ូវការ γreq លឺត្ត្ូវបា លណនាគ្ចញពី កខ
ខ័្ណឌ រចនាដែ គ្ត្បើ ីតិ្វ ិ្ ី1),2)  ិង 3) គ្ហើយត្ថ្ម្េ
ដែ ត្ត្ូវបា លណនារចួត្ត្ូវយកគ្ៅគ្ត្បៀបគ្្ៀប
ជាមួ្យកំោំងកត្មិ្ត្ខ្ពស់បំផុ្ត្ γlim ដែ ត្ត្ូវបា 
លណនាគ្ចញពីភាពរងឹមំាសវឹត្របស់ ESW។ គ្ៅកនុង
ករណីជាគ្ត្ចើ គ្ព ដែ  ទធផ្ គ្ត្បៀបគ្្ៀបលឺ 
γreq≦γlim គ្នាេះការត្ត្ួត្ពិ ិត្យនានា ិងបញ្េ ប់ គ្ហើយ
គ្ៅកនុងករណី ទធផ្ គ្ត្បៀបគ្្ៀប លឺ γreq＞γlim គ្នាេះព
ត៌្មា  ម្ែិត្ពីការត្ភាជ ប់ ិងភាពជាប់សវិត្ដែ ត្ត្ូវ
បា បងាា ញគ្ៅកនុង កខខ័្ណឌ រចនាត្ត្ូវត្ត្តួ្ពិ ិត្យសារ
ជាែមី។ 
វធីិាស្រសតវាយតនម្លសរមាប់ភ្ជពរងឹសវតឹរបស់ ESW 

ភាពរងឹមំារបស់ ESW ត្ត្ូវបា វាយត្ថ្ម្េតាម្រយៈការគ្្វើ
គ្ត្សតផ្ ប៉ាេះពា ់គ្ៅកនុងការសាក បងការសាក បង
ដែ ត្ត្ូវបា គ្្វើគ្ ើងគ្ដ្ឋយគ្ត្បើត្បាស់ផ្ ិត្ផ្ ដែក
ដែប ិងសមាភ រៈផ្ារនានា ិងសថិត្គ្ត្កាម្ កខខ្ណឌ ផ្ារ
ផ្ារមុ្ខ្តំ្ណរ។គ្រឿងគ្ េះត្ត្ូវបា គ្លែឹងថាភាពរងឹមំា
របស់ ESW មា ភាពខុ្សដបេកោន យ៉ាងខាេ ំងអាស្ស័យ
គ្ ើទីតំាងសាន ម្រ ធថ្ លំរពិូគ្សា្ ៍។ ខ្ណៈគ្ព ដែ 
 ីតិ្វ ិ្ ីឯកសោឋ  សត្មាប់ការែកគ្ចញ ិងការគ្រៀបចំ
បំដណកការសាក បងមិ្ ទ ់បា អ ុម័្ត្គ្នាេះ
គ្សៀវគ្ៅម្លគុគ្ទទសក៍បា គ្ចញបទបញ្ជជ ែូចខាងគ្ត្កា
ម្។ 
គ្យងតាម្គ្សៀវគ្ៅម្លគុគ្ទទសក៍លំរដូត្សតែ៍ត្ត្ូវបា ស្សង់
គ្ចញពីទីតំាងដែ បា បងាា ញគ្ៅគ្ ើរបូទី 11 គ្ហើយ
ការគ្្វើគ្ត្សតែ៍ផ្ ប៉ាេះពា ់ត្ត្ូវបា អ ុវត្តគ្ៅកនុងទីតំាង
សាន ម្រ ធចំ ួ បី។គ្ េះគ្ដ្ឋយសារដត្ចំណុចចាប់គ្ផ្តើម្ថ្ 
ការបាក់្ែឹងលឺជាតំ្ប ់រោយរបស់ ESW គ្ៅចុងល េឹេះ
 ិងការបាក់្ែឹងគ្កើត្មា គ្ៅកនុងការផ្ារតំ្ណរដែកឬ
តំ្ប ់រងឥទធិព កំគ្ៅ (HAZ) ថ្  ESW ។ ជាពិគ្សស
មុ្ខ្នាទីសាន ម្រ ធចំ ួ បីលឺ: 
 មុ្ខ្តំ្ណរ: តំ្ប ់ផ្សំថ្ ចា ដសបកជួ្រឈរ ិងការផ្ារ
មុ្ខ្តំ្ណ 
 HAZ1: ទីតំាង1 ម្ម្ ពីដផ្នកមុ្ខ្តំ្ណរគ្ៅត្ជ្ងុចា 
ដសបកជួ្រឈរ 
 Depo1: ទីតំាង1 ម្ម្ ពីដផ្នកមុ្ខ្តំ្ណរគ្ៅកដ េងផ្ារ
ភាជ ប់ 
ការគ្្វើគ្ត្សតពីផ្ ប៉ាេះពា ់ចំ ួ បីត្ត្ូវបា គ្្វើគ្ ើងគ្ៅ
ត្លប់មុ្ខ្នាទី ីមួ្យៗគ្ែើម្បីរកត្ថ្ម្េជាម្្យម្សត្មាប់
ថាម្ព ដែ បា ស្សូបចូ គ្ដ្ឋយ Charpy ។ គ្ដ្ឋយ
គ្ត្បៀបត្ថ្ម្េម្្យម្ែូគ្ចនេះបា រកគ្ ើញ ត្ថ្ម្េទបបំផុ្ត្
ត្ត្ូវបា កំណត់្គ្ៅភាពរងឹមំាថ្  ESW ។សីតុ្ណា ភាព
ថ្ ការគ្្វើដត្សតែ៍ដែ ត្ត្ូវបា គ្ត្បើជាមូ្ ដ្ឋឋ  សត្មាប់
ការគ្្វើគ្ត្សតែ៍ផ្ ប៉ាេះពា ់លឺ 0C ប៉ាុដ តកនុងករណីដែ 
បរសិាថ  កម្មវ ិ្ ី ិង កខខ្ណឌ ថ្ ស ុម្ដែកខុ្សោន យ៉ាង
ខាេ ំងពីមួ្យគ្ៅមួ្យគ្នាេះសីតុ្ណា ភាពសាក បងត្ត្ូវ
បា ផ្ទេ ស់បតូរ។ 
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របូទី 7 ការយ ់ែឹងអំពីសាថ  ភាពថ្ ការបាក់្ែឹងគ្ដ្ឋយ
ម្គ្្ាបាយថ្ ការវភិាល FEM 
របូទី 8 ទំនាក់ទំ ងរវាងភាពតា តឹ្ងសំខា ់បំផុ្ត្សម្
មូ្ គ្ៅ ឹងចំណុចចាប់គ្ផ្តើម្ថ្ ការបាក់្ែឹង ិងភាពរងឹ
មំា 
តារាងទី 1 សតង់ដ្ឋសត្មាប់ត្ថ្ម្េខ្ពស់របស់ភាពតា តឹ្ង
ដែ ែំគ្ណើ រការគ្ៅខាងកនុងdiaphragm 
របូទី9  ំហូរថ្ ត្ត្ួត្ពិ ិត្យងាយៗដែ ចំាបាច់សត្មាប់
ការបងាា របាក់្ែឹង ESW 
របូទី10  ំហូរថ្ ការត្ប ង ម្ែិត្ដែ ត្ត្ូវការសត្មាប់
ការបងាា របាក់្ែឹង ESW 
របូទី 11  ីតិ្វ ិ្ ីសត្មាប់ការែកគ្ចញ ិងការគ្រៀបចំលំរគូ្ត្
សត 
ណផ្នការអនាគតទក់េងនឹងរសៀវរៅម្គគុរេាសក៍ 
គ្សៀវគ្ៅម្លគុគ្ទទសក៍នាគ្ព បចេុបប នគ្ផ្ទត ត្គ្ៅគ្ ើ ESW 
ថ្ ដែកដែប 490 N / mm2 ។ ទ ទឹម្ ឹងគ្ េះ ិនាន ការនា
គ្ព ែមីៗគ្ េះបា បងាា ញថាដែកដែបចំ ួ  590 N / 
mm2 ត្ត្វូបា គ្លយកម្កគ្ត្បើសត្មាប់ការសាងសង់
អាោរដែ កំពុងមា ទំគ្នារគ្ៅជាម្ហិមា។ ែ ់ទី
បញ្េ ប់វាត្ត្ូវបា គ្លចាត់្ទុកថាចំាបាច់កនុងការគ្្វើការពិ ិ
ត្យស្សគ្ែៀងោន គ្ៅ ឹងអវីដែ បា គ្ ើកគ្ ើងខាងគ្ ើ
កនុងការគ្ត្បើដែកដែបដែ មា កមាេ ំងខាេ ំងជាមួ្យ ឹង
ការវាយតំ្ថ្ កមាេ ំងែង់សីុគ្ត្ពី 490 N / mm2 ឬគ្ត្ចើ 
ជាងគ្ េះ។ 
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Built-up box
section column

Microstructure of column-beam weld joint section

H-section beam

Inner diaphragm

ESW

SAW

Backing metal

Column

Fig. 2 Outline of Column-Beam Connection 
          of  Box Column and Anxiety over 
          Brittle Fracture Occurrence

Position of anxiety over brittle
fracture occurrence

Fig. 1 Manufacture of Built-up Box Section Column (Box Column) 
           by Means of Large Heat-input Welding

Submerged arc welding (SAW)
Heat input: 150~650 kJ/cm

Electro-slag welding (ESW)
Heat input: 400~1,300 kJ/cm

Corner weld Inner diaphragm weld

Condition of fracture occurring from
backing metal slit tip

Fig. 3 Brittle Fracture Occurring from 
           Backing Metal Slit Tip and Cause 
          of Fracture Occurrence

Beam flange Diaphragm

Slit tip

Crack

Skin plate

CO2 weld metal

Beam flange
fracture surface

Column 
skin plate

Backing 
metal

ESW

Crack
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Fig. 5 Partial Framing Test: Example of Fracture Condition

Loading test for T-shaped section framing

Fig. 4 Understanding of Fracture Occurrence Condition
           by Means of Structural Testing

Tension test for cruciform joint

Charpy impact test for ESW

Skin plate

Arrangement and analysis of correspon-
dence relation between fracture strength 
and Charpy impact value at ESW joint

Toughness level of ESW (J)

○Partial model test
△Partial framing testFr
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Fig. 6 Relation between Fracture Strength and 
          Toughness Level of ESW Joint
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Standard for upper-limit value
for applied stress (      )

Toughness level of ESW (     )

160 N/mm2

or lower (0.5×F)

15J or higher

240 N/mm2 or
lower (0.75×F)

27J or higher

325 N/mm2 or
lower (1.0×F)

47J or higher

Table 1 Standard for Upper-limit Value of Applied Stress of Inner Diaphragm 

d

vE

Cruciform joint test T-shaped joint test

Arrangement and analysis of correspon-
dence relation between local stress and 
Charpy impact value at slit tip

Fig. 7 Understanding of Fracture Occurrence Condition
           by Means of FEM Analysis

Toughness level of ESW (J)

○Partial model test
△Partial framing test
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Fig. 8 Relation between Equivalent Maximum Main Stress
           at Fracture Initiation Point and Toughness Level
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Reexamination of
connection detail
(Reduction of 
stress by means 
of width 
expansion, etc.)

