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(ទំព័រ 1~3)

ពីករែថទេពលេ្រកយ េទ ករបង�

ករែថទំេ្រគ�ងបរិចំណតែផ

ស�ែផសធារណៈេដរតួនាទីយ ា៉ងខន

េដយ ណាអូគិ អុិនដ,

ក�ុងចំេណាមែផ�កៃនកំពង់និងចំណតែ។ ៃន្រគប

ម�ន�ីែផ�កែផនករវិស�កម, ក រិយាល័យ្រគប់

ស�ែផសធារណៈែដលកំពង់្របតិបត�ករ

កំពង់ែផ, ្រកសួែដនដីេហដ�រចនាសម័�ន�ដឹកជ��

ណាច់ែខមិនា ឆ២០១៣ មាន្របែ៨% បា

និងេទសចរណ៍

ដំេណរកររយៈេព៥០ឆា�ំ ឫេលសចប់តំងព
សង់មកេទះជាយា៉ងេនះក៏ មាករព្យោករណ៍

អរម�ក

ថាវនឹងមានកេកនេឡងដល់េទ58%ក�ុងរយៈ

កំពង់ែផនិងចំណតែផរបស់ជប៉ុនភាគេ្រចស
សង់ឬបានទទួលកែកលម�េនក�ុងឆា 1970 និងឆា�

20ឆា�ខងមុខេនគឺេនចុងែខមិនាឆ2033 (រូបគំនូស

1980 េហយ្រត�វបានរំពឹងថាឈប់ដក់េអយេ្

ទី1)។េដយសរតួេលខៃនកេកនេឡងៃនែផ�ក

្របាសេពលអនាគតដ៏ខ�ីខងមុក៏ដូចជាេហដ

កំពង់ែផទំងេនះកំពុបង�ញពករធា�ក់ចុះគុណ

រចនាសម�័ន�សង�េផ្សងេទៀ ្រត�វែតមានវិធា

ឬករខូចខតែបណា�លមកពអយុក (រូប

សមរម្យេដម្បី្របឆាំងនឹងផលប៉ះពភាចស

គំនូសទី 2)មិន្រតឹមែតមុខងរមិនល�ប៉ុេណា� ែត

របស់ចំណតែផនិងកំពង់ែផទំងេនា

ករេកនេឡងៃនេ្រគាះថា�ក់ក៏ជាករ្រផងែដ

្របេទសជប៉ុនឹង្របឈមមុខនឹករ្រព�យបា

រ។

ជាេ្រចេផ្សងេទៀតទក់ទងនថវ ិករ្របច ំឆា
កំណត់ ែដល្រឈមមុខប�� ទំងពីរ គឺ ជាតិ ន

រូបគំនូសទី1 សំណង់ៃនស�នែផធារណ

រដ�បាលេខត�ករធា�ក់ចុះៃនកំេណន្របជាជន

េនក�ុង្របេទសជប៉ុ

កំេណតធា�ក់ចុះនិងសង�មែដមានជនចស់ជរេ្រ

រូបគំនូសទី2ឧទហរណ ៃនសំណង់ស�នែ

។កលៈេទសេនះនាំេអយមានករលំប

ែដលនឹងឈប់ដក់េអយេ្រប្។

េដម្បីអនុវតវ ិធានកសម� េអឈប់េ្រប្ស់
េហដ�រចនាសម�័ចស់ៃសង�មជាតិ ក�ុ្របេទ

េ្រគកឈប់ដក់េអយេ្រប្បង�រប��

េនះ។េដម្បេដះ�សយប��េ្រកសួងែដនដី េ

ចំនួនពីរ: ករេកនេឡៃថ�េដ មវដ�ជីវ ិត (ករចំណ

ដ�រចនាសម័�ន� ដឹកជ��ូននិងេទសចរ (MLIT)

េទេលករែថរក្សោនិងករែកក�ុងេពលអនាគ)
និងករផា�កផ�ល់េធារណៈេដយសរែតេ

បាបេង�តគណៈកមា�ធកយុទ�ស�សមួយេដម្ប
រក្សោនេហដ�រចនាសម�័សង�មនិងគណកមា�ធិក

ថា�ក់និងកត� អវិជ�ឬគុណវ ិបត�ិេផ្សងេទៀែដល
នឹងេកតេឡងេដយរសំណង់ចស។

ជាេ្រចេទៀតឱ្េទសិកវ ិធានកចំបាេដម្ប

េដម្បីេឆ�យតបនឹស�នភាពេេយងចត់ទុកវ

េដះ�សប�� ហួសសម័យេនះ។អត�បទខេ្រ

ជករចំបេដម្បីអភិវឌវ ិធីស�ស�ថ�ីេដម្ែថរក្

េនះនឹងបង�ញអំពីវិធមួ យក�ុងចំេណាវ ិធានក

េពលគកប�ូរពីករែថរកេនេពលេ្រែដល
មិនចំបា រហូតទល់ែតមកវ ិនិច�យ័ថាវ

ទំអស់ គឺវ ិធានកែថទបង�េ្រគ�សំភារ
ស្រមាចំណតែផនិងកំពង់ែផ។

ករងចំបាច់្រត�វចត់វិធានេដម្បីតំែហទ
កពែដលដក់អទិភាពកពន្ជីវ ិតេសវ
និងេធ�េអយៃថ�េដវដ�ជីវ ិតចុ ះជាអប្បបរិ(សូម
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របស់រដ�ភិបាលេនក�ុងបន�ុក្រគបរដ�បាកំពង់

េមលរូបគំនូសទី3)។
េយងក៏បានគិតថាវគឺជាករណាស់

ែផនិងចំណតែផេដយផា�ល និងអង�ភារដ�បា

ែដលគួ រែតេអយអង �ររដ�បាលកំពង់ែផ និង្រ

កំពង់ែផនិងចំណតែផ។ ែផនកេនះ្រត�បាអនុវត�

ែថទំេអយមាន្របសិទនិងអ�កជំនាញេមកន

តរយៈកស្រម�ែដលចំបាេដភាគទំពីរ

គួរែតករពទប់ស�តកែន�ងែដលេ្រគាះថាខ�ស់

ខងេល។ ែផនកេនះបាប�� ក់េនក�ុង "េគា

ករណ៍ែណនសកម�ភា" េដយបអនុវត�េទត

និងបិទវេដយចត់វជាកែន�ងចស់ហួ។

ច្បោមូលដ�ែដលបានសំេរចចិតេអដកឬមិន

រូបគំនូសទី៣រូបភាៃនកែថទំនិករព

ដកវ ិធានករណ៍ឈប់េ្្របាែផ�កែផចស់
(សូមេម លតរងទ1)។

ស្រមាប់េពលអនា

តរង1 ៖ ែផនកែថទបង� (ទស្សនៈ

វ ិធានកជាក់លក់្រត�វបានេលកកំពស់កររ
យាល័កំពង់ែផនិងចំណតែផ

កេប�ជា�េ្រប្រប"េគាលករណ៍ែណ

េដម្បេលកកម�ស់ែផនកែថទេអយប្រតឹ
្រត�ក៏ដូចជកឈប់ដក់េអេ្រប្របខ

សកម�ភាព" ែផ�កេទេលទិដ�ភាពទូេទពិ

ក រិយាល័យកំពុងនិ ងចំណតែផក៏បាខ�ះែខ�ង

េលលក�ខណ�័សង�មជុំវ ិញេលែផ�កកំពង់ែផ (លក�ណ�

យា៉ងខ�េដម្បីេរៀបចច្បោប់នបទប្ប� �ត�ក�ុងក
្របតិបត�ិនូវវិធាននាែដលទកទងេទនឹ

្របតិបត�បច�ុប្បន្រត�តពិនិត្យែផនករផា�ស់ប�
្របតិបត� ឬមិន្រត�តពិនិត្យែផនករផា�ស់ប�ូរជក

បេច�កវ ិជានិងថវ ិកេរៀបចំ ែផនកែថទេទត

បា៉ន់ស�នេលេ្រប្របជាបនា�ន់ ឬក៏មិនបា

ែផនកនិងអនុ វត�េអយប្រតឹម្រត។

ស�ន និករេស�រសុំអំពីសំណាក់អ�កេ្រប្របាស់
ែផ) និងលក�ណ�ៃនរូបរខងេ្ (កំ រ ិតលក�ណៈៃន

េនេពលែដលែផនករ្រត�វបានអនុវត�េដម្ប
ែផ�កមួយនិ មួយៃនកំពុងែផ និ ងចំណតែផ ករសិក

ករឈប់ដេអយេ្រប្រ និងលក�ណៈៃន

េលគេ្រមាងកត់បន�យចេនមិនទបា

សំណង់)។

សិក្ េនេឡឫក៏េទេលកំរិតចំណាយេ
គេ្រមាង្របចំឆា�ំ។ េដយស�នភាពេ

េលសពីេនះក៏បានសេ្រមចចិត�េស�រសុំ ក�ុង
"េគាលករណ៍ែណនាំសកម�"េអយចំបាច់្

ក រិយាលបានផ�លករែណនអំពី "ែផនកែថទ

្រត�តពិនិត្យ មិនែមន្រតឹមវិធប�្ឈប់េអយេ្

បង�" ែដលអនុ��តឱ្យមករសិកយា៉ងទូល

្របាស់ែផ�កែផចស់ៗែដលកំែតមានសកម�ភ

ទូលយេេលមូលដ�កំពង់ែផនិមួយៗ។

ប៉ុេណា�ះេទ ែតក៏្រត�វពិនិត្យេលែផ�កែផណាែដ
ែតអចផា�ស់ប�ូរេទេ្របក�ុងេគាលបំណងេផ្ស

ែផនកែថទបង� (Preventive Maintenance

ឬក៏វ ិធានកប�្ឈប់េអយេ្របែត

Plans)

ឧទហរណ៍ករែថទំបង�រមិនបានអនុវត�េ

ករែថទំបង�របានេផា�តែផ�កជាេ្រចេផ្

ែផ�កែផណាែដកំពុងដំេណរករេនេលទីកែន

ងៗគាៃនកំ ពង់ែផ និងវ ិធានកជាក់លក់ចំេពះែ

ែដលេ្រគ ឬប្រម�ងនឹងផា�ស់ប�ូរេ្របជាអ�ីេ

ែផណាែដលចស់ េហយវិធានករេនះរយៈេព

េដយសរែតកែន�ងេឈប់េ្របជាកែន�ងបា

្របាំឆ។ ែផនករ្រត�វបានដក់អនុវត�តមែផនិ មួ

តេទេទៀត។វិធីេនះគឺមានសរៈសំ ែដល្រត�

យៗេផ្សងៗគ ។ អង�ភាសំខនជាប់ទក់ទងេទ

យកចិត�ទុកដក់ខ�ស់េដម្បីេធ�នករែថទំបង

ករេរៀបចំគេ្រមាង គឺរដ ភិបាលជា (អង�ភារ
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វ ិស�កម�អយុកជីវ ិត, សកលវិទ្យោល័យ ហុកៃ

ដូេច�ះេហយេទបអេធ�េចញជាែផនកបាល�កុង
�
ករពិចរណាកត់បន�យៃថ�េដមដល់កអប្បបរ

េសចក�ីេផ�ម
សំណង់កំពង់ែផ និងចំណតែផមានអយល

ៃនកំពង់ែផែដលបានកំណត់ទុករួច េលសពីេនះ

ជីវ ិតែវង េហយរ ំពឹងទុកថវនិ្រត�កេ្រប្របា

េយង្រត�វែតមយុទ�ស�ស�ច្បោស់លស់ន

ែដលេយងមិនអចេមលេឃជមុនេនាេទ។ ែដក

�សបេទនឹែផនកែថរក្ែផ�កែផ ដូចជារស�ុក

ែថបនិងេបតុងគឺជសមា�រសំណង់ចម្បងែដអ

ទំនិញែដលេពលជាមួយគា�េនាះ្រត�វេធ�េ

ខូចគុណភាពេដយសរែតលក�ណៈរូបវិក៏ដូចជ

សុវតិ�ភាពនូមុខងរសំខន់ទំងអស់េហយែដល

ជាតគីមី េនក�ុងបរ ិស�នសមុ្និងភាពយ�ស�ល
ខូចខតឬក៏ដូលរលំេដយៃចដន។ មុននឹ ងគូបង់
� អ�ី

ស�ិេនក�ុែផនករនិងយុទ�ស�ស�ច្បោស់

មួយអ�កគូរប�ង់្រត�វេធ�ករសន�ិដ�នជាេ្រចន

ករសន�ិដ

កជួនេគបានគិតពិចរណាស�នភាពែ

ែផនករែថទបង�្រត�វបេផ�មដក់ប��ូ

អ្រកក់បំផ េនក�ុងទំហំសុវត�ិភាព ែដលដូេច
េហយសំណង់អចរក្សោបានក្រមិតត្រម�វករ

ក�ុងឆា�2013េនះ។ េដ ម្បីេអយករេរៀបេ្រម

ងៗខ�ួនេនេលដំណាក់កលសំណង់រប។
េទះជាយា៉ងណាករឆខ�ំៃនសំណង់នាំក

កន់ែត្របេសរេឡងពួកេយងសេ្រមចចិត�ពិន

គេ្រមាងថ�ីេនះេដយយកមកពិប��ូ លនិង

នូវផលវ ិបាកដល់ែផ�កេផ្សងប�� ទំងេនះបង

ផា�ស់�ូរ
ប េទតមនិនា�ករសង�មក៏ដូចជ

េឡងេដយកសងសងមិនរ ឹងមាំជាមួយសន�ត់

េ្រចនេទៀតែដលទក់ទង់េទនឹងករ្របតិបត�

សុទិដិន
� ិយមនិង/ឬក៏ខ�ះខតករងរតំែហទំ្រត

គេ្រមាងែថទំបេនះ។ េយងេនខងករិយ

វ។

កំពង់ែផនិងចំណតែផបានកំពុងខិតខំ្របឹងែ្

េដម្បីក�ករពិតគឺវសំខខ�ំងណា

េលកស�ួយេអយមាន្របសិទ�ភាពក�ដក់ឈប

េដម្បីែស�ងរកករស្រមបស្រម�លរវងស

េនះរួមមាន៖ករអនុវត�គេ្ងែថទំនិងបង 

ចត់តំងេដម្បីជួយដល់ករស្រមចចិត�ែផ� កេល

េអយេ្រប្របាស់ែផ�កែផច កិច�ខិតខំ្របឹងែ្ង

សង់និងករែថទំ។ ករ្រគបវដ�ជីវ ិតគឺជា្របពន
ម� ធានាកររចនាស ងសង់សំណង់ ក និង

បច�ុប្បន ែដលពិចរណា្របតិបត�ករេដ

ករងរពក់ពន័�េផ្សងេទៀតកំឡុងេពលអយ

្របឹក្សោ្រត�តពិនិត្យ បន�ករពិភាក្សោេល

កលជីវិតសំណងេអយបាន រឹងមាំ បានយូ

វ ិធានករែតេយាងេទម្របព័ន�ច្បថ�ី និងរម
ួ
សហករជាមួយអភាពរដ�បាលែនិងភាគីពក់ពន

ករ្រគប់្រគងវដ�ជិវ ិតរបស់សំណង់

នាៗ។ េគាលបំណង់របស់ពួកេយងគឺេដម្បរក្

ករែថទៃនអយុកលរបស់សំណគឺបា

េសវសធារណៈេអយមានខ�ស់។

បេង�តេឡងស្រមាប់រល់សកម�ភាពេផ្សង

=====================================

នូវក�ុងគេ្រមាងមូលដ�ន និងលម�ិតរួមទំក

(ទំព័រ 4~6)

្របតិបត�េ្រជសេរេ្រគ�ងសមា�ផលិតផលនិងក

ករស ករែថរករួមទំងករវយតៃម�និ

ករ្រគប់្វដជីវ
� ិតៃនសំណង់ែដកែថបចំណតែផ

អន�រមន៍និងករប�្ឈប់ករេ្រប្របាស់
បានបង�ញេនក�ុងគំនូសទី1។ ក្រគប់្រវដ�

និងកំពង់ែផ

ជីវ ិតគឺេគាលគំនិតប��ូគាេដម្បីជួក�ុង

េដយ ហុីរ៉ុសុី យ៉ុកុតស�ស�ច, មន�ីរពិេសធន
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សកម�ភា្រគប់្រសរុបៃនវដ�ជីវ ិតរបស់សំណង់

េដយករពិនិត្យេទសនភាពល�ៃនគេ្រមា

េដម្បសេ្រមចបនូវនិរន�រភាព

វវដ� លក�ណៈរបស់សំណង់ វត�ុធាតុេដម ផលវិប
ក�ុងករវយតៃម�និងករអគមន៍ សរៈសំខន់

ពកថនិរន�រភាគឺជគន�ឹះមួយដ៏សំខនខ�ំ

សង�មនិងេសដ�កិច� ។ល។ ស្រមាប់សំណង់កំពង់

ណស់កុងចំ
�
េណាគន�ឹះសំខនៗទំងអសស្រមា
កសងសងកំពង់ែផនិងចំណតែផ មិន្រតឹែត

និងចំណតែផ ែដកែថបេ្រចះសុីគឺជាប��ចម

ប៉ុេណា� វកសំខនស្រមាេហដ�រចនាសម�័សុី

ែដលេធ�ធា�កគុណភាពែដល្រត�វេធ�ករពិចរ

វ ិលទំងអសផងែដរ។ ក�ុងករ្រគប់្រគងវដ� ជីវិត 

េពលចប់េផ�មគេ្រមាង ដូេែដកែដលមានេ្រសុី

បង�ញក�ុងរូបគំនូសទ២ ករងរសំបំផុតគឺ

និង/ឬ ភាពអន់ៃ្របពន�កពេ្រចះគួរែតយកម

េរៀបចំេអយច្បោនិងែកលំអរេសណារិយ៉្រគប់្រ

ពិចរណាេឡងវិញ។ ជាទូេទេយបារមអំពី ភា

វដ�ជីវ ិត(េសណារីយ៉ LCM)។ េសណារីយ៉ូេនះប

េខ្យៃនែដកែថបែដលយកេទសងសង់កំពង់

បេង�តេឡងយា៉ងច្បោស់លស់ពីករ្រតិះរ

និងចំណត់ែផេឡយ។
ករែថទំគឺជាយស�ស�សំខន់្របឆាំងក

ចំណុចដូចខងេ្រកម

ខូចរបស់សំណង់ េដយេយាងេទតមកេម ល

•ចរ ិកលក�ណៈបរ ិស�;

ស�នភាពបច�ប្បុន�ៃនសំណង់និងក្រមិតថា�ក

•េសចក�ីសន�ិដ�នក�ុងកររចនាស

សងសង់សំណង់េនះ ក៏ដូចជាករព្យោក

•លទ�ផលៃនករេផ��ងផា�;

ដំេណរករឆាប់ខូចៃនសំណង់េទៃថ�អ វ ិធី

•ករប��ក់លម�ិ;

ស�ស�ែដលសមរម្យបំផុតេដម្បីអគមគួ រែត

•បា៉ន់្របមាណៃថ�េដមដំ;

េ្រជសេរសយកករចយេទេលករវិវដ�អយ

•េសណារីយ៉ែថទនិងវ ិធីស�សៃនករ្រគប់្រគង

កលរបសសំណង់ទបបំផុត ឬយ ា៉ងេហចណា

ជីវ ិតរបស់សំណង់;

ទមទេអយចេទេលគេ្រមាងេនះេ្រក

•ត្រម�វករក�ុងករ្របត

ថវ ិករេ្រគាងទុកែដរ ែដលបានបង�ញក�គំនូទី

•ករបា៉នស�នេលេស វជីវិតស;

3(b)។ក�ុងដំណាក់កលែថទំ ជំហនដំបូងវិ
ខងែផ�កែថរក្សោនឹង្រត�វេធ�ណរីយ៉ូែដល

•ៃថ�េដមវដ�ជីវ ិត;

បានស�នទុក េនដំ ណាក់កលដំបូងៃរ

•ៃថ�េដមេលបរ ិស�និង

រចនសងសង។ េដម្បីយល់ពីយុទ�ស�ស�សំខ

•ភាពេ្របករែលងេករកេម�ចេចនិងយកមក

ក�ុងករេធ�ករែថទំដូចបានេរៀបរប់ពីមុនម
ស�សតំ ែហទទល់ែត្របតិបត�ិតមេ សណារី

េ្របេឡងវិញ

LCM េអយបានច្បោស់លស់។ គេ្អយ

រូបគំនូសទ1
ី វដ�ជីវ ិតៃនសំណង់

ក ឬភាពជាប់ធនរបស់សំណង់គឺបានេយ

រូបគំនូសទ2
ី ្របព័ន�្រគប់្រគងជីវ ិត

តមករស�នទុកជាេ្រងពីជំហនដំបូងៃនក
សងសង់េដយេងេទតមទិន�ផលៃន

ក�ុងអំឡុងេពលដំបូងៃនកសងសង់,ករចន
គេ្រមេសវជីវ ិតនឹង្រត�អនុ វត�េដម្បព្យោករ

រចនាសងស ង់ ្រត�េផ��ងផា�តជាមួយនឹងករ
ែថទំ េ្រពេកនេឡងៃនភាពសករ ិចរ ិលបូករួម

ឋិតេថររ ឹងមាំ និងដំណាក់កលធា�ក។ េទម

និងេ្រចះសុី អចម្រត�វបេធ�តករព្យោរ

េ្រគាងករែដលបានបង�ញក�ុងរូបទី៣(a)

ទុកេនេពលរចនាសងសង់េនាះេទ។ េ

ខណៈេពលែដលេនមជេ្រមសេផ្េទៀតទស្

អ�ស័យេទេលែកលំអរេសណារីយ៉LCM។េស

នៈសំខន់របស់េគាលករគឺេដម្បីបង�ញនិង
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ណារីយ៉េនះគួរែត្រត�វបផ�ល់ទិន�ន័យថ�ីបំផុត

ែផ�កេលអយុកលសងៃន្របព័នករពរេ្រច

ជាមួយនឹងកបត់ែបនស�នភជាក់ែស�ៃនក

កករពេ្រចេដយកតូដ្របសិទ�ភហូត

សងសង់និករផា�ស់ប�លក�ខណ�េអយបានទ

ដល់េទ 90% ។

េពល។

ដំណាក់កលៃនសំណ្រត�េផ��ងផា�តេដយេ្រ
ករវិភរុញបែន�មនិងកវ ិភាេឆ�យតបឌីណាម

រូបគំនូសទី 3 េសណារីយ៉ូLCM

ស្រមា ក្រមិតទ-1 និងក្រមិ-2 ៃនចលនារំញ័រដ។
្រប�បាបកបាក់សចំណតែផេកនេឡងគឺ

េសណារីយ៉ូLCM

េដយសែតេ្រចសុីសរសរែដកែថប។រូបគំនូសទី 6

េនះគឺជាគំរូេសណារីយ៉LCM ែដលេយងបា

បានបង្រប�បាបព៊ីលីតេដេពលេវលនិង

េលកយកមកបង�ញ។សសរេ្រកមស�នចំណ

ចលនារំញ័រដ(a)ក្រមិ-1 និង (b)ចលនារំញ័រដ

ដូចែដលបានបង�ញក�ុងរូបភា4 ្រត�វបានេល

ក្រមិ-2 ។ក្រមិតអតិបរៃនក�ស�ត្របហ

េឡងស្រមាប់ករណីសិ។ សរសរ្រគឹះរបស់ស

្របែហ0,0038និង0,01្រត�វបកំណត់ស្រមា

ចំណតែផគឺបានសង់េឡងពីសរសបំពង់ែដកែថប

ក្រមិ-1 និងក្រមិ-2 េរៀងគា�។ដូេច�មុនេពលឈ

ែដលមាអង�ត់ផ�ិត និងក្រមា1500 mm និង 19

ដល់ក្រមិេនះ ករព្រងឹង្រេធ�េឡងេដ ម្បីស 

mm ស្រមាប់ែផ�កខងេDL-18 m និង 1500 mm

ដំណាក់កល្របតិបត�ងវ ិញ។ស�ិតេនេ្រេស

និង 15mmស្រមាប់ែផ�កខងេ្រកម។េដយ

ណារីេទំងេនាេសណារីេS.1្រត�វព្រង3ដង

តមកំរតៃនេ្រចសុីែដកែថប ដូចបានបង

(ក្រមិ-1ស្រមាប់ឆទី16 និងឆា�ំទ30 និងក្រមិ-2

ទិន�ន័យ ក�ុងរូបគំនូសទី៥ ែដល្រត�វបវស់ស�ង់េ
េលចំណត់នាេនមំុ�េនាះអស់រយៈេព26ឆា�ំក ររ

ស្រមាប់ឆា�44) ក�ុងអំឡុងេពល50 ឆា�ៃនករែថ

មួយកែន�ងេទមួយកែន�ងដូ ចែដលបានបង�ញក�

ដងក្រមិ-1ស្រមាប់ឆា�36 និងក្រមិ-2 ស្រមា

េលអយុកលសំណង់។S.2 តូវកកព្រងឹ2

រលដៃនេ្រចះជាទូមានលក�ណៈេផ្សងគា

ឆា�ំទ45។S.4្រត�វករករព្ែត2 ដងប៉ុេណា�

រូបគំនូស ក្រមិអតិបរមា មធ្យម និង អប្ប្រត�

ស្រមាចលនរ ំញ័រដី ក្រមិ-1 េនឆា�ំទ16និង33ខ

បាយកមកពិចរណាេដមបេង�តរូបមន�្រប�បាប៊ី

ណៈេពលែដលមិន្រត�កកព្រងឹជចំបា។ស

េត។

្រមាប់ករេនះករផ្បិតភា�ប់បន�ែដកេនះ

េដម្បី្របឆាំងនិងហនៃនភាេ្រចះេសណ

្រត�វបយកមកអនុវត�ស្រមាករព្រង។េដ

រីយ៉ូLCM ៤្រត�វបានបេង�តេឡ

បេច�កេទសព្រងឹសមត�ភាពក្រទទម�ន់អ្រត�

• S1: កបង�រេ្រ

បាេ�សច�សង់យ ា៉ងេពញេប៉ុ ែន�ភាពរឹអ

• S2: កលបថា (DL+2.5∼−1.0 m)

្រត�វបានកត់ប្របែហល40% ៃនតួេលខេផ�ម

• S3: S2+S4

េដយសរករផ្ែដកេសមេនក�ុងទឹក។អ�ក

• S4: ករករេដកតូ (DL−1.0∼−12 m)

រចនគួរេ្រជេសណារីេែដលល�បំផុតក�ុង

្របព័ន�ករពរេដយករលបថា�ំ ន្រត�

ចំេណាជេ្រមសជំនួសែដលខ�ួនមា។ ចំេពក

បានកំណតស្រមារយៈេពល50ឆា�ៃនអយុក

េ្រជសេរករចង�ុលបងសម�សបបំផុតគួរែត

ជាករពិតណេសណារីយ៉ជាេ្រចអច្រត�វ
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្របមាណតមលក�ណ�មូលដសក់េស�រទទួ ល

កំណត់េទេលករវិនិច�័េលកម�វត�ុែដលបា

កំណត់។ៃថ�េដមៃនវដ�ជីវ ិតគឺករចង�ុលបង�ញម

យក េដយសរភាពអចេធ�បរបស់វ។

ែដលនឹង្រត�វបប�� ក់ េនេពលេ្រក

្របព័ន�គុណភាពគឺបានអនុវត�ជាញឹេទេល
ភាសឹករ ិចរ ិលែដលបានវយតៃម�និងនិច័យ
� េដ

រូបគំនូសទី៤សសរេ្រកមរបស់ស�នចំណ

ែផ�កេទេលក្រមិតៃនសឹករ ិចរ ិលទំងេន។

្រត�វបានេលកេឡងស្រមាប់ករណី។

ករ្រត�តពិនិត្យេដយែភ�កផា�ល់្រត�វបាន

រូបគំនូសទី៥ ករែ្រប្រប�លៃនអ្រត

ញឹកញាប់េដម្បីចថា�ក់និងវិនិច�័យអំពីស�ន

រូបគំនូសទី៦កេកនេឡងក�ុង្រប�បាបប៊ីលីេតប

របស់សំណង់ថាេតគួរបន�េទមុអេង�តលម�ិត ឫក៏

�ស�តេដយសរេ្ៃនសរសរែដកែថប

អត់ ។ េដម្បីចប់ថាយកេទ្រត�តពិ និេអយប
្រតឹម្រត�វគួរពិនិត្យរល់ចេនា�ះេអយបានទ
្របសិនជាក្រមិតៃសឹករ ិចរ ិល រួមប��ូ លគា