Standard toughness 
level: 27J (0°C)

Standard 
(corresponding to 27J) 
upper limit for applied 
stress: 240 N/mm2

No

Settlement of 
toughness level of ESW
・Reference of existing
　performance data
・Confirmation by 
 　means of advance 
 　welding test as
　the need arises

Confirmation of applied
stress of inner 
diaphragm based on 
toughness level

Applied stress:
Upper limit or lower

Yes

End

Fig. 9 Flow of Easy Examinations Required for 
          ESW Fracture Prevention

Fig. 10 Flow of Detailed Examinations Required for 
            ESW Fracture Prevention

Calculation 
of stress 
occurring in 
inner diaphragm

1)

Calculation of 
maximum main 
stress working on 
fracture initiation 
point

2)

Decision of 
toughness 
required to avoid 
brittle fracture 
occurrence

3)

No No

Yes

End

Settlement of 
design condition 
(detail, external 
force)

Settlement of 
welding condition 
(toughness level vE )

Calculation of 
applied stress dσ 
of inner diaphragm 

Calculation of 
maximum main 
stress reqσm at 
fracture initiation 
point

Calculation 
of required 
strength γreq

Calculation of upper-
limit strength γlim

γreq ≦ γlim

Fig. 11 Procedure for Extraction and Preparation of Test Specimens
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(ទំព័រទី13-14) 
បទដ្ឋឋ  កំរតិ្ខ្ពស់ ិងគ្ោ ការណ៍ដណនំាសត្មាប់
ការសាងសង់ដែកដែប 
ព័ត៌្មា ចុងគ្ត្កាយបំផុ្ត្អំពីផ្ ិត្ផ្ ដែក
សត្មាប់ការសាងសង់អាោរគ្ៅកនុងត្បគ្ទសជ្ប៉ាុ  
គែៈកមាម ធិការរលើកកម្ពស់េីផ្ារររៅរបរេសរបស់
សហព័នធណែកនិងណែកណែប 
 
សហព័ ធដែក ិងដែកជ្ប៉ាុ  (JISF) រមួ្ោន ជាមួ្យត្កុម្
ហ ុ ផ្ ិត្ដែកដែបដែ ជាត្កុម្ហ ុ ជាសមាជិ្ករបស់ 
JISF កំពុងជំ្រញុការស្សាវត្ជាវអំពីសតង់ដ្ឋរផ្ ិត្ផ្ 
កត្មិ្ត្ខ្ពស់ ិងកម្មវ ិ្ ីបគ្ចេកវទិាទក់ទង ឹងផ្ ិត្ផ្ 
ដែកដែបដែ បា បគ្ងាើត្គ្ ើងគ្ៅកនុងត្បគ្ទសជ្ប៉ាុ ។ 
អត្ថបទគ្ េះដណនំាព័ត៌្មា អំពី ទធផ្ ែមីៗថ្ ការ
ស្សាវត្ជាវរមួ្ោន សតីពីសតង់ដ្ឋរថ្ ផ្ ិត្ផ្ រចនាសម្ព័ ធ
ដែកដែប  ិងការដកដត្បគ្ោ ការណ៍ដណនំាទក់ទង
 ឹងផ្ ិត្ផ្ ដែកដែបចំ ួ បួ សត្មាប់សាងសង់
សំណង់។ 
 
ការរចញផ្ាយរគាលការែ៍ណែនំាសរមាប់ការអនុវតតន៍
បរចេកវេិោសរមាប់ H-SA700 (ណែកណែបណែលមានគុែ
ភ្ជពខពស់កនុងករមិ្ត 780 N / mm2 សរមាប់ររគាង
សំែង់អាគារ) 
H-SA700 លឺជាផ្ ិត្ផ្ ដែកដែបដែ ត្ត្ូវបា ទទួ 
សាគ  ់គ្ដ្ឋយត្កសួងដែ ែី ត្កសួងគ្ហដ្ឋឋ រចនាសម្ព័ ធ 
ត្កសួងលម្នាលម្ ៍ ិងគ្ទសចរណ៍កនុងឆ្ន ំ 2012  ិងត្ត្ូវ
បា គ្ល ក់គ្ៅឱ្យផ្ ិត្ផ្ ដែ មា សតង់ដ្ឋរទូគ្ៅ
សត្មាប់អនកផ្ ិត្ដែកដែប។ ការចងែុ បងាា ញពីរត្ត្ូវ
បា គ្លយកគ្ៅគ្ត្បើត្បាស់សត្មាប់ផ្ ិត្ផ្ ដែកដែបៈ 
H-SA700A សត្មាប់គ្ត្បើសត្មាប់ការមិ្ ផ្ារភាជ ប់ ិង H-
SA700B សត្មាប់ការផ្ារភាជ ប់។ (សូម្គ្ម្ើ តារាងទី 1) 
គ្ោ ការណ៍ដណនំាសត្មាប់ការផ្ារភាជ ប់ H-SA700 
បា ត្ត្ូវគ្រៀបចំគ្ដ្ឋយ JISF រហូត្ម្កែ ់គ្ព បចេុប ប
 នគ្ េះជាឯកសារបគ្ចេកគ្ទសសត្មាប់ការអ ុវត្ត H-
SA700 ។ គ្ៅដខ្មី្នាឆ្ន ំ 2017 JISF បា គ្ចញ ូវ
គ្ោ ការណ៍ដណនំាសត្មាប់បគ្ចេកវទិាសត្មាប់ H-
SA700 ។ គ្ោ ការណ៍ដណនំាែមីមិ្ ត្តឹ្ម្ដត្ត្លប

ែណដ ប់គ្ ើគ្ោ ការណ៍ដណនំា្ម្មតាសត្មាប់ការផ្ារ
ភាជ ប់ប៉ាុគ្ោណ េះគ្ទប៉ាុដ តក៏ជាគ្ោ ការណ៍ដណនំារចនា
នានាសត្មាប់ H-SA700 (គ្សចកតីត្ពាង) ដែ រមួ្បញ្េូ  
 ូវសមិ្ទធិផ្ ដែ ទទួ បា គ្ៅកនុងការស្សាវត្ជាវរមួ្
ោន ជាមួ្យអងគការដែ ពាក់ព័ ធ។ គ្ោ ការណ៍ដណនំា
ែមីត្ត្ូវបា ចងត្កងជាឯកសារបគ្ចេកគ្ទសទក់ទង ឹង
ការរចនា ិងការអ ុវត្ត ៍H-SA700 ។ (សូម្គ្ម្ើ របូទី 
1) 
តារាងទី 1  កខណៈពិគ្សសរបស់ដែក H-SA700 គ្ៅ
កនុង កខណៈសម្បត្តិគ្ម្កា ិច 
របូទី 1 សមាជិ្កបា ទទួ គ្ជាលជ័្យគ្ដ្ឋយសារការ
គ្ត្បើ H-SA700  ិងការកាត់្ប ថយទំង ់ដែក 
 
ការណកសរមួ្លរគាលការែ៍ណែនំាសរមាប់ការរចនាបលង់
និងការផ្ារភ្ជា ប់នន SA440 (ណែកមានគុែភ្ជពខពស់កនុង
កំរតិ 590 N / mm2 សរមាប់ការាងសង់អាគារ) 
SA440 លឺជាផ្ ិត្ផ្ ដែកដែបដែ មិ្ ត្តឹ្ម្ដត្មា 
កមាេ ំងខាេ ំងគ្ទ (590-740 N / mm2) ប៉ាុដ តមា កត្មិ្ត្ទប
ថ្ ទិ នផ្  (80% ឬទបជាង) គ្ហើយបដ ថម្គ្ទៀត្មា 
ភាព ំគ្អៀងតិ្ចគ្ៅកនុង កខណៈសម្បត្តិគ្ម្កា ិច។ 
សមាសធាតុ្លីមី្របស់វាត្ត្ូវបា រចនាគ្ ើងគ្ែើម្បីគ្អាយ
បំដរបំរ ួថ្ សាន ម្គ្ត្បេះត្ត្ូវបា ទប់សាា ត់្គ្ៅកំរតិ្អបបបរ
មាគ្ហើយការផ្ារភាជ ប់របស់វាត្ត្ូវបា គ្្វើគ្អាយត្បគ្សើរ
គ្ ើងយ៉ាងខាេ ំងគ្ៅគ្ ើដែក្ម្មតា 600 N / mm2 ។ 
(សូម្គ្ម្ើ តារាងទី 2) គ្ែើម្បីសគ្ត្ម្ចបា គ្ោ គ្ៅគ្ េះ 
វាលឺជាផ្ ិត្ផ្ ដែកដែ ងាយស្សួ កនុងការអ ុវត្ត
ទំងការរចនា ិងការសាងសង់។ ការរចនាគ្ដ្ឋយការ
គ្ត្បើត្បាស់ដែកដែបកមាេ ំងខាេ ំង SA440 ជួ្យសត្ម្ួ 
ែ ់ការកាត់្ប ថយមិ្ ត្តឹ្ម្ដត្ ូវទំហំដផ្នកខាងគ្ត្ៅ ិង
ទម្ៃ ់ថ្ សមាជិ្ករចនាសម្ព័ ធប៉ាុគ្ោណ េះគ្ទប៉ាុដ តដែម្ទំង
ែំគ្ណើ រការត្បឌិត្ចំាបាច់ផ្ងដែរ។ (សូម្គ្ម្ើ របូភាពទី 
2) 
JISF បា គ្ចញផ្ាយកនុងដខ្តុ្ោឆ្ន ំ 1996  ូវគ្សចកតី
ដណនំាគ្ ើកទីមួ្យសត្មាប់ការរចនា ិងអ ុវត្តលុណ
ភាពខ្ពស់ថ្ ដែកដែបត្បគ្ភទ 590 N / mm2 សត្មាប់ការ
សាងសង់អាោរ (SA440) ។ វាត្ត្ូវបា ដក ម្ែគ្ៅកនុង
ដខ្សីគឆ្ន ំ 2004 គ្ែើម្បីបញ្េូ  ព័ត៌្មា ែមីែូចជាវធិា 
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ការគ្ែើម្បគី្្េើយត្បគ្ៅ ឹងការពិ ិត្យគ្ ើងវញិថ្ ចាប់
សតង់ដ្ឋរអាោរជ្ប៉ាុ  ិងការកំណត់្របស់ JIS សត្មាប់
សមាភ រផ្ារកនុងដខ្មិ្ែុនាឆ្ន ំ 2000 ការតំ្គ្ ើងបគ្ចេកវទិា
 ិងការផ្ារភាជ ប់គ្ោហៈ។ 
ការដកសត្ម្ួ បចេុបប នថ្ គ្ោ ការណ៍ដណនំាដែ 
បា គ្្វើគ្ ើងគ្ៅដខ្មី្នាឆ្ន ំ 2016 មា គ្ោ បំណងពីរ
លឺការ្េុេះបញ្ជេ ងំគ្ ើគ្ោ ការណ៍ដណនំាសតីពីការបគ្ងាើត្
 ិងការដកសត្ម្ ួចាប់ ិងពិ្ីបរសុិទធដែ ពាក់ព័ ធ
 ិង ការពិ ិត្យគ្ ើងវញិ ូវ កខណៈបគ្ចេកគ្ទសរបស់ 
JIS សត្មាប់សមាភ រផ្ារភាជ ប់ដែ បា គ្្វើគ្ ើងគ្ត្កាយ
ឆ្ន ំ 2000 ។  ិងបដ ថម្គ្ៅ ឹងគ្សចកតីដណនំាថ្ ការគ្្វើ
វគិ្សា្ កម្ម ិងត្កដ្ឋសសាន ម្ត្មាម្ថ្ែគ្ែើម្បី្ េុេះបញ្ជេ ំង
ពីការគ្ត្បើត្បាស់ការផ្ារភាជ ប់ដែ គ្ៅត ខាេ ំងសត្មាប់
បញ្េូ  ជួ្រគ្ែកដែ បា សាងសង់គ្ ើង ិងចំគ្ណេះែឹង
បចេកគ្ទសែមីគ្ផ្សងគ្ទៀត្ ិង ទធផ្ ថ្ ការត្បមូ្ ផ្ 
របស់ SA440 ។ 
 
តារាងទី 2  កខណៈពិគ្សសថ្  SA440 គ្ៅកនុង កខ
ណៈសម្បត្តិគ្ម្កា ិច 
របូទី 2 សមាជិ្កបដ ថម្គ្ផ្សងៗត្ត្វូបា ធាេ ក់ចុេះចំគ្ពាេះ
ការទទួ បា ផ្ គ្ដ្ឋយគ្ត្បើ SA440  ិងកាត់្ប ថយទំ
ង ់ដែក 
ការបរងាើតសតង់ោរ MDCR0016 និង 0017-2016 
សរមាប់ផ្លិតផ្លណែកណែប TMCP ររបើកនុងការាង
សង់អាគារ 
TMCP (ែំគ្ណើ រការត្ត្ួត្ពិ ិត្យកំគ្ៅគ្ម្ដែក) ផ្ ិត្ផ្ 
ដែកដែបសត្មាប់រចនាសម្ព័ ធអាោរត្ត្ូវបា បគ្ងាើត្
គ្ ើងគ្ែើម្បីគ្្េើយត្បគ្ៅ ឹងទំហំថ្ សមាជិ្កកំណត់្
ដែ កំពុងគ្កើ គ្ ើងខ្ណៈគ្ព ដែ អាោរកា ់ដត្ខ្ព
ស់។ ផ្ ិត្ផ្ គ្ េះត្ត្ូវបា បញ្ជជ ក់គ្ដ្ឋយត្កសួងដែ 
ែី ត្កសួងគ្ហដ្ឋឋ រចនាសម្ព័នាធ  ត្កសួងែឹកជ្ញ្ជូ   ិង
ត្កសួងគ្ទសចរណ៍ សត្មាប់ការគ្្វើទីផ្ារ ិងត្ត្ូវបា 
អ ុវត្តយ៉ាងទូ ំទូោយគ្ៅកនុងវស័ិយសំណង់អាោរ។ 
JISF បា បគ្ងាើត្សតង់ដ្ឋរផ្ទទ  ់របស់ខ្េួ សត្មាប់
ផ្ ិត្ផ្ ដែកដែប TMCP សត្មាប់ការសាងសង់
រចនាសម្ព័ ធកនុងគ្ោ បំណងគ្ែើម្បីគ្ ើកកម្ពស់ការអ ុ
វត្តរបស់ពួកគ្លគ្ដ្ឋយម្គ្្ាបាយែូចខាងគ្ត្កាម្ៈការ

គ្រៀបចំជាទូគ្ៅថ្ ការចងែុ បងាា ញ ិងការកំណត់្ការ
បគ្ងាើ កម្មវ ិ្ ីបគ្ចេកវទិា ិងការគ្ ើកកម្ពស់ការ
ស្សាវត្ជាវ ិងអភិវឌឍ ៍ R&D ដែ អាចជួ្យគ្ ើក
កម្ពស់ភាពត្បកួត្ត្បដជ្ងថ្ បគ្ចេកវទិយផ្ ិត្ស ុម្ដែក ។ 
(សូម្គ្ម្ើ តារាងទី 3  ិងទី 3) 
តារាងទី 3  កខណៈពិគ្សសថ្ ដែកដែប TMCP គ្ៅ
កនុង កខណៈសម្បត្តិគ្ម្កា ិច 
របូទី 3: ភាពខាេ ំង ិងសម្ត្ថភាពផ្ារ ែដែ ផ្ត ់គ្ដ្ឋយ
ដែកដែបមា៉ាក TMCP 
ការបរងាើតសតង់ោរននធនឹម្ H របស់ JIS ណែលមានវមិារត
ខាងររៅមានកំែត់ 
JIS (សតង់ដ្ឋរឧសាហកម្មជ្ប៉ាុ ) ដែ ទក់ទងគ្ៅ ឹង
្នឹម្ H ត្ត្ូវបា ដក ម្ែរគ្ៅកនុងឆ្ន ំ 2014 ជាមួ្យ ឹងការ
បញ្េូ  ែមីថ្ ទំហំសតង់ដ្ឋរសត្មាប់ H-beams ជាមួ្យ ឹង
ទំហំខាងគ្ត្ៅគ្ែរ។ H-beams ដែ មា ទំហំខាងគ្ត្ៅ
គ្ែរលឺជាត្បគ្ភទ H-beam មា ជ្គ្ត្ដែង់សីុគ្ត្គ្ែរ ិង
ទទឹងថាន ំងមា រាងគ្ែរកនុងគ្ស រទំីហំស្សគ្ែៀងោន  (របូទី 4) 
។ វមិាត្ត្សដង់ដ្ឋដែ ដ្ឋក់បញ្េូ  កនុង JIS មា : 
កម្ពស់សំោញ់ : 400~1,000 ម្ម្ 
ដផ្នកទទឹង: 200~400 ម្ម្ 
កត្មាស់្នឹម្ដែ ត្ត្ូវបា ជួ្សជុ្  ិងដផ្នកកាា រទទឹង
គ្ៅកនុងគ្ស រទំីហំស្សគ្ែៀងោន អាចគ្្វើគ្អាយការរចនា្ម្ម
តា ិងការត្បឌិត្សាម្ញ្ា។ការគ្ត្បើត្បាស់ H-beams 
ដែ មា ទំហំខាងគ្ត្ៅគ្ែរផ្ត ់ ូវលុណសម្បត្តិជាក់
ដសតងចំ ួ ពីរការប ថយចំ ួ ចា ដែ បា បញ្ជូ  
គ្ៅ ឹងការត្ភាជ ប់ដែ មា ស្សាប់គ្ដ្ឋយបគ្ងាើត្ឯក
សោឋ  កម្ពស់្នឹម្។  ិងការកាត់្ប ថយចំ ួ ែងដែ 
ត្ត្ូវែំគ្ ើងគ្ៅគ្ ើជួ្រឈរកនុងការត្ភាជ ប់្នឹម្តាម្ជួ្រឈរ
គ្ដ្ឋយគ្្វើឱ្យកម្ពស់របស់្នឹម្ត្ត្ូវបា ភាជ ប់ជាមួ្យឯក
សោឋ  ជួ្រឈរ (របូទី5) ។លុណសម្បត្តិថ្ កម្មវ ិ្ ីទំង
គ្ េះនំាឱ្យមិ្ ត្តឹ្ម្ដត្ត្បសិទធភាពថ្ ការថ្ចនត្បឌិត្កនុងការ
ត្ភាជ ប់ប៉ាុគ្ោណ េះគ្ទប៉ាុដ តដែម្ទំងសត្មាប់ការរចនាែ៌
សាម្ញ្ាថ្ អោរស ុម្ដែកទំងមូ្ ផ្ងដែរ។ 
របូទី 4 ការគ្ត្បៀគ្្ៀបរវាង H-beam ្ម្មតា ិង H-beam 
ជាមួ្យទំរង់ខាងគ្ត្ៅមា កំណត់្ 
របូទី 5 ការសាថ បនាគ្ត្ោងសំណង់រចនាបេង់ ិងការ
ស សំសំថ្ចថ្ ការសាងសង់ដែ  ែឥត្គ្ខាេ េះដែ 
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ទទួ បា តាម្រយៈការគ្ត្បើ H-beam ជាមួ្យ ឹងវមិាត្ត្
ខាងគ្ត្ៅមា កំណត់្ 
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Table 3 Features of TMCP Steel in Mechanical Properties
Designa-