ករ្របមនិងករវយតៃ

ជាមួយស�ន្រទ�ឌេ្រទសំណង់េនាះ ស

ចប់តភាពចុះេខ្សោកំ ពង់ែផនិងចំណតែផ

ភាពេនះនឹងអបា៉ន្របមេដយ្របេ។ក

ែដលប�� ធំបណា លមកពីេ្រចសុីែដកែថប, កររី

្រត�តពិនិត្យេដយែភ�កផា�ល់វ្រគាន់ែតអ

រលដលៃនេ្្រត�វប្រត�តពិនិតក�ុងអំឡុងេពល

ភាពែ្រប្រប�លៃនែផ�កេផ្សងៗៃនសំណង់ែដល

ែថទំយុកៃនសំណង់េនា។ករលដល

េចញមកខងេ្រកែតប៉ុេណែតស�នភជាក

េ្រចគឺមាលក�ណៈខុ សគាេដកែន�ងៃនែដក

លក់របសសំណង់្រតវែតវយតៃម�េអយបាន្

េដយសរែវមានលក�ណៈេផ្ស និងលក�

្រត�វតមលទ�ភាពអចេធ�េទ។ ្របសិន

ណ�បរ ិយាកេ្រច។េដេ្រប្របទិន�ន័យេ្រច

ករទក់រវងករ្របតិបត�ិកររបស់ស
(សមត�ភាពរបស់សំណង់)និងក្រមិតៃនសឹករ ិច

ច្បោស់លេសណារីយ៉LCM្រត�ែតែកលម�រថ�ីបំផុ

រ ិលអនឹង្រត�វជាមក្រមិតខុសគួរែពិ ភាក្សោេ

ត។កររកេឃញនូវភាយខូចដល់អយុកល

អន�រគមន៍េដយកក្រមិតៃភាពសឹករិចរិ។

សំណង់គឺជាេរឿងសំខន់ណាស់េដម្បីយស់អំ ន

េនេពចុះពិនិត្េមលេឃញេដយែភ�គឺមិន

ភាពសំណង់េអយកន់ែតច្បោរ ិចរ ិលៃនក

្រគប់្រគេដម្បីផ�លទិន�ន័យបាន្រតឹម្រសំរបក

លបថាេ្រកក៏ដូចជព័ន�ករពរេ្គួ រែតអចរ

វយៃម� ករចុះពិនិត្យលម�ិត្រត�វបានផ�ល

េឃញទំងពីដំណាក់កលដំេនាះគករខូចៃ

សសន៍េដម្បីអនុវ កចុះពិនិត្លម�ិតឬករេសុ

�សទប់ខងេ្រករបស់ ក្រមិតៃនករ្រត�តព

អេង�តរួមប��ូ លទំក្រមិតចំនួដឺេ្រៃនភាសឹករ ិ

ត្យនិងករែសរកេអយបខ�ប់ខ�ួនេទបម

ចរ ិលជាមួយនឹបេច�កេទសែដលមិនែមនជក

អនុភាពេលរេបៀបៃនករ្របមាណអំពីស

បំផិច
� បំផា�ឬមាករបំផ�ិចបំផា។ល។ក�ុងករណី

ែដលទិន�ន័យៃនគុណភាពនិងចំនួនសរុដូចក�ុងក

របស់សំណង់េនាះ។ ករ្រអចេធ�េទ

េធ�វ ិភាគតួេលខេនករវយតៃេដយផា�អ

េដែផ�កេលេគាគំ និតលក�ណ�មូលដ�ន និ

្រត�វបេធ�េឡងនាេពលបនា�។ដូចែដលបា

េគាលគំនិអនុ វត�ន៍េទតមល័ក�ខ័ណ�េគាគំនិត

េរៀបរបខងេដ ភាសឹករ ិចរ ិលមាបំែរបំ រល
ួ គួរ

អនុវត�ន៍េទតមល័ក�ខ័ ្រត�វេ្របស្រមា

េអយកត់សមា�ដូេច�ះករបំែរបំរួដូចេនះគឺ

្របមាណេលដំេណរកែតជាធម�តគឺវ្រត

ចំបាច់េដម្រត�វបានកំណត់បរិយា៉ងជា

ចំណា និងបេច�កេទសទំ េនប។ល។ ដូ េច�ះក

លក។
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េដមវដ�ជីវ ិត េដយអចវយតចំណាេ្រប�

ែកលម�រេសណារីយ៉ជថ�ី

េធៀបេទនឹងេពលេវលមួយនឹង្រត�វបានេធ�ក�ុង
អំឡុងេពលែដលបានប��កេដយអេ្រប�បេធៀ

តម្រទឹស�ីច្បោប ករចម�ងគំរូ ករេផ��ងផា�ត់រ
ជាេដម្រត�វបានយកមកេ្របស្រព្យោរអំពី

ករចំណេដយផា�ប�ូរេសណារីយ៉ូLCM េដ
ល់្រពឱ្េ្រជសេរយុទ�ស�សៃនេសដ�កិច�។

ករកន់សឹករិចរៃនសំណង់។ េទះជាយា
និនា�ករ្រត�វបានអេង�តេឃញតមរយៈក

ករគណៃថ�េដមវដ�ជីវ ិតស្រមាប់េសណារី

េទៀងទត ឧបមាថាករវស់ស�សឹករ ិចរ ិល
របស់សំណង់អចមានសកពលស្រមាប់កេ

LCMទំងបន ដូចែដលបានបង�ញក�ុងរគំនូសទី

្របាស់និងសិក្សោរីកចំ េរ ននាេពលអនាគត

៧។ ចប់តំងពីករព្រងឹង្រត�វករចំណ

ភាសឹករ ិចរ ិល និង/ឬកររិចរិលក�ុងអំឡុងេព

េទករចំណាយបែន�មមុននឹងឈនដល់

ែថទ។ ែផ�កេលទិន�ន័យនិងលទ�ផលករ្រប

បរជ័យក្រមិតអតិបរដូចែដលបានស�នទុរូប

េគាលកណ៍ និងដំេណរករវិវត�ន៍ៃនភាពសឹករិចរ

រងខងេ្រកបានបង�ញថាយុទ�រែថទ

និង/ឬកវ ិវត�ន៍ៃនករធា�ក់ចុះគុណភ្រត�វបានអ

បង�រគឺមានក្រមិតយាគឺេស�រនឹងមួ យភាគបីៃ

វត�ែកែ្រប េហយេសណារីយទំងេន្រត�ែតប�ូរនូ វ

េសណារីយ៉ូែដលមានតៃម�ៃថ�។ ស្រមាប់រយ50
ឆា�ំ េសណារីយ៉ូែដធូរៃថ�បំផុតគS3 និងបន�របនា�ប

ទិន�ន័យថ�ីបំផុតស្រមាប់ព្យោករនាេពលអ។

មកេទៀតមានS4, S2 េហយនិង S1។ មាននយថ
្របសិទ�ភាពេលករករព(វ ិធានករក) គួរ

ៃថ�េដមវដជីវ
� ិត

ែតជាេសណារីយ៉ូល�ជាងេគក�ុងករចំ

្របសិនមានកខូចែផ�កណាមួៃនសំណង់
អចនឹងបង�េអយមានេ្រគាភាពែដលអចខ

េទះជាយា៉ងេនះក�ី្របសិជាមានប្រម�ងនឹ

គឺចត់េទក�ុងភាពៃចដនេដម្បីកត់បន�យអ

យកករែថទំេលអយុកលៃនសំណង់ែដល

េ្រគាះថា�ក់កំពុងេកតេឡងក�ុងចេនា�ះអយ

ជា50ឆា�ំ វិធីែដលល�គួែតេយាងេទតម

ករសងសនិងផលវ ិបាកេដករបរជ គឺ្រត�

ែថទំេផ្សងេទៀតែដលសម�សបេទនឹងអ

ែតវ ិនិច័�យេអយបានដិតដ វអចនឹងមានស

ៃនសំណង់េនាះ

សំខនែដលជត្រម�ករពិេសសក�ុងករសងស

រូបគំនូសទី ៧ករគណនាតៃៃថ�េដមវដ�ជីវ ិត

យៈេពលែវងចំេពះែផ�េផ្សងៃនសំណង់ឬក៏ព្រងឹ
បែន�មនូវរល់ត្រម�វករេដម្បីវិនិច�័ែថទំ។េដម្ប
កំណត់េសណារីយ៉LCM បូករួមទំងកកំណត់េពល

កំណត់សំគាល់សន�ិដ

េវលសម�សបនិងវ ិធីស�សៃនកេធ�អន�រគមន

្របព័ន�្រគប់្រគង់ករវៃនសំណង់បូករូម

េដម្បីបា៉ន់្របមៃថ�េដមវដ�ជីវ ិត គឺជាចំណុ

ជាមួយករវយតៃម�ៃនករអនុវត�តមលំដប

បង�ញមួយែដលជាចំណុចបង�ញដ៏ល�បំផៃថ�េដម

ព្យោករ ៃនករវិវត�នៃនភាសឹករ ិចរ ិលគឺជ

វដ�ជីវ ិត្រត�វបគណនេដយែផ�កេលករសន�ិដ

ឧបករណ៍ដ៏លប
� ំផុតមួ យស្រមាប់កសងនិងរក

េផ្សងៗគា�ប៉ុែនបានផ�ល់នូពត៌មាដ៏សំខនែដល

រសំណង់។ អ�កនិពន�បារ ំពឹ ងទុកថករែថរករសម

្រត�វករស្រេធ�កសេ្រមចចិតអំពីទិសេដៃក

�សបនិងមាន្របសិទ�ភាពេនះគឺអយសេ្រមចក

ែថទំេពលអនាគេនក�ុករគណេនះមាន
ករចំណដំបូង, ករែថទរួមប��ូ លអធិ ករកច�

ដូចជាកត់បន�យករចំណាយេទេលករអន

និងករចំណៃនកអន�គមន៍ែផនក ទំអអស

ករវដជីវ ិតនឹងបានសេ្រមចយាមរម្យបំផុត។

េនះ្រត�វបសរុបប��ូ លគា។ករបា៉ន់្រៃថ�

ទំងេនះអេធ�ឱ្សេ្រមចបនូវនិរន�រភាៃន
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េយងមាគំ រជាេ្រចនេដម
ូ
ដកពិេស ែដលបានកត

សំណង់ែផនិងកំពង់ែផ។ េដ ម្បេអយ្របព័ន�មា

្រតទុកពីទ្រមង់េសុីែដលេហថា (េកសែ្រច

អភិវឌ្បែន�មេទៀតនាេពលខងមគឺជចំបាច់្រ

តូចៗ) បានបង�រេឡងជាប��ដល់េ្រគ�ងែដក េ្

ែតអនុវត�ករេផ��ងផា�ភាព្រតឹម្រតមលំដប់

េនាះក ៏មានរូបគំរូមួយចំនួនែដលបានពិេសធនិង

រចនាសម�័នែដលមាន�សរួមទំវ ិធីស�សៃនក

ត្យពីភាពែដលឆ�ស់េទរកភាព្រទ�ឌេ្រទ

្រត�តពិនិតនិងករេសុបអេង�ក៏ដូចជាកទស្សន

ដលៃនពែ្រចែដលេហថ(េកសិកេ្រចធំ)។

ទច្បោស់លអំពីកររីកចេ្រមៃនលទ�ផលៃន

េយងបានសិក្សោ�សវ្រជាវអំពីប��

ករបំផានិងភាសឹកររ ិចរ ិលនាេពលអនាគ

ែដលជាទស្សនវិសបង�ញពីពិករភាពរបស

=====================================

ទបែដក រល់ចេម�យទំងេនាះនឹង្រត�វបង

(ទំព័រ 7~9)

ខងេ្រក

ឥទ�ិពលៃនកខ�ះចេនា�ះនិងលក�ខ័ណ�ប៉ះពល់ េល

ភាពេ្រសុីេ្រគ�ងែដកែដលស�ិនេនក�ុងបរិស

ភាពសឹករិចរិលៃនថា�ំលប សរែេ្រចះៃនស

មុ្រ

សរែដកែថបនិងបន�ះែដកេនក�ុងបរិស�នសមុ

គំរូជាេ្រចបានសិកទក់ទេទនឹេ្រចសុី

េដយៈស�ស�ចណូប៊ឹអគិ និងជំនួយក

ផលិតផលែដកែថបែដលគា��សទប់ករេន

វ ិជា�សបេច�កវ ិទ្តូក្យ

ក�ុងបរ ិស�សមុ្រ។ គំរូៃនលទ�ផលែដលបា
�សវ្រជាវកន�ងមកដូចបានបង�ញក�ុងរូ1(a)

ស�ស�ចថាកហុិរុ និសុី

្រត�វបទទួលតមរយៈកែដលវ្រត�វបានេគស

ភាពេ្រចះសុីសំណង់ែែថបក�ុងសមុ្រទ ក�ុបរ ិស�

ថករេកនេឡអ្រតេ្រចេនក�ុងែផ�HWLខ

េដសរែតសំណង់ែែថបែដលស�ិតេនក�ុង

LWLេនះ។ក�ុងវ ិធី េនះភាពេ្រសុីៃនផលិតផលែដក
ែថបែដលគា�ន�សទប់កែដលបាេកតេឡង

សមុ្រ

េល(តំបន់សទឹក) និងេនក�ុតំបន់ខងេ្រ

រ ិស�សមុ ្រទេទប្របឈមមុខនឹងភាពេ្រចះសុីធ�ន់
វជាករសំខណាស់េដម្បេង�តនូវវីធីស�ស

េនក�ុងបរិសសមុ្រករវិវតេដរែតកេកស

ស្រមាព្យោពីសមត�ភាពរបស់សំណង់េដម្យល់

កេ្រចះ, ែដលេកតមាភាគេ្រចនេនក�ុ

ពីសភាព្រទ�ឌេ្ក៏ដូចជាករវិវត�ៃនភាពេសុី

(1)តំបន់អណូែដលជាតំបនមានករេកនេឡៃន

ែផ�កខងេ្រកៃនសំែដកែថប។ទន�ឹមនឹងេនា

អ្រែ្រចសុីនិង (2)តំបន់កតូែដលជាកែន�ងែដ

ែដរេនក�ុេគាលបំណងេដម្វយតៃមអំពី ភា្រទ�

អ្រែ្រចសុីមានករថយច។

េ្រមរយៈេពលែវងករេធ�េតសបេង�នេល្ប�ៃន

េដយេយាងតមករករពរករេកតេ

េពលេវល្រត�វេស�េឡងេនក�ុរយៈេពលខ�ីមួយ

ភាពែ្រទំងេនាះវបានក�យេទជាក

។ េទះជាយា៉ងណា ក៏ឥទ�ិពបានបង�ញន

េដម្បីនុ វត�ករវស់ស�ុងករករពក៏ដូចជា

ករេកនេឡងៃនលកណៈ្រទ�ឌេ្រទមខ�ំងៃនក

បថា�ំករពរ�សែដកៃនសំណង់ែដលេនក�ុ

េ្រចសុីមិនទនបានប��ក់េអយច្បោស់ល

ឈូងសមុ្រទេនា

េឡយេទ។ ដូេច�ះេហយ េទបគា�នកប�� ក់ “ក

ក�ុងចំេណាមេ្រគ�ងច្រកករពរេ្រច

ព្រងីេលឿន” ករជាប់ទក់ទងគា�រវងកន៍
ពីេពលេវលៃនភាព្រទ�ឌេ្រទមនិងបង�

ន់ៗែដលបានផ�ល់េអយក�សទបថា�ំករ

េវលៃនស�នភាពេ្សុីជាក់លក ជាទូេ

ដូចជា ករកត់បន�យសរធាតុកត់(សុី)C1,
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O2 និង H2O េហយនិងប�ង�បករករេកេលទីកែន�

េកតេឡងេនក�ុងក ររំលយ និង្របតិកម�កត

ង្របតិកម�ដល់ផលិតផលែដកទំងេន

(-)េកតេឡងេដយអុកសុីែហ្សននទឹក រួមគា�េទ

វគឺ្រត�វបានសនយា៉ងេនាះែ េនេពល�សទ

អុីយ៉ូដហុី្រដ�សុី។ ក�ុងន័យេនះ េដម្បី្រប

ករពបានបំពេល�សទបែដលខូចបានបង�

េកសិកតូចអសុីដក�ុងករណីដូចេនះករទទ

ផលវ ិបាកយ ា៉ងខេនាេហយ េនេពលមានករ

វ ិធីស�ស�ធម�ែផ�កេលករករពរភាពែបកែខ�

ចេនា�ះេដយជល់ទង�ិចេទនឹងនាវឬក៏ឧបក

េដេ្របAC ផលិតអគ�ិសនី និងរេ្រប�បេផ្សងៗេ

េផ្សងែដលេទប៉ះងសមុ ្រជាមួយនិងសំណង

ត។ ចំេពះេរឿងេន ជាទូេទរេបៀបេ្របទំងេ

ែដកែថបេ្រច (គឺេ្រចនែតេកសិកែ្រចះ) នឹង

ដក់េស�រេដ េលកM. Sternនឹង A.L. Geary

រីករលដលេទនឹងៃផ�ែដលមានករប៉ះទង�ិ

េដម្បីផា�ស់ប�ូរពីករករពរភាពែបកែខ�ដង់

េទះជាយា៉ងណា វបានប��ក់េដយល

សុីេតចរន�េកសិក។

ករអនុវត�សកលែដលបង�តករែណន

េនក�ុមា៉្រក�ែេ្រចះ្របត�ិកម�អណ+)

ែដលមនពិតក�ុងបរ ិស�នេនាះ(ឈូងសមុ្រទ សុ ឹរុឹ

េកតេឡងែក្បរៗបណា�លពីេ្។ ដូេច�ះក�ុងករវ

គំនូសទី1(b) ែដលេ�សបេដយផា�សនិងជ

ែដលហូរពី កតូេទកអណូ។ យា៉ងណា

�សទប់ម្យែដលបេង�តេឡងេដម្បីករព រស�ន

េដយ, គឺវមានករលំបាកក�ុងេដយផា�

និងបរ ិេវណរីករលដលៃនែ្សុីេនាះ

េទនិងចរន�ែដលកំពុងហូរកត់កែថប។ េដម្ប

ែដលនឹងបង�ញក�ុងរយៈេព20ឆា�ំសូមេមលរូប

តំៃលបា៉ន់េមេកសិកធំេ្រចះចំបាច់វស់ច

េយងវ ិនិច័�យថាករនាំេអយមានបាតុភូ

េដះ�សយេនប�� េយងបានសកង

េនះគឺអចជាលទ�ផលចំេេកសកេ្រចះធំ និ

េរៀបចំែបងែចកគំ រែូ ដលបង�េនក�ុង រូគំនូសទី .

ករសិក្សោរេដយេ្របជំហនពិេសសជាេធ�

៣, នឹងេស�រសុំវ ិធីស�ស�េដម្បីបា៉ន្របមានចរន�

េអមាលទ�ភាពវសស�
់ ង់អំពីេកេ្រចះធ

កតូតេទអណូត, េនះជាអ�ីែដលបានេ្រ

ែដលបច�ុប្ន�កំពុងករេកតេលផលិតផលែដកែថប
ដូចករែណនាំក�ុងវគ�ប។

េដម្បីបា៉ន់្របមាណេ្រចះមា៉បាន
រូបគំនូសទី ៤៖ បង�កផា�ស់�ូប េដយសរេ
េវលេនក�ុដង់សុីេតចរន�មា៉្រក�ែរបស់គំរ(ូ a)

រូបគំនូសទី១ ៖ កែបងែចកៃន្របេភទេ្រចះែ

នឹង ក�ុងដង់សុីេតចរន�មី្រក�ែស របស់គំរ(ូ b), ទំងព

េកតេឡងចំេពះបន�ែដកក�ុងបរ ិស�នសមុ្

េនះបាលបេដយគឺមីអសុីដមួយែបអសុីដ
លិក(ក្រមាស១៥០µm) និង ផ�ល់េអយេទជ

ឥទ�ិពលេ្រចះៃនផលិតផលែដកែថប េលភ

ភាពមិនេពញេលញ។ ្រត�បាប�� ក់ពី រូបគំនូស

សឹកថា�ំ និយន�កររីករល

ថាខណៈេលដង់សុីេតចរន�មា៉្រក�ែសល មិនេ

រូបគំនូសទី២ គំនូរបង�ញេនបដិសន�ិៃមី

េលញ្រត�វប្របក្របាេនដំណាក់កលដំប

្រក�ែសលេ្រ និងមា៉្រក�ែ។

ៃនករប៉ះព ចរន�ដង់សុីេតអវ ិជ�មានដង់សុីេតចរ

ដូចបានបង�ញក�រូបគំនូស,េនក�ុេកស

ន�កតូត) េនក�ែផ�កែដលបានលបថា�ំ បាន

កេ្រចះតូច ទំង្របតិកម� (+) និង កតូ(-)

េឡងេថរ េហយក�ុងកំឡុងេពលប៉ះពលេកនេឡង

ទំងពរេកតេឡងរយបា៉ ្របតិកម�អណ(+)
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តរទី១ ករវិវត�ន៍េ្រចះ ជុំវកែន�ងខូចៃន

ដង់សុីេតចរន�មា៉្រក�ែសលក�ុងែផ�កមិនេពញេល

ែថបែដលបានលបថ។

បនេ� កនេឡងេទៀត។ េលសពីេនះ េពលែដល pH
បានវស់កំេណនេនខងក�ុងពងទឹកុ, វ
 បា
្របាប់ថាជាតិៃ្របេន លេឡងខ�ស់ ពី pH ១០-

ករ្រត�តពិត្យសុពលភាពក�ុងករផា�ស់ប�

១៣ ្រត�វបបេង�ត, ករែលទ�ភាពែដ OH

សម�ះលទ�ផលពិ
េសន៍ េទរយៈេពល
ុ

បានបេង�ត និងរួបរួម េ្រកមែលបពណ៌េ�ស

ែដលប៉ះពលពិត

េដយស្របត�ិកមកតូ។ យកលទ�ផលេនះេទេធ�

តរង២ សេង�បេឡងវ ិញេនរយេពល

ករអនុវត�ន៍វ្រត�វបានេគេជឿករេប ា៉ងេឡ

េកតេឡងៃនដុំពកេនក�ុងសម�ុះដំេណរករពិេន៍

កររែហក នឹងករខូច្របេភទេផ្សងេទៀតថា�

េទេលករលបេ�សបពណ៌ែដកែថបែ

លគឺមាឥទ�ិពលយា៉ងខ�ំងេដយសរត្របត�

ែផ�កខូច( ៥០°Cករ្រជមុជេទក�ុងទឹកអំប េហយ

កតូដៃនេ្រចះមា៉ែសល ។

េនដក់េអយប៉ះេទក�ុងបរ ិយាកសពិតដូច

ករសកល្បងចរិកលកេនះ បានែណ

បនដក់បង�ញេនក�ុងតរងរួចម ក

នាំថាករខូចខតៃនែដកែថបែដលបានល

ព្យោករណ៍វយតៃម�េដយសម�ុះលពិ េស

ករវិវត�នដូ ចបានបង�ញេនក�ុងទី១។ ជ

�សបជាមួយលទ�ផករវយតៃម�តមកេអ

ពិេសស្របែហលមកព អយុកលេពលៃនករេ

យប៉ះពល់ពិត។ ដូេច�សំេណរដូចបានែណនាំ

េបា៉ងេកនេឡងយ ា៉ងេ្រចនបមេលករីករ

េល្រត�វបានពិចរណាថាវមានសុពលភាពេដ

ដលបន�បនា�ប់ៃនកែន�ងេ្សុី ែដលវសំខន់ជ

ពីពីសម�ុះលទ�ផលពិ េសន៍ករដក់េអយប៉ះ

បំផុតែដល្រត�វ�� ក់ពីរយៈេពលេកតេហមេបា៉

ពិត។

េនះ។ បនា�ប់ម ពួកេយងបានសកល្គណន

តរង ២ កររីកធំៃនកត�និមយៗ និង

អ្រតកំេណយា៉ងល�ិតល�ន់ពីកពិ េសអ្រ

សរុប េហយេ្រប�បេធៀបរវងតៃម�ស�ន និងតៃម�ព

កំេណន េ្រប�បជាមួយករប៉ះពល់បរ ិយាក

ៃនរយៈេពលទុកក�ុងសីតុណ�ភាពមួយស្រមាប់

ពិត្របាកដ េេ្រប�បេធៀលទ�ផលពិេសធន៍

ែថបលបថាែដលខូច។

្រតកំេណន ជាមួយលទ�ផលពិេសធន៍ករប

ករេលកទឹកចិត�ៃក�សវ្រជាវេល

ពិត្របាក

ករពរេ្រចះេលសំែដកេនក�ុងសមុ្

រូបគំនូសទី២ គេ្រមាងេ្រចះមី្រក�ែ

េនក�ុងអត�បទេនះេយងបានបង�ញពីលទលៃន

និង មា៉្រក�ែស។

ករសកល្បងជាេ្រចនរបស់ែដសុីេនក�ុងមជ្

រូបគំនូសទី ៣ គេ្រមាងកែបងែចកគំ រូ

ដ�នៃនសមុ្ ជាពិេសសឥទ�ិពៃនែដកែថបខូច

បន�ះែដកែថប។

និងលក�ខណ�ប៉ះពល់េលករខូចខតថា�ំ។ ប៉ុែន�

រូបគំនូសទី៤ េពលេវលផា�ស់ប�ូរ េ្រចះម

មានកត�ជាេ្រចនេទៀតែនទន់ច្បោស់

្រក�ែសល និងមី្រក�ែសល គំរែូ ដកែថបលថា�ំ

ទក់ទងេទនិងេ្រចះសុីេនក�ុងសមកេលកទឹក

ជាមួករខូ ។

ចិត�េអយសិក�សវ្រអំ ពីេ្រចះរបស់សំណង
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ែដកែថបែដលដក់េអយប៉ះពល់ជាមួយប

េទេលសមត�ភាពផ�ទម�ន់របស់សំណង់ វគឺចំប

កសផា�ល់ គឺេនជាប��េចទស្រមាប់វ

្រត�វដឹងពីស�នភាពេ្រចះបច�បដូចជក្រមា

េយងមានឆន�ៈរីករយ្របសិនេបលទ�ផលសិនឹង

ជ�� ំង នឹង វ ិមា្រតទ៣ស្រមបស្រម�លេទ

េសចក�ីេស�ររបស់ពួកេយងែដលបង�ញជូ មា

េ្រគមែដលបង�រេដយេ្។ ក�ុងអ្ររក្សោភាព
មាំែផ�កេផ្ស តៃម�សិត
� ិ ៃនក្រមាបន�ះែដកេ្រច

េយាជន៍េនក�ុងរចនាសម�ន�័្របព័ន�ែថរទេនេព
អនាគត និងករព្ជិ វ ិតេសវកម�េហដ �រច

ដូចជាមធ្យមភាគក្រមាស់ក្រមិតលំេអៀង្រត

ម�័ន�សង�ម។

បាេ្រប្របាស់សន�ស្សន៍ និងជារង�ស់ៃន
េហតុ េ្រចះែដលវកន់ែតមាន្របេនិងមា

=====================================

តៃម�ជាងមុ។ ឧទហរណ៍ៈេទកូអរឌីេណៃន

(ទំព័រ 10~12)