tion
Thickness
（mm）

Yield
strength
（N/mm2）

Tensile
strength
（N/mm2）

SN490B

TMCP325B
（MDCR0016）

TMCP355B
（MDCR0016）

TMCP385B
（MDCR0017）

[0℃]
27≦

[0℃]
27≦

[0℃]
27≦

[0℃]
70≦

（t≦40）
（40＜t）

＜0.44
＜0.46

（t≦50）
（50＜t）

＜0.38
＜0.40

（t≦50）
（50＜t）

＜0.40
＜0.42

（t≦50）
（50＜t）

＜0.40
＜0.42

40≦t≦100

40≦t≦100

40≦t≦100

19≦t≦100

12≦t＜40
6≦t＜12

295～415

355～475

325 ～445

385～505

520～640

550～670

490～610

490～610325～445
325≦

≦80

‒

Impact
energy
（J）

Weldability
Ceq
（%）

Yield
ratio 
（%）

≦80

≦80

≦80

Table 1 Features of H-SA700 in Mechanical Properties 

Designa-
tion

*SN490B: Conventional steel product for building construction

Thickness
（mm）

Yield
strength

（N/mm2）

Tensile
strength

（N/mm2）

SN490B

H-SA700B [-20℃]  47≦
[0℃]  47≦

≦0.60
≦0.65

≦0.30
≦0.32

[0℃]
27≦

（t≦40） ≦0.44
（40＜t） ≦0.46 ≦0.29

40≦t≦100
12≦t＜40
6≦t＜12

295～415

700～9006≦t≦50 780～1000

490～610

≦98

325～445
325≦

≦80

‒

H-SA700A

Impact
energy
（J）

Ceq
（%）

PCM

（%）
Yield
ratio 

（%）

Fig. 1 Member Downsizing Attained  by
          the Use of H-SA700, and Resulting 
          Steel Weight Reduction
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Table 2 Features of SA440 in Mechanical Properties

Designa-
tion

Thickness
（mm）

Yield
strength

（N/mm2）

Tensile
strength

（N/mm2）

SN490B

SA440C

[0℃]
27≦

（t≦40） ≦0.44
（40＜t） ≦0.46

（t≦40） ≦0.44
（40＜t） ≦0.47

≦0.28
≦0.30

≦0.29
40≦t≦100

19≦t≦100

12≦t＜40
6≦t＜12

293～415

440～540 590～740 ≦80 [0℃]
47≦

490～610325～445
325≦

≦80

‒

Impact
energy
（J）

Ceq
（%）

PCM

（%）
Yield
ratio 

（%）

Fig. 2 Member Downsizing Attained by 
          the Use of SA440, and Resulting 
          Steel Weight Reduction
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Fig. 3 High Strength and Good
           Weldability Offered by TMCP Steel
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Fig. 5 Optimal Structural Design and Construction Cost Savings
           Attained by the Use of H-beam with Fixed Outer Dimensions
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Fig. 4 Comparison between
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(ទំព័រទី15-18) 
អតេបេជាណស៊ែរ:ី បលង់ចុងររកាយបងែស់សតពីីអាគារសំែង់
ណែកណែបកនុងរបរេសជប ុន(2) 
ម្ជ្ឈម្ណឌ  ថ្ចនត្បឌិត្សក  ROKI បេង់ទីធាេ
ដែ ្ំទូោយមា ព េឺត្លប់ត្ោ ់ដែ គ្ត្បើទត្ម្
គ្ឈើបងាា ត់្ស ុ៊ុំដែកដែប 
វសិវកម្មTetsuo Kobori  ិង Arup 
ម្ជ្ឍម្ណឌ  ដកថ្ចនសាក ROKI (ROGIC) លឺជាអោរ
គ្្វើការស្សាវត្ជាវ ិងអភិវឌឍ ៍របស់ត្កុម្ហ ុ រ ៉ាលីូខូ្អិ ្ី
ឌី ដែ ជាត្កមុ្ហ ុ សាក មួ្យដែ មា បគ្ចេកវទិា
ត្ត្ម្ងបំគ្ពញការងារទំគ្ ើប។អវីដែ  ROKI ត្ត្ូវការ
សត្មាប់លគ្ត្មាងគ្ េះលឺថា "តំ្ប ់បោត ញគ្ ើកទឹកចិត្តឱ្្
យមា ភាពថ្ចនត្បឌិត្" គ្ៅកនុងការអភិវឌឍបដ ថម្គ្ទៀត្ថ្ 
បគ្ចេកវទិាត្ត្ម្ង។ "ែំបូ ត្បក់ដែ មា ទម្ៃ ់ស្សា 
ទំហំ្ំដែ អាចគ្្វើគ្ៅបា គ្ដ្ឋយការពត្ងឹងដែកទត្ម្
រងឹដែ គ្ត្បើ គ្ឈើដែ អាចអ ុញ្ជា ត្ឱ្យព េតឺាម្ ម្មជាតិ្
ភេឺគ្ ើកដ េងគ្បើកចំហគ្ៅខាងគ្ត្កាម្ (របូែត្ទី 1) ។ 
 
របូែត្ទី1 ទិែឋភាពទំងស្សុងថ្ ម្ជ្ឈម្ណឌ  ថ្ចនត្បឌិត្
សក របស់ ROKI 
ការោក់របូតាម្កណនលងេំរនររធវើរអាយេីតំាងររបើរបាស់
អាគារណែលមានធម្មជាតិរគប់រគាន់មានគុែភ្ជពខពស់ 
សំណង់អាោរគ្ េះមា ទីតំាងសថិត្គ្ៅតំ្ប ់ភនំមួ្យដែ 
មា ទគ្ េ Tenryu ហូរចុេះគ្ត្កាម្។ តំ្ប ់គ្ េះមា ថ្ផ្ទែី
កត្មិ្ត្ខ្ពស់ដែ ត្ត្ូវបា រកាទុកគ្ៅែដែ បនាទ ប់ពី
ការអភិវឌឍែី ំគ្ៅដ្ឋឋ  ដែ បា គ្្វើគ្ ើងកា ពី 30 
ឆ្ន ំមុ្ គ្ហើយអាងសតុកុកបបកម្មមួ្យមា ទីតំាងសថិត្គ្ៅ
ទីគ្នាេះដែ វាត្ត្ូវបា ោក់ពីតំ្ប ់ជំុ្វញិគ្នាេះ។ វាក៏
មា ផ្  ែផ្ងដែរជាមួ្យ ឹងបរយិកាសថ្ត្ព ដែ សំ
បូរទឹកសាប ិងត្បជាជ្ ែថ្ទគ្ទៀត្រស់គ្ៅ។ 
គ្ដ្ឋយត្ត្ូវបា បំផុ្សលំ ិត្យ៉ាងខាេ ំងគ្ដ្ឋយសារ
 កខខ្ណឌ ថ្ សាថ  ីយទំងគ្ េះ គ្យើងបា ស្សថ្ម្ថាមា 
ប ទប់ទំ ិញ្ំទូោយដត្មួ្យលត់្ដែ រមួ្បញ្េូ  បរសិាថ
 ្ម្មជាតិ្ ិងសាថ បត្យកម្មដែ មា ទំហំ្ំទូោយ
ដែ ត្ត្ូវបា បគ្ងាើត្គ្ ើងគ្ដ្ឋយបគ្ងាើត្ កខខ្ណឌ ថ្ 
សោឋ  ែីដែ គ្ម្ើ គ្ៅគ្ ើអាងសតុកទឹកគ្ហើយដែ 
ជា ់គ្ត្កាម្ ត្ត្ូវបា គ្លដែ មា ទីតំាងសថិត្គ្ៅ
ែូចដែ ពួកគ្លបា គ្កើ គ្ ើងពីែី (របូភាពទី1  ិងរបូ
ែត្ទី 2) ។ 

របូភាពទី 2 ដផ្នកខាងគ្ត្ៅថ្  ROGIC ដែ ជាកដ េង
ទឹកហូរថ្ ទគ្ េ ិងគ្ែើម្គ្ឈើែុេះត្កាស់ 
របូទី1 លំ ូសតាងសាន ថ្ែលំ ូរជី្វច សត្មាប់សាថ បនា 
ROGIC ដែ ត្ត្ូវបា គ្សនើគ្ ើងកនុងែំោក់កា ែំបូង 
 