ជ�� ំងមានៃផ�េ្រគម ក៏េគអចវស់បានច្បោ

ករវយតៃម�កររកសមត�ភាពផ�ុទម�ន់

្រកិតេដយេ្រប ស់កំរស�ីឡាែស៊រ�ស�ីឌ(រូបថតទី

ៃនសំណង់ែដកែថបខូចខតេដយសរេ្

1) ករអនុវត�ន៍ជាក់ែស�ងែដលធា�ប់ែតេ្របេដម្
ក្រមាស់ជ��ំងគឺបានទទួលមកពីខ�តរ

និងកព្យោករ ៃនករវិវត�នេនៃថ�អនា

ក្រមាស់ តមរយៈសេម�ង ែតេទះជាយ
ខ�តរង�ស់េនះមានករលំបាកវស់ចំេពះច

េដយ ស�សចរតសុី ហ�ូជិអុិ ៃន្រ

មានេ្រចនរួមគា

សូងសុីវ ិល នឹងវ ិស�កម�បរ ិយាក, ប�� ប់ករសិក

ក�ុងករណីវយតៃម�េទេលមធ្យមភាគក្

ពីសវ ិស�កម�, មហវិទ្យោល័យ ហុីរូសុ

មុខកត់ៃនបំពង់ែដកែថប  េហយេនេពលែដល

វស់ដច់េដយែឡកពីគា�្រត�វបានេធ�េឡងស

ពីេ្រពះេនតម្រចំងសមុ្រទនិងក�

អស់ចំនួន២០ចំនុច (៤្រជ�ងx ៥ចំនុច ដូចក�ុងតរ

គឺជាទីតំងេ្រគាះថា�ងបំផុតៃនសំណង់ែដកែថប

គំនូសទី១) ៃនមុខកត់មួយ េហយេពលែដលមធ្

ជាពិេសសគឺបង�រេអយមានេ្រចះជា។ ក�ុងសុវ �

ភាគៃនក្រមាtrេនក�ុងមុខកត់មួយតងេtr

ភាពៃនសំណង ករបាត់បង់ភាពរឹគឺបណា�លម

= tavg−Sគឺជាករគណនាវយតៃម�កំរិតជិតដល់សុ

ពីក្រមាជ�� ំងកន់ែតេស�ងេ្រពះេដយស

ភាពែដលែតងែតេធ�។tavgនិងsគឺជាតៃម�មធ្យម និ

េ្រចសុី។ ករពិភាក្សោបន�េទេេដ ម្បីសុវត�ភា

ជស�ង់ដភាពលេម��ង ៃន ចំនុចទ២០ របស់

ៃនសំណង់េអយេជៀសផុតពីេ្រគាះថា�ក់េ

ក្រមាស់
ជ ��ំងនិ មួយ

េ្រចសុីសំណង់ែដកែថបេនមជ្ឍដ�នកសមុ ្រ

រូបភាពទ១៖ ៃផ�ដក់្រត�តសុីគា�េដយេ្រប
ឡាែស៊រ�ស�ីឌី

ថ�ីេបករ�សវ្រជាវរបស់ពួកេយ់ងរវយតៃម�

រូបគំនូស១៖ ចំនុចរង�ស់ក្រមាស់ជ��ំង េន

របស់សមត�ភាពផ�ុៃនសរសរបំពង់ែដកែថបនិង ក

កត់ៃនសសរបំពងែដកែថប។

ព្យោករ ករវិវត�ន៍នាេពលអន។

ករវយតៃម�េលកររក្សោសម�ភាពផ�ុ

ករអេង�តេលលក�ខ័ណ�េ្រ

វអចនិយាយបានថា វិធីស�ស�ធា
ែដនក្រមិត គឺមាន្របសិទ�ភាពខ�ស់បំផុត

េដម្បនឹងវយតៃម�េដយ្រតឹម្រតព្យោករ
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ទុកចិត�បំផុត ស្រមាប់េ្រប្របាស់នាេពលបច

ទទួលបានពីក្រមាស់ែដលបានវរូបគំនូសទី៥

េដម្បីេធ�ករវយតៃម�េលភាពេនរឹងមាំ

បង�ញពី ភាពេនរឹងមាំរបស់សរសរបំពង់ែដក

ែដកែថបេ្រចះ ឬែផ�កេផ្សងៗេទៀត។ រូបគំនូស២

ែដលរងនូវករសង�ត់ ទទួលបានេដយវិធីស

និងទី៣ េធ�ករេ្រប�បេធៀបលទ�ផលៃនករវយត

ខងេល េនក�ុងករតំណាងេអយក្រមាស

និងលទ�ផលៃនករេធ�ពិេសធន៍ ែដលមានទំ

វយតៃម� គឺ្រត�វបានដក់ (តៃម�មធ្យម- ០.៨

ទំនងជាមួយនឹងភាពេនរឹងមាំៃនអ័ក្សរបស

x ស�ង់ដលេម��ងៃនក្រមាស់ជ��ំងែដលបានវ

បំពង់ែដកែថប៦ បានដក់េអយប៉ះពល់េន

េហយ ជំនួសេទបា៉រ៉ែ

មុ្រទស្រមាប់រយៈ១៩ឆា�ំ។ លទ�ផលៃនក

និងក្រមាស់ បនា�ប់មក អ័ក្សរងសងσu យកពីែខ្

វ ិភាគបានសេ្រមចេដយករសិក្សោវិភ

េកងភាពរឹងមាំែដលបាក់រលំគា�ន

មានក្រមិតៃនករខូច្្រទយធំែដលអច្រ

Rt អ្រតេលខទទ

េទះបីជាយា៉ងណា ករយកចិត�ទុ

និងមិនអច្រតល់មករកភាពេដមវិញ។ េនក�

បន�្រត�វសិក្សោនូវចំនុចជាបន�បនា�រវ ិភាគកំរិ

វ ិភាគេនះ ទិន�ន័យែដលសេ្រមចបានេដយក

ធាតុផ្សំ ផ�ល់េអយមានករវយតៃម�េ

ចេនា�១ម.ម ្រត�វបានេ្របេនក�ុងចំនុច្រត�តសុ

េនរឹងមាំ ែដល្រត�វពិចរណាេល្រគប់ក

ៃផ�េ្រចះ។ ដូចេនក�ុងតរងគំនូស ភាពេន

អចដួលបាក់រលំបាន ប៉ុែន�ករេ្រប្របា

និងកំរ ិតៃនកររលំ អចវយតៃម�ប ានយា៉ងសុ

វយតៃម�សម�� គឺអចវយតៃម�បាន្

េនក�ុងករណីែដលករវិភាគវបានេធ�េឡងេដ

ករណីបាក់េនកែន�ងែដលជាក់លក់ប៉ុេណា�

ករេ្រប្របាស់ វិធីរង�ស់ៃផ�េ្រចះសុ្

ក�ុងតរងគំនូស៤ បង�ញែតចំនុចខ�ំងែដលប
េននងកែន�ងែដលេឃញរបស់សរសរបំពង់ ែដក

រូបគំនូសទី២៖ ករេ្រប�បេធៀប អ័ក្សៃ

ែថបប៉ុេណា�ះ ប៉ុែន�វមិនអចវយតៃម�ភា

េនរឹងមាំរបស់សរសរបំពង់ែដកែថប ែដលរងន

ែដលអចបាក់ទំង�ស�ងបានេ

ករសង�ត់ រវងករវិភាគធាតុផ្សំមានក្រ

តរងគំនូស៤ ករព្យោករណ៍សម�កររក

លទ�ផលៃនករពិេសធន

អ័ក្សភាពខ�ំងែដលរងករសង�ត់េដយេ្រ

តរងគំនូស៣ លក�ខ័ណ�ករបាក់ដួលៃនសរ

ែខ្សេកងបាក់ែដលគា�ន។

បំពង់ែដកែថបេ្រចះ កែន�ងបាក់ដច
បែន�មពីេនះ ភាពេនរឹងមាំែដលទទួលរង

ករព្យោករណ៍កររកសម�ភាផ�ុកទម�ន់

ករសង�ត់តមអ័ក្ស អចេធ�ករវយតៃម

េដម្បីយល់ដឹងអំពីវដ�ៃថ�េដមអប្បបរិម

�ស�លេដយករេ្រប្របាស់ែខ្សេកងភ

េ្រគាងែដកែថប គឺចំបាច់្រត�វេធ�ករព្យោវ ិ

កែន�ងបាក់ក�ុងករណីែដលគា�នេ្រចះ។ ករណី

វត�ន៍យឺត (អយុ) េដម្បីរក្សោសផ�ុកទម�ន់ និង

ភាពេនរឹងមាំអចជសន�ស្សនស�ិតិ (តំ ណា

េដម្បីព្រងឹងែផនករែថរក្សោនាេពល

េអយក្រមាស់) េអយែខ្សេកងភាពរ

្របសិនេបគំរូសម� �អចេ្របេដម្បីប��ក់វ ិវត�

បាក់ក�ុងករណីមានេ្រចះ ែដលកស់្រត�វត

ន៍យឺតេនេលទ្រមង់ៃេ្រគៃនបន�ះែដកែថបែដល

េដយ ក្រមាស់មធ្យស�ង់ដភាពលេម��

បណា�លពីមុខងរករពរភាពេ្រចះចុះអន់
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េ្រចះែដលសុីបន�បនា�ប់ វនិងអចេធ�ករព

េនមានេលក្រមាស់ជ��ំង ទទួលបានព

ករធា�ក់ចុះភាពខ�ំងេនៃថ�អន

ពិេសធន៍។ តរងគំនូ៦៖ បង�ញពីលទ�ផ
វ ិភាគៃនអ័ក្សកមា�ំងសង�ត់ េធ�េនេលសរសរប

េនក�ុងគំរូៃផ�េ្រចះរូបគំនូសទី៥) ៃផ�ៃនបន�ះ
ែដកែថប្រត�វែបងែចកជា្រកឡា េហយៃផ�េ្

ែដកែថប េដយេ្រប្របាស់លទ�ផល

ប�� ក់បង�ញេដយករេ្រប្របាស់ជេ្រម

ព្យោករណ៍ៃេ្រចះ។ ដូចែដលបង�ញេនក�ុង

នុចែខ�ងនិមួយៗក�ុង្រកឡា។ ក�ុងគំរូេនះ ក ៤្រត

គំនូសទី៩ គឺឥឡូវេនះវអចផ�ល់នូវករព្យោ

រ ិចរ ិល និងកត�េ្រចះែដលមានកមា�ំងជះឥទ

សំណង់ែដកែថប េដយទទួលយកនូវ្រទឹស�ីែ

បានសន�ត់ដូចតេ៖ ១. កត ២្របេភគឺ កត សឹក

េជឿជាក់បានេទកររកសម�ភាផ�ុកទម�ន់ៃន

េទេលចំនុចមនិមួយៗៃនៃផ�េដយែចដន្២.

បានបរិយាយខងេ

កត សឹករ ិចរ ិលេធ�េអយធា�ក់ចុះនូវមុខងរក

េនេពលរចនាករសដំបូង ក

ភាពេ្រចះ៣. េពលែដលមុ ខងរករពរេ្រ ក់

ព្យោករណ៍ទំងេនះអចេនមានកេដយស

ចុះទបជាងកំរិតករពរេ្រចះនាំេអយេ្រច

ែតករព្យោករណ៍ករវិវត�ន៍ៃនេ្រចះគឺែផ�កេទ

មេកតមានេនេលៃផ�ែដកែថប៤. េហតុ

បែ្រមប្រម�លសន�ត់ែតេទះជាយាក�ុង

េដយសរែតៃផ�្រត�វបានសុីេ្រជ េដយក

ករណីែដលកត�បែ្រមប្រម�លនិង្រត�វបាន

ដូចបង�ញេនក�រូបគំ នូសទី៦ កត�បែ្រមប្រ

េដយេយាងេទេលខ័ណ�េ្រចះដ៏ច្បោស់ល

ៃនករធា�ក់ចុះ និងេ្រចះ (ភាពរឹងមាំ កំ

ែដលបានវស់េនក�ុងតំណាក់កលេពល្រត

ពល់ តួេលខធា�ក់ចុះ្របចំឆា�ំ)  អចសេ

ត្យ េនាះទន�ន័យថ�ីែដលសុ្រកិតនិងេជឿជា

ច្បោេដយករវស់ភាពជាក់ែស�ងខ័ណ�

សំណង់ និងអចេធ�េអយករព្យោកររិតែ

េ្រចះ

ស់។េយងពិចរណាថា ក�ុងករណីគេ្រមាងែ

ឥឡូវគំ រេូ នះអចេ្រប្របាស់េដម្បីព្

ជួសជុល្រត�វបានអនុវត� េដយែផ�កេទេល

េ្រច េហយេនេពលែដលភាពរឹងមាំៃនសំ

ព្យោករណ៍ែដលបានពិណ៌នាខងេល ចុង

អចវយតៃម�បាន េនក�ុងន័យករវិភាគ

និងអចកត់បន�យៃថ�េដមវដ�ជីវិតៃនេ្រគា

មានកំរិត គិតេទេលទ្រមង់ៃផ�េ្រចះែដលបា

ែថបដល់ក្រមិតអប្បបរិ

មកេនាះ េធ�េអយេយងមានលទ�ភាព្រគប
េដម្បីព្យោករអនាគកររក្សម�ភាផ�ុកទម�ន់

រូបគំនូសទី ៥ គំ រៃូ នទ្រមង់ជេ្រមេ

ៃនសំណង់។ ខណៈែដលមានករណីលបថា�ំេ

រូបភាពទ២ ឧទហរណ៍ៃនករវិភាគខ័ណ�

វ ិញ តៃម�ៃនមុខងរករពរេ្រចះនិង្រត�វេធ�ជាថ

សឹករ ិចរ ិល�សទប់ថា�ំ (ែផ�កងងឹតបង�ញ�សទ

វ ិញែដរ។

ែដកេ្រកម) រូបភ៣ េពលេបៀកលបថា�ំេឡងវិ

រូបភាពទ៣ បង�ញពីលកខ័ណ�ៃផ�ែដលកន�ង

និងលទ�ផលគំរព
ូ ិ េសធន៍ ៃនក្រមាស់ជ��ំ

ផុតតមឆា�ំជាក់លក់ រប់ចប់តំងពី

សល់ពីេ្រចះសុី បនា�ប់ពីរយៈេ១០០ឆា�ំ (ែផ�

លបថា�ំដំបូង និង ករដក់�សទប់ែដក េហ

ែដលលិចេនក�ុងទឹក)

ភាពទ៤ បង�ញេអយេញពីបនា�ត់បត់ែបនែដ

ករដឹងគុណ
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ករ�សវ្រជាវេនះ្រត�វបានេធ�េឡងជ

េលសម�ភាផ�ុកទម�ន់ និងភាពឋិតេឋរៃនករជ

េ្រកមករឧបត�ម�េដយសហព័ន�ែដកែថប និង

ជុលេដយករផ្សោរភា�ប់បន�ះែ េទេល

ៃន្របេទសជប៉ន និងភា�ប់ជាមួយសកម�ភា

រសរបំពង់ែដកែថបែដលសឹករ ិចរ ិលេដយស

គណកម�ករភារកិច�េលករវយតៃម�ៃនក

េ្រចះ។ គេ្រមាងៃនករសិក្សោរបស់េយង

េ្រចះ និងែដកែថបស្រមាប់ភាពគង់វង្ស

បនា�ប់

សមាសធាតុសំណង់េ្រកមបរិស�នក�ុងទ

សមត�ភាផ�ុកទម�ន់ ៃនសរសរបំពង់ែដកែថបបនា�ប

អធិបតីេដយ អុី. វ៉តណាបិ)គណកម�ករ្រ

ពីជួសជុលបិតភា�ប់បន�ះែដកែថ

សំណង់ែដកែថបៃនវ ិស�ករសុីវ ិលសង�មជប៉ុន)។

រូបគំនូសទី ១ បង�ញពីវីធីស�ស�ជួសជ

េយងខ�ុំសូមែថ�ងអំណរគុណ ដល់សមាជកគណ

េដយរបិតបន�ះែដកែថប ែដលជា្របេភទវិធីេ្

កម�ករ និងស�ប័នពក់ព័ន� ស្រមាប់ក

េដម្បីជួសជុល និងព្រងឹងសរសរបន�ះនិងបំពង់ែ

ែ្រជង និកិច�សហករេដយអស់ពីចិត�

ែថបែដលេ្រចះ។ េនក�ុងវិធីស�ស�េនះែផ�ក
ទទួលរងករបំផា�ញេដយេ្រចះគឺ្រត�វបិ ត

■ ■ ■ ■ ■

េដយបំណះបន�ះែដកែថបែដលបានបិតភា�ប

(ទំព័រទី 13~15)

នឹងសច់ែដកែថបេដមេដយេ្រប្របាស់បន

បេច�កវ ិជាបា៉ន្របមាណករវិវវដ�ជីវ ិត ស្រមា

ផ្សោ។ ករណីែកែន�ងេ្រចស�ិតេនក�ុងទឹក

សំណង់ែដកែថបកំពង់ែផ េដយករេផា�ត

មុ្រទ គឺ្រត�វេ្រប្របផ្សបិតភា�ប់េសមេ្រ

ដំេណរករ្របតិប�ិជួសជុលេពលេ្

ទឹកជានិច�ជាកល។ បរិផ្សបិតភា�ប់ េស
ឬស�ួត អចជះឥទ�ិពលដល់្របេភទៃនករបិតភា�

េដស�ស�ច យ៉ូសុិតុ អុីតូ និង

វមានកររយករណ៍ថាករបិតភា�គឺខ�ះ

ស�ស�ចរ្យសហករ យា៉ស៊ូអុ គិត

ចេនា�ះក�ុងកំឡុងេពលកផ្សបិតក�ុងទឹក ែដលវ

�ស�ចរ្យជំនួយ មិគិហុិតុ ហុីរ៉ូហត វិស�កម�សុ

ជាកែន�ងលំបាកជាេបេ្រប�បេធៀបជាមួយ

ប�� ប់ករសិកែផ�កវ ិស�កម� ៃនសកលវិទ្យោ

ផ្សបិតេនក�ុងខ្យល់ េ្រពះសម�ភាពែផ

ណាេហ �យ

សន�ឹកេនក�ុងទឹកគឺមិនបានល�ឬគុណអន់។
លទ�ផល្របហក់្របែហលគា�េនះែដរបានទ

ករបន�េសវជីវិតៃនអយុសំណង់ែដកែថបច

ករសកល្បរ ឹងមាៃនកផ្សបិតភា�ប់បន�

ែផ និងកំពង់ែផ

ភា�ប់េដយេ្រប្បំ បង់ែដកែថប និង សរសរ

េដម្បីបន�េសវជីវិតៃនអយុសំណង់

សន�ឹកែដកែថបជាែដកមូលដ�ន។ ដូចបង�ញង

ែថបចំណតែផនិងកំពង់ ែផ គឺ្រត�វេធ�ករែថទំយ

រូបគំនូសទី ២ ករបិតភា�ប់បន�ះភា�ប់េនេ្រ

្រតឹម្រត�វ េហយែដលសំខន់គឺករវស់

មានភាពខ�ំងស�ទិកធំជាង ប៉ុែន�បិតផា�ប

្រកិតមុននិងេ្រកយករជួសជុល េដម្បីវ

តូចជាងករភា�ប់ក�ុងខ្យល់ េហយវក៏បាន

ដំេណរវដ�ជីវ ិតក�ុងរយៈេពលេរៀបចំ េសវជីវិត និ

ថាឥទ�ិពលេនះមានសរៈសំខន់េទេលែ

មានករពិនិត្យែថរក្សោជួសជុលយា៉ង្រតឹ

សរសរបន�ះជាងែដកែថបសរសបំពង់។

េយងបានសិក្សោអំពីករជួសជុលេពល
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analysis) (a)បំពង់ល� (អង�ត់ផ�ិតខងេ្រ២១៦.៣
រូបគំនូសទី១ សរសរបំពង់ ែដកែថបែដលបា

ម.ម ក្រមាស់ជ��ំ១២.៧ម.ម)(b)បំពង់ែដកែថប

ជួសជុលរួច។

ែដលក្រមាស់្រត�វបាន៦ម.ម ក�ុងរយៈ្របែវ

តរងគំនូស២ ករផស់បូរជាបន�បនា�ប់
�

១៥០ម.ម (c)បំពង់ែដកែថប ែដលក្រមាស់្រត�

ភាពរឹងមាំ និងករផ្សភា�ប់េនក�ុងខ្យល់

បន�យ ៦ម.ម េហយបនា�ប់្រត�វបានជួសជុល

ករបិតភា�ប់េនក�ុង។

ភា�បវ ិញេដយបំណះបន�ះែដកក្រម

៦ម.ម

និង(d)បំពង់ែដកែថប ែដលក្រមាស់្រត�វបានប
៦ម.ម េហយបនា�ប់្រត�វបានជួសជុលប ិតវិញ

េលសអំពីេនះ ករសកល្បង្រត�វបានេ
េឡងេនកែន�ងបិតភា�ប់បន�ះែដកែថបែផ�កេលវិ

បំណះបន�ះែដកក្រមា៩ម.ម។

ស�ស�ែដលបានរចនាេឡងេពលេនះអនុវត�េទ

វគឺរកេឃញពីរូបគំនូស ែដលេដម្បីេធ�េអ

បំពង់ែដកែថបែដល្រត�វបានេគែកៃកត់បន�

វអច្រតលប់មកវិញនូវសម�ភាព�ស�បឋ

េដយកត់ផា�ច់ េហយកែន�ងែដល បនា�ប់ព

បំពង់ែដកែថបែដលបំ ផា�ញេដយេ្រចះ េអ

ជុលបពង់្រត�វ្រត�តពិនិត្យបន�េដយឬពត់។

ជបំពង់ល�វ ិញ គឺ ចំបាច់្រត�វេ្របបន�ះបំណ

ករសកលេនះបង�ញយ ា៉ងច្បោស់ថ

ែថបែដលមានក្រមាស់្រកស់ជាងក្រមាស

ភាពរឹងនិងសម�ភាផ�ុកទម�ន់ ្របឆាំងជាមួ

បន�យេដយសរេ្រ

គាប ឬពត់ ្រត�វបាន្រតលប់មកេស�រដូចកំរិតប
េដយេ្រចះេពលមុន ភាពដូចគា� ែផ្សោរប

តរងគំនូស៣ ទំ នាក់ទនងបនា�ស់ប�ូរទម�

ភាប់បានធា�ក់ចុះពីកំរិតមុនេ្រចះ។ តរងគំ៣

ផ�ុក (load-displacement relationship)ែដកែថប

បង�ញែខ្សេកងករបនា�ស់ទីផ�ុក ទទួលព

េ្រកមករពត់េដយទ

ល្បងពត់េដយទំងន

រូបគំនូសទី ៤ ទំ នាក់ទំនងបំលស់ប�បំ ពង់

តមករពិភាក្សោខងេល កមា�ំង

ែដកែថបេ្រកមករពត់េដយទំងន់ជាបន�

បំបង់ែដកែថបបនា�ប់ពីជួសជុលអច្រតលប់ម
រ ិតមុនេពលេ្រចះ ប៉ុែន�បំពង់ែដកែដលបានជួសជ

ករពិនិត្យលក�ណៈេ្រចករបិតភា�ប់េដយេ

រួច បនា�ប់មកនិងដក់េអយទទួលរងន់ជាេទៀ

្របាស់ករសកល្បងពពុះទឹក
េដម្បីបង�ញករវិវត�នវដ�ជីវ ិត ចំបា

ទត់ក�ុងកំឡុងេពលរ��ួយែផនដី ដូេច�ះសំណួរដ
សំខន់្រត�វបានេលកេឡង ថាេតបំពង់ែដ

េយង្រត�វយល់ដឹងអំពីករករពរេ្រចះេ្

ែដលបានជួសជុលរួនិងអចបង�ញសមព

ជួសជុល។ េនក�ុងករអនុវត�ន៍េពលបចុន�េនះ

�ស�បឋមពលបាន្រតឹម្រត�

ករលបថា�ំករពរេ្រចះ្រត�វេធ�េទបំ ពង់

តរងគំនូស៤ បង�ញែខ្សេកងស់ទី

ែដកែដលបានជួសជុលេដយផ្សបិតភា�ប។

ផ�ុកៃនបំពង់ ែដកែថបបួ ន្របេភែដលដក់រងេដ

រូបភាពទ១ បង�ញពីឧទហរណ៍ៃន្របេភទស

ទំងន់ពត់ម�ងេហយម�ងេទៀត េនក�ុងកវ ិភាគកំរិ

បំពង់ែដកែថបែដលបានលបថា�ំេ្របង និង

ធាតុផ្សំម្រតង់គា(Nonlinear finite element

FRP បែន�មពីេល។ វ្រត�វបានទទួ លស�ល់
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ករពរេ្រចះមាន្របសិទ�ភាព២០ឆា�ំ េប

េនះ គា�នភាពខុស គា�គួរេអយកត់សំគាល

េទះជា ងេនះក�ី ក�ុងករណីេពលែដល FRP ្រត�

្រត�វបានរកេឃញថាករបាត់បង់ភាពេ្រច

បានបំផា�ញេដយវត�ុេផ្សងៗអែណ�តមកប៉ះ 

ពីទិសេដៃនករបិតភា�ប់ (ទិស�សប ឬ ទទឺង

ែផ�កខ�ះៃនថា�ំេ្របង្រត�វបានឆូត ដូចេនះែផ�ក

ករបិតភា�ប់បន�ះែដក) ្របេភទែដកែថបៃនបន�ះ

្រតង់កែន�ងេនាះនិង្រត�វ្របឈមជាមួយ ន

្រគឹះ ឬបរិស�នៃនករបិត (េនក�ុងខ្យល់ ងទឹក)