តំបន់មួ្យែូចបនាប់ណរគមួ្យណែលមានកណនលងេំរនរណែល
មានជាន់ជាររចើនរតួតរលើគាន  
ROGIC មា បួ ជា ់ដែ មា ទី ំគ្ៅគ្ៅគ្ ើទីតំាង
ភូមិ្សាស្រសតដែ មា  កខណៈដបេកៗចំគ្ពាេះទីតំាងដែ 
ត្ត្ូវបា ផ្ារភាជ ប់ោន គ្ៅវញិគ្ៅម្កគ្ៅកនុង ំដ្ឋប់ពី
អាងសតុកទឹកខាងត្បូងគ្ែើម្បីយ ់ពីកដ េងមួ្យដែ 
មា រាងែូចប ទប់តូ្ចមួ្យ។ អោរគ្ េះមា ត្បដវង 64 
ដម្៉ាត្ត្គ្ៅទិសខាងគ្ជ្ើង ិងខាងត្បូង 54 ដម្៉ាត្ត្គ្ៅទិស
ខាងត្បូង - ខាងគ្ជ្ើង។ ថ្ផ្ទត្កឡាសរបុមា ទំហំ 9,000 
ដម្៉ាត្ត្កាគ្រ ៉ាដែ កដ េងគ្្វើការ ិងប ទប់ពិគ្សា្ ៍ត្ត្ូវ
បា គ្លដ្ឋក់គ្ចញបដ ថម្គ្ ើគ្ត្ៀម្កាគ្ហវ ិងទីោ រាប
គ្សមើ ិងមា ម្ ុសសត្បដហ  150 នាក់គ្្វើការ។ 
ត្ចកចូ សំខា ់លឺសថិត្គ្ៅដផ្នកខាងគ្ជ្ើងថ្ ជា ់ទី 4 
(ដផ្នកខាងភនំ) ។ គ្រឿងែំបូងដែ អនកជួ្បត្បទេះគ្ៅគ្ព 
ចូ គ្ៅកនុងអោរ ROGIC លឺជាទិែឋភាពមួ្យដែ អាច
គ្ម្ើ គ្ ើញពីទំហំការងារទំងមូ្  ិងអាងសតុកកបប
កម្មគ្ៅខាងត្បូង។គ្ចញពីទសស វស័ិយមួ្យគ្ េះម្ ុសស
ត្លប់ោន គ្ៅកនុងប ទប់គ្ម្ើ គ្ ើញ ិងត្ត្ូវបា គ្ម្ើ 
គ្ ើញគ្ដ្ឋយម្ ុសសត្លប់របូគ្ផ្សងគ្ទៀត្ែូគ្ចនេះការគ្្វើឱ្យ
ទសស វស័ិយគ្ េះមា ត្បគ្យជ្ ៍សត្មាប់អនកស្សាវត្ជា
វ។ 
អោរខាងកនុងត្ត្វូបា គ្រៀបចំគ្ ើងគ្ែើម្បីឱ្យអនក
ស្សាវត្ជាវ ិងអនកគ្្វើការចុេះពីត្ចកចូ គ្ឆ្ព េះគ្ៅកា ់
កដ េងគ្្វើការទប។ ជា ់គ្ត្កាម្ចាប់ពីទីពីរែ ់ទីបួ លឺ
ជាកដ េងសត្មាប់គ្្វើការខ្ណៈដែ ជា ់ទី 1 មា 
កដ េងពិគ្សា្ ៍គ្ៅខាងគ្ជ្ើង ិងកដ េងកំសា តដែ 
ទ ់មុ្ខ្ ឹងអាងសតុកទឹកគ្ៅខាងត្បូង (របូែត្ទី 3) ។ 
គ្ដ្ឋយសារដត្គ្យើងមា បំណងផ្ត ់កដ េងពាក់កោត
 ដែ ខាងកនុងមា  កខណៈែូចខាងគ្ត្ៅគ្យើងមា 
លគ្ត្មាងគ្្វើអោរែំបូ អោរដែ ទំងមូ្ គ្្វើគ្ ើង
គ្ដ្ឋយរចនាសម្ព័ ធែូចជាហវិ គ្សតើងដែ អដណត ត្តិ្ចៗ
គ្ៅគ្ ើអាកាស។ គ្ ើសពីគ្ េះគ្ទៀត្គ្យើងបា គ្ត្ជ្ើស
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គ្រ ើសមិ្ ែំគ្ ើងជួ្រឈរគ្ៅកនុងចគ្នាេ េះខាងកនុងគ្ហើយជា
 ទធផ្ ែំបូ ដែ មា សមាសធាតុ្គ្្វើពីគ្ឈើពីរជា ់
ត្ត្ូវបា គ្លគ្្វើគ្ែើម្បីត្លបែណដ ប់រចនាសម្ព័ ធទំងមូ្ ។ 
ដផ្នកខាងត្បូងថ្ ែំបូ ត្ត្វូបា បគ្ងាើត្គ្ ើងទំងស្សុង
ថ្ កញ្េ ក់គ្ហើយព េឺពណ៌គ្ខ្ៀវត្ត្វូបា គ្រៀបចំគ្ៅកំពូ 
ថ្ ែំបូ បត់្។ ត្ត្ម្ងមួ្យដែ ផ្ ិត្គ្ដ្ឋយ ROKI ត្ត្ូវ
បា ពត្ងីកែូចជាវត្ថុពិដ្ឋ គ្ៅគ្ត្កាម្អងាត់្ផ្េិត្ថ្ ែំបូ 
ថ្ ែំបូ ។ត្ត្ម្ងគ្ េះលឺជាត្កោត់្ដែ មិ្ ដម្  
wovenដែ គ្អាយគ្យើងមា អារម្មណ៍គ្ៅគ្ព ត្កគ្ ក
គ្ ើញភាេ ម្ ។ ត្ត្ម្ងគ្ េះមា ការែំគ្ណើ រការជាសំគ្ ង
ស្សូប ិងគ្ៅគ្ព ដត្មួ្យគ្ េះបំដបកព េឺត្ពេះអាទិត្យគ្ៅ
គ្ត្ចើ ទិសគ្ៅគ្ែើម្បីគ្អាយគ្ភេើងបំភេឺមិ្ ត្ត្ូវបា ត្ត្វូការ
គ្ត្បើគ្ៅគ្ព ថ្ែៃកនុងចគ្នាេ េះគ្ៅខាងកនុង។ 
គ្ៅគ្ព ដែ វាមា ព េឺគ្ៅខាងគ្ត្ៅ ថ្ផ្ទខាងកនុងលឺមា 
ព េឺគ្ដ្ឋយសារដត្ែំគ្ណើ រការរបស់ត្ត្ម្ង  ិងគ្ៅគ្ព 
ដែ វាងងឹត្គ្ៅខាងគ្ត្ៅ វាក៏ងងឹត្គ្ៅខាងកនុង។ គ្នាេះ
លឺត្ត្ម្ងត្ត្ូវបា រចនាគ្ ើងគ្ែើម្បឱី្យវា្េុេះបញ្ជេ ងំគ្ ើ
ចគ្នាេ េះត្បគ្គងកនុងផ្ទេះការដត្បត្បួ អាកាសធាតុ្ ិង
ច នាពពកែូចដែ វាមា ។ 
របូែត្ទី 3 កដ េងគ្្វើការទំងមូ្ ដែ បា គ្ ើញពី
ជា ់ទី 4 
ណផ្នការររគាងសំែង់សំរាប់េីធ្លល និងររគឿងបរកិាខ រ 
រចនាសម្ព័ កូ គ្ឈើកាត់្- ដែកត្ត្ូវបា គ្លយកគ្ៅសាង
សង់សត្មាប់ែំបូ ្ំ ិងសំណង់សមាសធាតុ្គ្បតុ្ង
ដែកបដ ថម្សត្មាប់រចនាសម្ព័ ធសំណង់គ្ផ្សងៗគ្ទៀត្។ 
គ្ដ្ឋយដផ្ែកគ្ ើ កខណៈថ្  ំហ ិងការត្ភាជ ប់រវាង
ឧបករណ៍្ុ ្ៃ ់ ិងឧបករណ៍ត្បគ្ភទរចនាសម្ព័ ធត្ត្ូវ
បា សគ្ត្ម្ចគ្ដ្ឋយដផ្ែកគ្ ើលំ ិត្ថ្ វត្ថុធាតុ្គ្ែើម្ដែ 
សម្ស្សបសត្មាប់កដ េងដែ ត្តឹ្ម្ត្ត្ូវ។ 
ចាប់សតង់ដ្ឋរសំណង់ថ្ ត្បគ្ទសជ្ប៉ាុ បញ្ជជ ក់អំពីការ
អ ុម័្ត្ការសាងសង់ដែ មិ្ អាចការពារបា កនុង
ករណីមា អោរគ្ឈើមា ថ្ផ្ទែីសរបុជាង 3000 ដម្៉ាត្ត្កា
គ្រ ៉ាគ្ដ្ឋយមិ្ លិត្ពីតំ្ប ់។ គ្ទេះជាយ៉ាងោក៏គ្ដ្ឋយគ្ៅ
កនុងការសាងសង់អោរដែកដែបវាបញ្ជជ ក់ពីការអ ុម័្ត្
 ូវការសាងសង់ដែ អាចការពារបា គ្ដ្ឋយការពឹង
អាស្ស័យគ្ ើតំ្ប ់ ិងមិ្ បញ្ជជ ក់អំពីការអ ុម័្ត្ការ
សាងសង់ដែ អាចការពារបា សត្មាប់រចនាសម្ព័ ធែំ

បូ ។ ែូគ្ចនេះគ្ៅកនុងលគ្ត្មាង ROGIC គ្យើងបា បក
ស្សាយ ូវ កខណៈពិគ្សសទំងគ្ េះដែ មា  ័យថា
សមាជិ្កគ្ឈើត្ោ ់ដត្ជាសមាជិ្កបញ្េ ប់ដែ រារាងំមិ្ 
ឱ្យសមាជិ្កថ្ ត្កុម្ស ុម្ដែកដែបបត់្ដប គ្ហើយជា ទធ
ផ្ សមាជិ្កគ្ឈើត្ត្ូវបា  ុបគ្ចញពីបញ្ជ ីថ្ សមាជិ្ក
រចនាសម្ព័ ធដែ គ្ត្បើត្បាស់ សត្មាប់ដផ្នករចនាសម្ព័ ធសំ
ខា ់។ 
ការបរងាើតគររមាងននែំបូលរកាងរោយការររបើកាា រេរម្រ
រឈើបងាា ត់ណែក 
ែំបូ ែ៏្ំលឺជារចនាសម្ព័ ធគ្ត្ោងសំណង់កូ កាត់្គ្ឈើ
ោយដែក។ ្នឹម្ជាគ្ត្ចើ ត្ត្វូបា តំ្គ្ ើងតាម្ទិសពីរថ្  
ែំបូ ដែ មា ជ្គ្ត្ដ 3.2 ដម្៉ាត្ត្។ 
ត្ទង់ត្ទយរាងជាអកសរH (H-19415069; SN490) 
ត្ត្ូវបា គ្ត្បើគ្្វើអងាត់្ដផ្នកខាងគ្ ើ។រាងអកសរ T (T-

1491495.58; SN490) ត្ត្ូវបា គ្ត្បើជាដផ្នកសំខា ់
ថ្ អងាត់្ដផ្នកខាងគ្ត្កាម្។ ត្ទង់ត្ទយរាងអកសរ H ដែ 
សាងសង់គ្ ើងត្ត្ូវបា គ្ត្បើសត្មាប់ដផ្នករចនាសម្ព័ ធ
គ្ៅខាងគ្ត្ៅថ្ ែំបូ ដែ ជាកដ េងដែ ភាពតា តឹ្ង
ត្ត្ូវបា ត្បមូ្ ផ្តុំ។ គ្ឈើត្ត្ូវបា ភាជ ប់គ្ៅ ឹងស ុម្ដែក
អងាត់្ផ្េិត្ទបគ្ែើម្បីទប់សាា ត់្ល ់ដែកស ុម្ទប។
សមាជិ្កអងាត់្ផ្េិត្ទបត្ត្វូបា ែំគ្ ើងគ្ៅជ្គ្ត្ដ 3.2 
ដម្៉ាត្ត្ដែ គ្ទេះជាយ៉ាងោក៏គ្ដ្ឋយមិ្ អាចផ្ត ់
កមាេ ំងរចនាសម្ព័ ធបា ត្លប់ត្ោ ់គ្ទ ែូគ្ចនេះគ្ហើយស ុម្
រងដែ គ្្វើឱ្យអងាត់្ផ្េិត្ទបត្ត្ូវបា ត្គ្ម្េើងបដ ថម្គ្ទៀត្
គ្ៅជ្គ្ត្ដ 3.2 ដម្៉ាត្ត្។ 
ត្ទង់ត្ទយរាងជាអកសរ T (T-1001005.58; SS400)
ត្ត្ូវបា គ្ត្បើជាដផ្នកស ុម្រងគ្ហើយបដ ថម្ពីគ្ ើគ្ េះដផ្នក
គ្ឈើត្ត្ូវបា គ្ត្បើជាដផ្នកដែ ទប់សាា ត់្ការបាក់ថ្ ដផ្នក
ស ុម្រង។គ្ៅទីបញ្េ ប់ថ្ផ្ទអងាត់្ផ្េិត្ទបថ្ ែំបូ បគ្ងាើត្
ជាត្កឡាចត្ត្ងគគ្ឈើ 1.6 ដម្៉ាត្ត្គ្ដ្ឋយសារដត្ការអ ុវត្ដ
 ៍ថ្ សមាជិ្កអងាត់្ផ្េិត្ទប ិងសមាជិ្កស ុម្រងគ្ៅកនុង
ែំបូ ។ (សូម្គ្ម្ើ របូភាពទី 2) 
គ្ដ្ឋយសារដត្ការកំណត់្រចនាសម្ព័ ធែំបូ មា សភាព
គ្កាងពីរទិស គ្នាេះការបងវិ រចនាសម្ព័ ធ ិងការពត់្
គ្កាងគ្កើត្គ្ ើងគ្ៅកនុង្នឹម្្នឹម្ដែ ត្លបែណត ប់គ្ ើែំបូ
 ។ ការកំណត់្រចនាសម្ព័ ធែំបូ សីុគ្ម្ត្ទី ែូគ្ចនេះគ្ហើយ
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សមាជិ្កពីរែូចោន ត្ត្ូវបា គ្ត្បើជា្ម្មតាសត្មាប់ែំបូ
 ។ 
ទក់ទងគ្ៅ ឹងរាងត្តី្គ្កាណដែ ត្ត្ូវបា គ្ត្បើជា
សមាជិ្កអងាត់្្នូដផ្នកខាងគ្ ើចា រាងផ្េិត្គ្ៅត្ត្ង់ចំ ុ
ចត្បសពវ 6 កដ េង ត្ត្ូវបា បត់្រាបគ្សមើគ្ែើម្បីផ្គូផ្គងគ្កាង
ែំបូ ជាក់ោក់។ ទក់ទងគ្ៅ ឹងប ទេះបោត ញកាត់្
ថ្ បោដ ញត្ត្ូវបា ស្សូបយកគ្ដ្ឋយការគ្ត្បើត្បាស់របារ
ជំុ្ (60 ម្ម្ dia  ) ដែ បា គ្រៀបចំគ្ៅកោត  ថ្ ការត្
ភាជ ប់គ្ េះ។ 
ចំគ្ពាេះ T-shapes ដែ ត្ត្ូវបា គ្ត្បើជាសមាជិ្កអងាត់្
ផ្េិត្ប ទេះដែកដែ មា កត្មាស់ 7 ម្ម្ គ្ត្ចើ ជាងដផ្នក
សំខា ់ ិងចា សំណញ់ដែ មា កត្មាស់ 6 មី្ ី
ដម្៉ាត្ត្គ្ត្ចើ ជាងអងគធាតុ្ចំបងដែ ត្ត្ូវបា ផ្ត ់គ្ែើម្បី
ទប់ទ ់ ឹងការកាត់្ដែ គ្កើត្គ្ ើងគ្ៅត្ត្ង់
ពហុគ្កាណ ិងសំោញ់ រវាងអងាត់្្នូខាងគ្ ើ ិងខាង
គ្ត្កាម្ទបជាងសមាជិ្កគ្ផ្សងគ្ដ្ឋយសារដត្ការបងវិ
 ។ ការភាជ ប់បូ ត្ត្ូវបា គ្លយកគ្ៅគ្ត្បើសត្មាប់អងាត់្
្នូខាងគ្ ើគ្ែើម្បទីទួ បា ភាពត្តឹ្ម្ត្ត្ូវថ្ ការតំ្គ្ ើងខ្ព
ស់។ គ្ដ្ឋយសារដត្សមាជិ្កគ្ឈើត្ត្ូវបា បញ្េូ  គ្ៅកនុង
អងាត់្្នូទបគ្ែើម្បីទប់សាា ត់្ការបត់្ដប ការផ្ារភាជ ប់
សំោញ់ ត្ត្ូវបា អ ុម័្ត្សត្មាប់សមាជិ្កអងាត់្្នូទ
ប។ (សូម្គ្ម្ើ របូទី 3) 
ភាពត្តឹ្ម្ត្ត្ូវថ្ ការផ្ ិត្ប ទេះដែកសត្មាប់្នឹម្ ិងភាព
ត្តឹ្ម្ត្ត្ូវកនុងការតំ្គ្ ើងរបស់ពួកគ្លត្ត្វូបា ភាជ ប់គ្ដ្ឋយ
ផ្ទទ  ់គ្ៅ ឹងភាពត្តឹ្ម្ត្ត្វូថ្ ែំបូ សត្មាប់ែំបូ ។ 
គងទំ ិញដែ ផ្ ិត្ភាពត្តឹ្ម្ត្ត្ូវថ្ ដែកដែបត្ត្ូវ
បា បញ្ជជ ក់គ្ៅែំោក់កា ថ្ ការត្ត្ួត្ពិ ិត្យការ
ត្បមូ្ ផ្តុំដែ ជាកដ េងដែ កម្មករ ិគ្យជិ្ត្ត្ត្ូវបា 
គ្លគ្្វើគ្ត្សតបគ្ោត េះអាស នកនុងខ្ណៈគ្ព ជាមួ្យោន
គ្ែើម្បីធានាែ ់ភាពត្តឹ្ម្ត្ត្ូវថ្ ការផ្ ិត្ប ទេះដែកម្តង
មួ្យៗ ិងគ្ត្បើរយៈគ្ព យូរ។ 
របូទី2 រចនាសម្ព័ ថ្ ែំបូ ្ំដែ គ្ត្បើត្បាស់សមាជិ្ក
ត្លួសារស ុម្គ្ឈើកូ កាត់្ 
របូទី3 ពត៌្មា  ំអិត្អំពីស ុម្ដែកដែ ត្ត្ូវបា គ្ត្បើ
ត្បាស់សំរាប់ទត្ម្ែំបូ  
វធីិាស្រសតតរម្លើងែំបូលធំណែលររបើរបាស់ការវាយតនម្ល
ខពស់ 