េ្រចះជាថ�ី។ ខណៈេពលែដលមានលទ�ផលៃ

។ េលសពីេនះ វ្រត�វបានេគរកេឃញ

�សវ្រជាវជាេពក់ព័ននឹ ងលក�ណៈេ្រចះៃ

បាត់បង់ភាពេ្រចះ េនក�ុងករ បិតភា�ប់ គ

សចែដកែថបក�ុងទឹក ប៉ុ ែន�ករ�សវ្រជាវភ

្របែហលេទនឹងករណីបន�ះែដកែថ

ណាស់ែដលេធ�ករេ្រប�បេធៀបែផ�កទូេទៃ
ែដកែថបជាមួយនឹងករផ្សោរបិតភេដម្បីពន្យ

រូបភាពទ១ សរសរបំពង់ ែដកែថប បា

បង�ញពីភាពខុសគា�េនក�ុងលក�ណៈេ្

ជួសជុលេដយបន�ះបំណលបថា�ំេ្របង និង

ភាពខ�ះខតទិន�ន័យេនះ េយងេ្រប្រប

្រគបេដFRP។

សកល្សន�ុះេ្រចះពពុះទឹក (ល្៣% NaCl

រូបគំនូសទី ៥្របពន�័សកលសន�ុះកប៉ះ

៥០°C២៨ៃថ�) េដម្បី្រត�តពិនិត្យ លក�ណៈេ្រ

ពល់ផា�ល់េទេ្រចះេនក�ុ។

ករបិតភា�ប់ែដកែថប។ តរងគំន៥ បង�ញព

តរងគំនូស៦ ករផា�ស់ប�ូរទិន�ន័យៃផ

គេ្រមាងៃនឧបករណ៍ពិេសធន៍េដម្បីសក

ៃនករបិតភា�ប់េដយសរ

បន�ះែដក្រគឹះពីរ្របេភទ្រត�វយកេទេ្របស្រម
សកល្បង SY295 និង SYW295ខណៈែដល

ករវយតៃករវិវត�នវដ�ជីវ ិតៃនសំណង់ែដកែថប

បន�ះែដកែថប្របេភ SM490យកេទេ្របជាប

កំពង់ែផ

ែដកបំណះ។ បន�ះែដកបំណះនិងបន�ះែដក្រគឹះ្រត

ជាមួយនឹងេគាលបំណងេធ�េអយ

បានបិតផ្សោរភា�ប់គា�យា៉ងល�េដយបន�ះ

ចេ្រមនករ្រគប់្រគងវដ�ជីវិតៃនសំណង់ែដ

េ្រប្របាស់ករផ្ស E4319 េអឡិច្រត�ត

កំពង់ែផឫចំណតែផ េយងេធ�ករពិនិត្យសភព

ក�ុងករសកល្បង ទិន�ន័យៃផ�េនមុ

ផ�ុកទម�ន់ ៃនសរសរបំពង់ែដកែថបែដលរងក

សក និងេ្រកេពលសកល្បង្រត�វបាន

បំផា�ញេដយេ្រចះ ែដលបានជួសជុលេ

េ្រប�បេធៀបេដយករេ្របឧប កំរស�ឡាែស

ផ្សោរភា�ប់បន�ះែដកែថបេដម្បីេអយងយយ

ស�ង់បនា�ស់�ូរ េដម្បីកំណត់ករ
ប
បាត់បង់ភា

ករវិវត�នវដ�ជីវ ិតៃនសរសរបំ ពង់ែដកែថប។ វត�ុ

ភាពេ្រចះក�ុងករបិតភា�ប់ ក�ុងឧទហរណ៍គំរូ

េ្រកយករជួសជុលៃនសំណង់ចំណតឬស

ក�ុងករបិតភា�ប់រូបគំនូសទី៦ បង�ញពីករប

បំណងេទៃថ�អនាគតគឺវយតៃម�សមផ�ុកទម�ន់

ដូចែដលបានេឃញក�ុរូបគំ នូស បន�ះែដកបិតរ

ទំងមូលជាបែន�មេទ្រគប់សរសរទុយេយ

លយចូលជាមួយេ្រចះ េហយនិងមិនសូវម

ែថបនិមួយៗ។

េ្រចះខ�ំងែដលបង�រេឡងជុំវិញេដយែផ�កេមៃន

■ ■ ■ ■ ■

ៃផ�ពកែដកភា�ប់ ឬៃនេជងែដកភា�ប់ ។ បែន�មពីេ

(ទំពរ័ 16~Back cover)
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កបា៉ន់្របវ ិធីស�ស�េដម្បីរក្សោភាពខ

Infrastructures, land, Transport and Tourism” )

សំណង់ែដកែថបកំពង់ែផែដលទទួលរងេ្រចះខ�

បានព្យោករករចំណាយស្រមាកររក្សោ

េដយ ស�ស� គុនិតូម៉ូ ស៊ុហិយ
� ូរ៉ ែផ�កសុីវិល

ជុលេនៃថ�អនាគត និងេធ�ជាថ�ីេឡងវិញេដយ

និងធនធានែផនដី សលវិស�កម� សកលវិ

េលកររួចេដមពីករវិ និេយាគេពលអតីត

យ ណាេហ �

កំណត់េគាលេដេទេលេហដ�រចនសម�ន�័រ
ា
MILT (ផ�ូវធំៗ កំពង់េផ ចំណតេផ អកស

អរម�ក

ដ�ន ផ�ះជួលសធា ្របពន�័លូទឹក សួនច្

ស្រមាប់្របេទសជប៉ុនែដលព័ទ�ជុំវិញេ

្រក�ង ែផ�កស្រមបស្រម�ល្រគប់្រគងទេន� សមុ

មុ្រទ ដូចេនះកំពង់ែផ និងចំណតែផេដរតួនាទីយ

ករគណនាសកល្បងបង�ញថា ចំណ

សំខន់ក�ុងករចូលរួមរក្សោេសដ�កិច�ជាត

ត្រម�វករតំែហទំអនាគត ឫ ស ងសង់ជាថ

អភិវឌ្ឍន៍សង�ម។ តមភាពជាក់ែស�ង ែផ�ក

អចេធ�េទបានេនក�ុ២០៣៧ េ្រពនិង

ស្រម�លកំពង់ែផ និងចំណតែផ ជាទូេទស

េលសពីតៃម�ៃនកវ ិនិេយាដំបូង េហយត្រម�វក

ស្រម�លដល់ទីសំចតៃននាវ និងេ្រគ�ងចផ�ូវ

ចំណាសងសង់ថ�ី ស្រមា៥០ឆា�ំរប់ចប់ព

ទឹក និងអងទឹក ដូចជាផ�ូវចូលចត ករចត

FY2011 េទ2016 (្របែហលជ១៩០ លនល

ទំនប់បាំងរលក និែផ�កករពេផ្សងៗេទៀ

េយ៉ន)ឯកេធ�ថ�ីគឺ្របែហលជាអស៣០លនល

ស្រមាប់ករពរសុវត�ិភាពតំបន់ចំណតែផ

េយ៉ន (១៦%ៃនចំ ណាយសរុប) ែដលករចំ

ែដលកំពង់ ែផ និងចំណតែផ បានបំេព

េនះមិនអ្រត�វបអនុម័តបានេទ។ ករពិតេនះ

េបសកកម�យា៉ងេពញេលញនូវមុខងរដ៏សំខន

ែណនាំដល់ភាពចំបាច់េដម្បីអមុម័តគេ្រមា

ែផ�កទំងអស់េនះ និងេធ�េអយមាន្របសិទ�ភ

ែហទំយុទ�ស�ស� ជាមួយករលំបាកេអ

ទំនាក់ទំនងគា�េទវិញេទមងពីសំណង់្រត�

តូចតមែដលអចេធ រួច េហយតមេហតុផលេនះ

ប�� ប់រវងព៣០ េទ៥០ឆា�ំមុន។ េនក�ុងស

ករចំបាច់បំផុតគឺចប់េផ�មកសងភា�មៗន

ភាពែបបេនះករចំណាយេទេលតំ ្របា

វ ិជា�្រគប់្រគងឫរចនាវដ�ជីវិត េដម្បីេធ�

ជាេកនេឡងេ្រចនេនអនាគត េហតុដូេន

្របសិទ�ភាពេ្រប្របាកស្រមបស្រម�លែ

េហយ ករែដល្រត�វេធ�ដូចេម�ចេដម្បីរក្

មាន�សប់េហយផ�េសវពន្យោជីវិតៃនសំ

បានល�បំផុតនូវែផ�កស្រមបស្រម�លកំពង់ែផ

េដយេ្រប្របាស់ករជួសជុលដ៏្រតឹម

ចំណតែផ បានក�យជាភារកិច�ដ៏ស ំខន់

ដល់ទីប�� ប់ កត�សំខន់គឺមិនន្រគាន់

ជាពិេសសេនក�ុង្របេទសជប៉ុន េហដ

រចនា ឫសងសង់ែផ�កស្រមបស្រម�លថ�ីេដម្ប

សម�ន�័សង�ម ដូចជាផ�ូវធំៗ ទេន� និង ែផ�កស្រ

ែតេធ�េអយ�ស�លស្រមាប់ករ្រត�តពិនិ ត

ស្រម�លកំពង់ែផ ្រត�វបានជំរុញសងសង់េន

អេង�តេនាះេទ ប៉ុែន�េដម្បីអនុវត� តំែហទំក

ស�នភាបេសដ�កិច�េកនេឡងខ�ស់។ េនក�ុង

េដម្បីពន្យោេសវជីវិតៃនែផ�កស្រមប

ភាពែបបេនះ ្រកសួងេហដ�រចនាសម�ន�័ ែដនដី

ទំងមូល ក�ុងន័យកររងទទួលនូវករខ

ជ��ួ ន និង េទសចរណ៍ (MILT “Ministry of

េពលមុន និង ករជួសជុលែផ�កស្រមបស្រ
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ែដលមន�សប់ េហយវមានករចំបាច់ែ

េ្រប្របាស់េស�ែតទំងអស់ ប៉ុែន�្របពន�័ករ

េ្របសមា�រៈ និងសំណង់ែដលនិងផ�ល់នូវ

នាេពលបច�ុប្ប ដូចជា្របពន�័ករពរ

ឋិតេថរខ�ស់ េដម្បីអនុវត� និងេធ�េអយបានសេ

(Cathodic) ឫករលបថា�ំ ្រត�វបានេគយកម

េសវជីវិតេអយបាន េគ្រត�វវនិងពន្យោេ

្របាស់កន់ែតេ្រចនេឡង េនក�ុងសំណង់

ជីវ ិតៃនេហដ�រចនាសម�ន�័សង�មទំងមូល។ 

ប។ ខណៈេពលែដលសំណង់ទំងេនះរក្សោមុ

បំណងចុងេ្រកយគឺកត់បន�យៃថ�េដមសរុ

ករពរេ្រចះក�ុងេពលឋិតេថរច្បោស់លស់ វ

(េយារូបគំនូសទី១)។

អនុវត�ករសេង�តតមេពលច្បោស់(្រត�តពិនិត្
បន�ករយល់ដឹងអំពីដំេណរឋិតេរេនះ ែដលដូ េច�ះ

រូបគំនូសទី១ ៖ ករវស់េដម្បីពន្យោេសវជ

េហយដំេណរករស្រមាប់សំណង់គឺមិនធា�ក

ែផ�កស្រមបស្រម�

េដយសរែតេ្រចះៃនផលិតផលែដកែថប

ក�ុង្របេទសជប៉ុន ពក្យេស�សុំៃនស

ខណៈេពលេនះែដរ វ្រត�វបានេគដឹ

សន�ឹកែដកែថបក�ុងករសងសង់និង ែផ�ក

ក្រមាស់បន�ះែដកនសច់ែដកែថបបានយកេ្

ស្រមបស្រម�លកំពង់ែផេផ្សេទៀត បានចប់េផ�

េនក�ុងសំណង់កំពង់ែផែដកែថប គឺ្រត�វបានកត

ឆា�១៩២៦ េហយសរសរទុយេយាែដកែថបប

េដយេ្រចះែដល
ប ណា�លេអយធា�ក់ចុះៃ

ចប់េផ�មេ្រកយ១៩៥០។ េដយសរែតល

ភាផ�ុកទម�ន់ ែដលមិនែមន្រតមែតសច់សំណង

ភាពរីកចេ្រមនៃនសំណង់តមមាត់សម

មួយេនាះេទ ប៉ុែន�គឹសំណង់ទំងមូល។ េដយេ

ផលិតផលែដកែថប្រត�វបានេ្រប្រប ាស់យា៉ង

េនះវគឺមានសរៈសំខន់បំផុតេនក�ុងក

លយ។ ែផ�កស្រមបស្រម�លែផពីែដកែថប្រត

វយតៃម�ច្បោស់លស់េទេលកររក្សោ

មកេ្របក�ុងសមុ្រទ និង្របឈមេទនឹងបរិ

សំណង់ែដកែថបែដលធា�ក់គុណភាពេដ

មុ្រទេផ្សងៗេទៀត ដូចជាបែ្រមប្រម�លៃនក្រម

េ្រចះ។ ក�ុងករវយតៃម�ករែថរក្សោសម�ភា

និងករេបាកបក់ផា�ល់ៃនទឹកេជារទឹកនាច ែ

ករេលកដក់ៃនសំណង់ែដកែថបកំពង់ែផ ក

បង�ញពីពខុ សគា�ៃនលក�ណៈេ្រចះរវងក�ុងទ

ផា�ស់�បរជាេ្រចនបានយកវិភាគ និងពិេស

និងេលេគាករបស់សំណង់ែដកែថប។ ជាមួយន

េដម្បីវយតៃម�សម�ភាព្រទ្រទង់ករេលក

ករេកនេឡងៃនពក្យេស�សុំៃនផលិតផលែដក

សច់ែដកែថបេលករងរ្របសិទ�ភាពតមក

ក�ុងែផ�កស្រមបស្រម�លចំណតែផ និងកំពង់ែផ 

តំងមួយៗ ។ េទះជ ាយា៉ងណាក៏េដយភ

បានេរៀបចំេធ�ករពិនិត្យភាពច្បោស់លស់ៃ

ៃនវីធីពិ េសធន៍ និងវិភាគគឺកំណត់េគាលេ

បេច�កេទសេ្រចះ វិធីស�ស� និងករជួសជុ

េលែផ�កេផ្សងៗៃនសំណង់ ដូចេនះករវយតៃម

ករពរេ្រចះជាេ្រចន េហយវ ិធីស�ស�ព្រង

មិនបានេធ�ជាញឹកញាបេទេលស ំណង់ លេនា

េឡងវ ិញ។ មុនេពលករចប់បដិសន�ិៃនបេច� កវិ

េទ។
បនា�ប់េទេនះករកំណត់េគាលេដេ

ករពរេ្រចះ សំណង់ែដលពុំមានករករព

ស�នកំពង់ែផែដលដក់ប��ូលគា�នូវសរសរ

បានរចនាេដយផ�ល់ឱកសដល់េ្រចះ (មិ

េយាែដកែថបនិងបណ�ុ RC (គំរូមានសរស៣

ចេ្រចះ ែតែបជាបេង�នក្រមាស់ជ� �ំងវិញ) ្រ

េដយសរែតករេរៀបចំៃនគេ្រមាងក
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(plane frame ), គំនូសតង២) លទ�ផលេធ�ករពិនិត