គ្ៅកនុងការជួ្បត្បជំុ្ោន ថ្ ែំបូ ែ៏្ំ ្នឹម្ត្ត្ូវបា បំដបក
គ្ៅជាឯកតាគ្រៀងៗខ្េួ របស់ពួកគ្លដែ ត្ត្ូវបា ដ្ឋក់ឱ្្
យជួ្បជំុ្ោន ។ បនាទ ប់ពីការបញ្ជជ ក់ពីភាពត្តឹ្ម្ត្ត្ូវថ្ ការ
ត្បមូ្ ផ្តុំរចួរា ់គ្ហើយ គ្ត្លឿងបនាេ ស់ទំងគ្ េះត្ត្ូវបា 
ដ្ឋក់ ិងត្គ្ម្េើងគ្ៅកនុងទីតំាងជាក់ោក់។ គ្ ើសពីគ្ េះ
គ្ៅគ្ទៀត្បនាទ ប់ពីការជួ្បត្បជំុ្ោន ថ្ ែំបូ ្ំរចួគ្ហើយ 
ភាពត្តឹ្ម្ត្ត្ូវថ្ ការជួ្បត្បជំុ្ោន ត្ត្ូវបា បញ្ជជ ក់គ្ដ្ឋយ
គ្ត្បើឧបករណ៍សទង់។ 
គ្ៅកនុងការែំគ្ ើងែំបូ ្ំបនាទ ប់ពីបា ដ្ឋក់មា៉ា សីុ សទួ
ចូរគ្ៅគ្ ើភនំ ិងអាងសតុកទឹករចួរា ់ម្ក ស ុម្ដែកត្ត្ូវ
បា តំ្គ្ ើងគ្ដ្ឋយគ្ត្បើរគ្ទេះទំងពីរគ្ េះពីចំគ្ហៀងអាង
សតុកទឹកគ្ៅខាង ិច។ គ្ដ្ឋយសារដត្ការត្ភាជ ប់កា 
ជួ្រឈររាងត្តី្វស័ិយគ្ដ្ឋយគ្ត្បើម្ជុ សាព  ត្ត្វូបា អ ុម័្
ត្គ្អាយមា ភាពត្តឹ្ម្ត្ត្វូយ៉ាងតឹ្ងរងឹគ្ែើម្បែំីគ្ ើងជួ្រ
ឈររាងអកសរ V ដែ ភាពត្តឹ្ម្ត្ត្ូវកា ់ដត្ត្បគ្សើរគ្ ើង
ត្ត្ូវបា ធានាសុវត្ថិភាព។ (សូម្គ្ម្ើ របូែត្ 4) 
បនាទ ប់ពីការបញ្េ ប់ថ្ ការែំគ្ ើងស ុម្ដែកែំបូ 
សមាជិ្កគ្ឈើត្ត្វូបា ភាជ ប់រចួគ្ហើយ បនាទ ប់ម្កែំបូ 
ដែ បា បញ្េ ប់ត្ត្ូវបា ែកគ្ចញ។ កត្មិ្ត្ភាពខុ្សោន
គ្ៅែំោក់កា  ីមួ្យៗស្សបោន ជាមួ្យត្ថ្ម្េដែ 
បា លណនា។ (សូម្គ្ម្ើ របូភាពទី 5  ិងទី 6) 
វ ិ្ ីសាស្រសតមួ្យចំ ួ ត្ត្ូវបា បញ្េូ  គ្ៅកនុងែំោក់
កា រចនាែូគ្ចនេះជួ្រឈរគ្ែើម្បតី្ទត្ទង់ែំបូ មិ្ អាចត្ត្ូវ
បា គ្លគ្ម្ើ គ្ ើញគ្ៅកនុងកដ េងគ្្វើការដែ កនុងគ្នាេះ
មា ការគ្រៀបចំជួ្រឈរគ្ៅខាងគ្ត្ៅកដ េងគ្្វើការ ិង
 ំគ្ៅដ្ឋឋ  របស់ពួកគ្លគ្ៅកនុងែំបូ ផ្េូវរែគ្ភេើង ិងជ្ញ្
ជំាង។ 
ជួ្រឈររាងអកសរ V សត្មាប់ត្ទត្ទង់ែំបូ គ្ៅខាងត្បូង
ក៏ត្ត្ូវបា គ្រៀបចំផ្ងដែរគ្ៅខាងគ្ត្ៅកដ េងគ្្វើការ។ 
ការដែទំជាពិគ្សសត្ត្ូវបា ចំោយគ្ៅកនុងការរចនា
គ្សាភ័ណឌ ភាពថ្ ជួ្រឈររាងអកសរ V ។ ដផ្នកមួ្យថ្ ជួ្រ
ឈរទំងគ្ េះមា របូរាង rhombus ដែ ដផ្នកត្បអប់ត្ត្ូវ
បា បងវិ គ្ដ្ឋយ45 គ្ែើម្បីផ្គូផ្គង ឹងការកំណត់្រចនា 
សម្ព័ ធត្កឡាចត្ត្ងគថ្ ែំបូ ។ 
ចំគ្ពាេះការកាត់្ប ថយ (របូទី 4) ជួ្រឈរមា របូរាងរាងជា
រងវង់ (គ្សមើ ឹង 350 × 350 កាគ្រកនុងត្លឺេះសសរ ិង 
175×175 កាគ្រ ៉ាកនុងកា សសរ) 
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តំ្ណរផ្ារ ិងការផ្ារភាជ ប់ោន មួ្យកដ េងថ្ ជួ្រឈររាង
អកសរ V ត្ត្ូវបា បញ្េ ប់រចួរា ់គ្ែើម្បីដចកជួ្រឈរទំង
គ្ េះជាមួ្យ ឹងរបូចមាេ ក់។ 
គ្ៅកនុងការត្ភាជ ប់រវាងែំបូ  ិងជួ្រឈរសមាជិ្កដែក
ដែបត្ត្ូវបា អ ុម័្ត្គ្ែើម្បគី្ផ្ទរប ទុកដែ កំពុងែំគ្ណើ រ
ការគ្ៅគ្ ើែំបូ គ្ៅជួ្រឈរ។ ែូចោន គ្ េះផ្ងដែរមា 
ការយកចិត្តទុកដ្ឋក់ជាពិគ្សសចំគ្ពាេះការកំណត់្រចនា
សម្ព័ ធស េឹក ស្សទប់ទីពីរដែ បា បញ្េូ  គ្ៅកនុង
សមាជិ្កដែកដែបែូគ្ចនេះរបូរាង rhombus ែ៏ស្សស់សាែ ត្
ថ្ ជួ្រឈរអាចត្ត្ូវបា គ្លគ្ម្ើ គ្ ើញ។ (សូម្គ្ម្ើ របូទី 
4  ិងរបូភាពទី 7) 
 
របូែត្ទី 4 ការគ្យង ិងការផ្ារដែកថ្ ្នឹម្្នឹម្ែំបូ 
ត្បក់ែំបូ  
របូភាពទី 5 ការជួ្សជុ្ គ្ឈើគ្ែើម្បីចំគ្ពាេះអងាត់្្នូទប 
របូែត្ 6 រចនាសម្ព័ ធែំបូ ត្បក់គ្ឈើរាងចត្កត្ត្ងគ
បនាទ ប់ពីរញុចុេះគ្ត្កាម្ 
របូភាពទី 4 ពត៌្មា ំអិត្ថ្ ជួ្រឈររាងអកសរ V 
របូែត្ 7 ទិែឋភាពខាងគ្កើត្ថ្ ែំបូ ែ៏្ំដែ ត្លបែណ្
ត្ប់អោរទំងមូ្  
គររមាងននអគារ ROGIC 
ទីតំាង: គមា៉ាមា៉ា ត់្ស ូស ុកកា 
មាេ ស់លគ្ត្មាង: ROKI ខូ្អិ ្ីឌី. 
កម្មវ ិ្ ីសំខា ់ៗ: ម្ជ្ឈម្ណឌ   R & D 
តំ្ប ់បោត ញ: 67,510.58 m2 

ថ្ផ្ទអាោរ: ត្បដហ  5,000 ដម្៉ាត្ត្កាគ្រ ៉ា (រមួ្ទំងអាោរ
ការយិ ័យកោត  មា ទំហំ 1,500 ដម្៉ាត្ត្កាគ្រ ៉ា) 
ថ្ផ្ទជា ់សរបុ: ត្បដហ  9,000 ដម្៉ាត្ត្កាគ្រ ៉ា (រមួ្ទំងអោរ
សាន ក់ការកោត  មា ទំហំ 4,500 ដម្៉ាត្ត្កាគ្រ ៉ា) 
ត្បគ្ភទរចនាសម្ព័ ធ: រចនាសម្ព ធ័ RC (ស ុម្ដែកមួ្យ
ដផ្នក - រចនាសម្ព័ ធសមាសធាតុ្ RC) 
ចំ ួ ជា ់: 4 
កម្ពស់អតិ្បរមា: 14,978 ម្ម្ 
ការឌីហាញ: សាថ បត្យករ Tetsuo Kobori 
រចនាសម្ព័ ធ: Arup 
ឧបករណ៍: Arup 
គ្ទសភាព: សទូឌីគ្យគ្ៅ ឹងកដ េង 

ការរចនាគ្ភេើងបំភេឺ: Izumi Okayasu Lighting Design 
រចនាការយិ ័យ: សាជី្វកម្មអូកេូរា៉ា  
សំណង់: ត្កមុ្ហ ុ  Taisei Corporation 
រយៈគ្ព កំណត់្ថ្ ការរចនា: ដខ្ម្ករាឆ្ន ំ 2009 ~ ដខ្
តុ្ោឆ្ន ំ 2010 
រយៈគ្ព សាងសង់: ដខ្ម្ករាឆ្ន ំ 2011 ~ ដខ្កញ្ជា ឆ្ន ំ 
2013 
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Fig. 1 Concept Sketch for ROGIC Building Proposed at Initial Design Stage

Photo 2 Peripheral area of ROGIC where the 
river flows and trees grow thick

Photo 1 Full view of ROKI Global Innovation Center
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Upper chord member: H-194×150×6×9

Diagonal member: 2L-75×75×6

Lower chord member: T-149×149×5.5×8
Buckling-restraint member: Laminated wood

V-shaped
column

V-shaped
column

Fig. 2 Structure of Huge Roof Employing Steel Frame-Wood Hybrid Members

Fig. 3 Detail of Steel Frames Used for Roof Truss

Photo 3 Entire working space seen from 4th floor
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Photo 5 Fixing wood members to lower chord 
member

Photo 6 Wood-grid roof structure after jacking down

Photo 4 Hoisting and welding of field-assembled 
roof truss beam units

Fig. 4 Detail of V-shaped Column Outline of ROGIC Building
Location: Hamamatsu, Shizuoka Prefecture
Project owner: ROKI Co., Ltd.
Main application: R&D facility
Site area: 67,510.58 m2

Building area: About 5,000 m2 
(incl. 1,500 m2 of existing headquarters building)
Total floor area: About 9,000 m2

(incl. 4,500 m2 of existing headquarters building)
Structural type: RC structure 
(partly steel frame-RC composite structure)
No. of stories: 4
Maximum height: 14,978 mm
Architect: Tetsuo Kobori Architects
Structural engineer: Arup
Mechanical and electrical engineer: Arup
Landscaping: studio on site
Lighting design: Izumi Okayasu Lighting Design
Office design: Okamura Corporation
Construction: Taisei Corporation
Design term: Jan. 2009~Oct. 2010
Construction term: Jan. 2011~Sept. 2013

Photos and figures
Photos 1, 3 and 7: Takahiro Arai
Photo 2: Kawazumi.Kenji Kobayashi Photo Office
Photos 4, 5 and 6; Figs. 1, 2, 3 and 4: Tetsuo 
Kobori Architects
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Photo 7 
East-side look of the huge 
roof that spans an entire 
building
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(ត្កបដផ្នកខាងគ្ត្កាយ) 
កិច្ចប្រតិរតតកិារររស់ JISF 
សិកាខាសាលាកនងុទីប្កុងច្ំនួនប្រំពីរសតីពីការអនុ
វតតនន៍នរច្នាសម្ព័នធដែកកាន់ដតទូលំទូលាយ 
គ្ែើម្បគី្ ើកកម្ពស់ការអ ុវត្ត ៍រចនាសម្ព័ ធដែកគ្អាយ
កា ់ដត្ទូ ំទូោយគ្ៅកនុងការសាងសង់អោរសហ
ព័ ធ ដែក ិងដែកដែបជ្ប៉ាុ   (JISF) បា គ្រៀបចំ "សិកាខ
សាោសតីពីផ្ ិត្ផ្ ដែកដែបសត្មាប់ការសាងសង់
សំណង់ ិងការអ ុវត្ត ៍បគ្ចេកវទិារបស់ពួកគ្ល " ជា
ត្បចំាឆ្ន ំ។ ចាប់ពីដខ្វចិឆិកាែ ់ដខ្្នូឆ្ន ំ 2016 JISF បា 
គ្រៀបចំ សិកាខ សាោគ្ៅកនុងទីត្កងុ្ំ ៗ ចំ ួ ត្បំាបួ គ្ៅ
កនុងត្បគ្ទសជ្ប៉ាុ ែូចជាតូ្កយូ អូសាកា ោគ្គគ យ៉ា  សីុ
គ្បា៉ា រ ៉ា ូហវូលូអូកា កហីុរ ៉ាសីុូមា៉ា   ិងសីុ ដ្ឋយ។ ម្ ុសស
សរបុត្បដហ  450 នាក់ម្កពីត្កុម្ហ ុ សំណង់
ការយិ ័យគ្ត្បើរចនាត្កោត់្ថ្ ភាន ក់ងាររដ្ឋឋ ភិបា 
 ិងសាក វទិា ័យនានាដែ បា ចូ រមួ្។ 
គ្ៅកនុងទី កដ េងសិកាខ សាោ ីមួ្យៗ ការបគ្ត្ងៀ ត្ត្វូ
បា ផ្ត ់គ្ដ្ឋយអនកជំ្នាញកនុងដផ្នកចំ ួ  4 លឺលណៈកម្្
មា្ិការ JISF សតីពីការសាថ បនាសំណង់សាស្រសាត ចារយ
សាក វទិា ័យថ្ ទីត្កុងមាេ ស់ផ្ទេះសិកាខ សាោ ិង
អនកស្សាវត្ជាវម្កពីវទិាសាថ  ជាតិ្សត្មាប់ត្លប់ត្លងែី្េី
 ិងគ្ហដ្ឋឋ រចនាសម្ព័ ធ ិងវទិាសាថ  ស្សាវត្ជាវអោរ។ 
កនុងចំគ្ោម្សុ ទរកថាបគ្ចេកគ្ទសដែ បា ផ្ត ់
គ្ដ្ឋយលណៈកមាម ្ិការ JISF សតីពីការសាថ បនាសំណង់
លឺ "គ្សៀវគ្ៅដណនំាសត្មាប់ទប់សាា ត់្ការបាក់្ែឹងរ ក
ថ្ ប ទេះដែកអីុណុក"  ិង "គ្ោ ការណ៍ដណនំាសត្មាប់
ការរចនា ិងការផ្ារភាជ ប់ថ្  SA440" (ដែករងឹកមាេ ំង
ខ្ពស់សត្មាប់រចនាសម្ព័ ធសំណង់) ។ "លគ្ត្មាងរបស់ពួក
គ្លត្ត្វូបា បងាា ញគ្ៅកនុងឯកសារែមីគ្ ខ្ 52 គ្ចញ
ផ្ាយគ្ដ្ឋយត្កមុ្ហ ុ  Steel Construction Today & 
Tomorrow ។ JISF គ្ត្ោងគ្រៀបចំសិកាខ សាោគ្ េះគ្ៅឆ្ន ំ 
2017 ផ្ងដែរ។ 
គ្ៅដខ្កញ្ជា ឆ្ន ំ 2016 សមាលម្សងគម្ដែកជ្ប៉ាុ បា 
ត្បារពធគ្្វើគ្ៅទីត្កុងតូ្កយូ ិងអូសាកាគ្ែើម្បផី្ត ់ការ
ព យ ់យ៉ាង ំអិត្អំពីគ្សៀវគ្ៅដណនំាសតីពីការគ្្វើគ្ត្
សតសតង់ដ្ឋរសត្មាប់ កខណៈសម្បត្តិគ្ម្កា ិចថ្ អោរ
ដែកដែប ិងការគ្បាេះពុម្ពផ្ាយចុងគ្ត្កាយបំផុ្ត្ដែ 

ទក់ទង ឹងការរចនាម្៉ាូែដែកដែប។ ការផ្ារស ុម្ ិង
ការត្បតិ្បត្តិការផ្ារដែកស ុម្។ JISF  ិងសមាលម្
សាថ បនាដែកជ្ប៉ាុ បា ចូ រមួ្កនុងវលគបណតុ េះបោត  
គ្ េះកនុងនាម្ជាសហឧបត្ថម្ភ។ 
(របូែត្) 
សិកាខ សាោ JISF គ្ៅទីត្កុងតូ្កយូ 
សិកាខ សាោ JISF គ្ៅអូសាកា 
រទរង្ហាញនៅសននិសីទ SEAISI នប្កាម្ប្រធានរទ
សតីពីររិសាថាន 
វទិាសាថ  ដែក ិងដែកដែបគ្ៅអាសីុអាគ្លនយ៍ (SEAISI) 
បា ត្បារពធស និសីទ ិងពិព័រណ៍ SEAISI 2017 គ្ៅដខ្
ឧសភាឆ្ន ំ 2017 គ្ៅសិងាបុរ។ី លណៈកមាម ្ិការយុទធសា 
ស្រសតបរសិាថ  អ តរជាតិ្ JISF បា បញ្ជូ  ត្បធា លណៈក
មាម ្ិការគ្ោក Ken-ichiro Fujimoto  ិងសមាជិ្កមាន ក់
ថ្ បុលគ ិក JISF គ្ែើម្បីបងាា ញឯកសារចំ ួ ពីរគ្ៅកនុង
ស និសីទគ្ េះ។ 
គ្ៅកនុងស និសីទសតីពីការត្លប់ត្លងថ្ែេចំោយ ិងការ
ត្លប់ត្លងថាម្ព  សម័្យត្បជំុ្ត្បធា លណៈកមាម ្ិការ
ទី2គ្ោកត្បធា  Ken-ichiro Fujimoto បា គ្្វើបទ
បងាា ញមួ្យដែ មា ចំណងគ្ជ្ើងថា "ការត្លប់ត្លង
ថាម្ព សម័ត្លចិត្តគ្ៅកនុងឧសាហកម្មដែកជ្ប៉ាុ " ដែ 
ោត់្បា ពិភាកាពី "ការគ្បតជាា ចំគ្ពាេះសងគម្កាបូ ទប" 
កម្មវ ិ្ ីសត្មាប់សម័ត្លចិត្ត ការស សំសំថ្ចថាម្ព  ិងការ
កាត់្ប ថយការបំភាយឧសម័ កាបូ ិកត្ត្ូវបា គ្ ើក
កម្ពស់គ្ៅកនុងឧសាហកម្មដែកដែបរបស់ត្បគ្ទសជ្ប៉ាុ
 ។ 
គ្ៅកនុងកិចេត្បជំុ្ត្លប់ត្លងបរសិាថ  ថ្ ស និសិទគ្ េះ
បុលគ ិករបស់ JISF បា ផ្ត ់ជូ្  ូវឯកសារមួ្យដែ 
មា ចំណងគ្ជ្ើងថា "ការវាយត្ថ្ម្េវែតជី្វតិ្ថ្ ផ្ ិត្ផ្ 
ដែកដែបដែ រមួ្បញ្េូ  ការដកថ្ចនដែកដែប" ដែ កនុង
គ្នាេះគ្ោកបា ដណនំាពីការបគ្ងាើត្សតង់ដ្ឋរអ តរជាតិ្ថ្  
LCI (វ ិ្ ីសាស្រសតលណនារងាវ ស់ជី្វតិ្) ផ្ ិត្ផ្ ដែ 
ឧសាហកម្មដែកដែបរបស់ជ្ប៉ាុ បា គ្សនើសំុកា ពីដខ្
កកាដ្ឋឆ្ន ំ 2015 ។ 
(របូែត្) 
បទបងាា ញគ្ដ្ឋយគ្ោក Ken-ichiro Fujimoto ត្បធា ល
ណៈកមាម ្ិការយុទធសាស្រសតបរសិាថ  អ តរជាតិ្ JISF 
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JISF seminar in Tokyo

JISF seminar in Osaka

Presentation by Chairman Ken-ichiro 
Fujimoto of JISF International Envi-
ronmental Strategic Committee
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