សរខេល ែដមាអង�ត់ផិ�ត 2,25 ដងធំជាេន

្រត�វបានសេង�ស�ីពីផ
ប
លប៉ះពល់ៃនសរសរទទួ

ខេ្រ្រត�បាយកគំរូតមេដេ្របធាតុសំប

នូវករធា�ក់ចុះគុណភាពេដយស ( តរ

រ ឹង (ចំនុចភា�ប 4 បានក បន�យករួមប�ូល
�
ធាត

សំបករ ឹង) និង ែផ�កកំរ ិតខ�ស់្រត�បាេគយកគំរូត

គំនូស៣) េនេលសមត�ភាព្រទ្រទង់ករេ-េផ�
ក។េនក�ុងករេធ�ករពិនិត្យេនះគំរូបំពង់ែដក្រ

េដេ្របធាតធ�ឹម។ទន�ឹមនឹងេនះែដរធាតសំបករ ឹង

េរៀបចំេដយ�សង់េចញពីគំនរសរសរេ្រចះែដល

និងធាតធ�ឹមពិបាកនិងចូលគា�ចំនុចភា�ប់ ឯមុខង

ដក19 ឆា�ំេនក�ុងបរិស�នសមុ្រទ។ ទិន�ន័យេ្រច

ចូលរួមទិ សេដខងេបំពង់ែដកៃនធាតុសំបករឹង

បានេគបានវស់េដយេ្របរង�ស់បនា�ស់ទី

បានកំណត់េ 150 និងករេធ�េអយសុីគាក�ុង

ទិសៃនអ័ក្្រត�បាេធ�េឡងេដេ្របវ ិមា្ែដល

ែស៊ និងទិន�ន័យេ្រចះបានទទួលមកដល់េពលេ
បានេគ្រត�វបានេ្របជាលក�ណៈេ្រចះៃនសរស

�សេដៀងគា ។បន�ះRC គឺ្រត�យឺតនិង្រត�បាចូល

ែដកែថប។

េដយពិបាកជាកែន�ងសំបករ ឹងៃនសរសរបំពង់
ខងេល។ែគមសរសរបំពង់ េដម្រត�បាជួសជុល

តរងគំនូស ២៖ ឧទហរណ៏ៃនស�នមា

ទំង�ស�ង ក�ងលក�ខណ�កំណត់ និងករបនា�ស់

េឆ�រសមុ្រទែដលេ្រប្របេភទសរសរ្

េផ�កអតិបរមៃន 1,000 ម.ម ្រត�បានផ�លឱ្េទ

គំនូសតងទ3 ៖ និ នា�ករេ្រចះតប�្ឈៃន

បន�ះទំងមូលេនក�ុងទិសេផ�កៃផ�រប។ថា�ែដក
SKK490 ្រត�បាអនុម័តស្រមាបំពង់ែដកចត់ទុ

សំណង់ក�ុងឈូងសមុ្រ

ថជាក្រមជ��ំង, ក្រមា្រត�បាប�ូល
� េនចំ

វ ិភាFEM ៃនស�ន្រចកែផ្របេភទសរសរ្រជាមួ

នុចរួមទំងអសេនក�ុងធាតុសំបករឹនិងស្រមា

នឹងសរសរបំពង់ទទួលរងនូវដំណាក់កសឹករ ិចរ ិល

ធាតធ�ឹមទីតំងជាក់លកដូចជែផ�ករជរង�ង់

េដសែតេ្រច

ែដលមាអង�ត់ផិត
� េស�គា ្រត�បាប�ូល
� ជាក្រម

គេ្រមាងករងរសំ(កំពស់ 10,2 m,ក�ុង

មធ្យមេដធាតទំងអស។

ចេនា�ះសរសរ6,5 m ) ែដលក�ុងេនាះមានសរ

បំពង់ (800 មម េនក�ុងអង�ត់ផិត
� ខេ្រទី 16 ម
េនក�ុងក្រមាស់
ជ ��) ្រត�បាេរៀបចំ�សបគា� និ

តរងគំនូសទ៤ កររួមប�ូលធ
�
ាតុផ្សំសំណងៃផ
់

ស�ន្រចកែផទំងមូលែដលមានសរសរបំពង

កវ ិភាេនះ្រត�បាេធ�េឡងេនេលបីករណី : គំរូ A

ែថប ែដលធា�ក់គុណភាពេដយសរេ្រ្របសិទ�

ជាមួសរសរ១; គំរូB-1ជាមួនឹងលំនាេ្រចះែដ

ភាៃនគេ្រមាងករងរសែដលពក់ព័ននឹងសរ

មានសរស៣បណ
ា លឱ្យមានេ្រចះ�សេគា ; និង

សរបំពង់ែដកេនេលសមត�ភា្រទ្រទង់ករេ
ដក-េផ�ក្រត�បាេធ�កវ ិភាេដផា�សប�ូរលំនា

គំរូB-2ែដលក�ុងេនាមាែតសរសរ៣បណ
ា លឱ្
មានេ្របង�ឱ្បាត់បងេ្រចទំហំធំ។ពក់ព័ននឹងគំរូ 

កត់បន�យេ្រចះ។ទន�នឹងេនះែដរកវ ិភាេនះ្រត�

A វ្រត�បាេរៀបចំេដេ្របសរសរ�សេដៀងគា ដូច

បាេធ�េឡងេដេ្របករវិភាគកំណត់ េលខ
កូដABAQUS (កំែណថ�ី. 6.10) ។។រូបគំនូសទី៤

បាេ្របេនក�ុងគំរូៃផ�េរៀប ែដលេនក�ុងេនាះេគម
សរសរខងេល ្រត�បាកំណត់ជៃផ�រ ឹងែដលធាតុរឹ

បង�ពីគេ្រមាងគំរូ បានេរៀបសំណង់ជាគំរ

េនះ្រត�បាេគភា�បេទនឹងែគមខងេល េហយធា

្រចកែផ ែដមានសរសបំពង់េ្រចះេក�ុងកវ ិភា

រ ឹងេនះែដរមិន្រត�វបានហមឃាត់មិនេអយបង�

FEM ។សរសរបំពង់េដ មែដលមាអង�ត់ផិតធំជា
�

ជាដ ច់ខេហយបនា�បមកកវ ិភាេនះ្រត�បា

2,75 ដងៃនអង�ត់ផិត
� េនខេ្រ ៃនបំពង់និងសរ

េធ�េឡងរហូតដល់កំរ ិតអតិបរមាបនា�ស់ទីេផេទ

ៃនស�ន្រចក

្របែវងចេនា�ះដូចគា� ្រត�វបានអអនុវត�ស្រម
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ដល់1,000ម។ក�ុងកវ ិភាេនះកបាតបង់េ្រចេន
ក�ុងគំរូនីមួយ្រត�បាផា�សប�ូរេដ០ ដង (គា�េ្រច

សរសរបំពង់េ្រចះខូចគំរូB-1េទបីជក�ុងករណី េន

យេ្រចទទួលបាក�ុងកវសែវងជាកែស�ងៃនកំ
រសជ��ំងេហយក្រមិេ្រចទំេនះ្រត�បាចត

សមា�លែតេនក�ុងសរសរមួយ, ទំងន់ផ�ុកអចទទួ
្រទបេដយសសរសរេផ្សងៗេទៀដូេច�ះេហយវ

ថា�កថជA, B, C, D, E, F, និងករណី គំរូវ ិភា្រត�បា

្រត�បាេគរកេឃញថាសម�ភាព្រទ្ករេលកដ

សមា�លេដេ្របB-[○] - [△] - [□] (○: សរសរខ

ក់ៃនសំណង់ទំងមូល�ស័យ េលកបាតបង់េ្រច

េឆ�ង; △: សរសរកណ
ា ល; □: សរសរស�ំនិងលំនា

ៃនសំណង់ទំមូល ។

ទន�ឹមនឹងេនាែដរជលទ�ផលៃនកេ្រជ

) 1.0, 1.2ដង1.4ដង, 1,6ដងនិង1,8ដង លក�ណៈវ ិនិច័�

េពលែដលភាពេ្រចះកន់ែតេកនេគួរឱ្កត់

េ្រចះស្រមសរសរទំបីេនះ្រត�បាប��ក់េដ

តរងគំនូស៥ឧទហរណ៏ៃនទំនាក់ទំន

េ្របនិមិត�ស��a~ f) ។ម្យោ៉ងវិញេទៀពីេ្រពស�

បនា�សទីទំងន់ដក

ភាេ្រចខុសគា េបេយាតទិសខងេ្រកមា�ំ
េផ�កកុងគំរូ A
�
្រត�បាប��ក់េដកផា�សប�ូរទំង

កវតំៃលេលដំេណរៃនស�ន្រចកែផែដលធា

ន់តមទិេផ�កមុំ 45°េហយជលទ�ផលមួយ្រត�

គុណភាពេដយសរេេដែផ�កេលករវស់

បាកមា�ំេផ�ក548 kN ជមធ្យ (559 kN អតិបរម,

ទីតំងផា�ល

537kN អប្បបរិ ) និងកំរ ិតលេម��ង ក�ុងចេនា�

្របែហ4%េទតៃម�ជមធ្យ។

េដសន�ត់ ថកវសែវងេនទីតំងផា�្រត�បា

តរងគំនូសទ៥៖ កបង�ឧទហរណ ៃនទំនាក

េធ�េឡងេនេលកំរសជ��ំងេដយែផ�កេលទមា�

ទំនងបនា�ស់ប�ូករដក់ទំងន់តេផ�ក (គំរូ B-1 )
។សមត�ភាព្រទ្រទង់ទំង្រត�បាកតបន�យ

ែថប្រចកែផ និងកំពង់ែផ: ករែកលំអរេដយ"កំ

្របែហ14,2%ពីក្រមិសំេឡង (B-a-a-a) េដស

រសជ��ំងតំណាៃនសរសរបំពង់ែដកែថបេ្រចៃន

អនុវត�បច�ុប្បន "កទប់ស�តេ្រចះ ៃនសំណង់ែដ

ែតេ្រចះេកនេឡ (B-b-b-b) បណ
ា លមកពីកដក

គំរូស�ន្រចកែផ្រត�េគសេ្រមចិត�កំណត់េគា

ក�ុងទឹកអស់19ឆា�។េលសពីេនះេទៀតសមត�ភា
្រទ្រទង់ករេលក េនះ្រត�បាថយចុះេដ18.3

េដេនក�ុងកសិក្បច�ុប្បន ។េនក�ុងនីតិវ ិធីបំែបក
ក្រមា, តំបន់ ែដលមានក្រមអប្រមែដល្រត�

%និង25,7%េរៀងគា ពីក្រមិសំេឡងែដលេកនេឡង

បាេ្រជេរ សពីក�ុងចំេណាតំបន់ែដលទឹកេបា

ៃនកបាតបង់េ្រចេដ1,2ដង (B-c-c-c) និង1,4ដង

បក់្រត�វតំបនទឹកេជារទឹកនានិងតំបន់ លិចទឹក និង

(B-d-d-d) ។ករបនា�ស់េនេពលទំងន់ផ�ុកអតិបរម

4 - ឬ8ចំនុចកណ
ា�លរង �ទិសេដេនក�ុងតំបន់ដូច

ែដលបាក�ជតូចជាក្រមិសំេឡងរួមជមួយ

គា ្រត�បាេ្រជេរ សជាមួនឹងក្រមាចំណុ ច

នឹងកេកនេឡងៃនករបាត់បេ្រច។េលសពីេនះ

អប្បបរដូចជាចំណុចបេផ�ម (Fig. 6) ។េលសពី

េទៀតជាមួនឹងកេកនេឡងេ្រច, កផា�សប�ូរជ

េនះេទេទៀេនក�ុងតំបន់ 10ស.ម កេរចំនួន5
ចំណុ ចរួមប�ូល
� ទំ4ចំណុ ច បំែបកេដ

េ្រច្រត�បាអេង�តេឃញេនក�ុងអ័ក្សកមា�ំងេ

សរសរនិមួ យៗ និងភាខុសគា ខ�ំងក�ុឥរ ិយបទៃន
ទីតំងបាក់ដួល និងសម�ផ�ុកទម�ន់្រត�បាេគរក

្របែហ3.2សង់ទីែម៉្រេនក�ុងទិសបេណ
ា�េហយ
ទិសសងខងេចពីចំណុ ចចប េផ�មែដល្រត�បា

េឃញពីកែដលវ្រត�បាេគស�លថកវតំ

ដក�សង់ និងក្រមាជមធ្យទទួលបាន ្រតបា

ៃលដំេណរសំណង់ ្រត�វេអយេនេពលសំណង

កំណត់ជក្រមាបាវស់ែវេនេលទី តំងផា�

ទំងមូល្រត�វក

ស្រមាកវតំៃល (Fig. 7) ។
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បាេនក�ុងកេ្រប�េធៀបជាមួS-Det មាចំនួន
16,8%ស្រមាមធ្យម4d និង13.1%ស្រមាB-4-4-4

រូបគំនូសទី៦ ៖ ឧទហរណ៏ៃនទីតំវស់
ក�ុងទិស កំពស់និងបរ ិមា្
រូបគំនូសទី៧ ៖ ទិ សេដវស់ក្រជ��ំង

។ខណៈេពលែដលមា4ចំនុចក�ុងមួយតំបន់ ្រត�

បាផ�ល់ស្រមាកវសែវងេនទីតំងផា�លេនក�ុង

ក�ុងតំបន់ទំហំ10សង់ទីែម៉្រកេរ

ករអនុវត�ជា្របចំេដេគអេមលេឃញពី

កវ ិភាេនះបាកំណត់េគាលេេន

ខងេលថសមត�ភាផ�ុកទម�ន់ ៃនគំរូេនះ ្រត�បា

េលសរសរ1 (អង�ត់ផិត
� ខេ្រ406,4មម; ្របែវ10,5

វតៃម�េ្រប�បេធៀបក�ុងែផ�កសវត�ិភា(េនក�ុង
ក្រមិទ) េនេពែដលបាេ្រប�បេធៀបសមត

m,, ក្រមាេដម9មម , កំរ ិតែដកSKK490) ។គំរូៃនក
វ ិភាគមធ្យមភ-[] េនក�ុងតរងគំនូស8បង�

ភា្រទ្រទផ�ុកពិត្របា។េនះគឺេដសែត

គំរូែដលទទួលនូវក្រមាជមធ្យេនក�ុងែផ�កែដល

ក្រមាៃនតំបន់ ែដលមាក្រមាអប្បបរែដល

បាបង�ញនិមួយេនក�ុងតួេលខ; 4d តំណាឱ្គំរូ

្រត�បាប�ូល
� ដូចជកំរសជ��ំងៃនសរសរេន

ស្រមាអ�កែដលមា4ចំណុ ចស្រមាវសក្រមា

ក�ុងតំបន់េបាកបក់ៃនទឹកេហយដូេច�ះក្រមាេស�ង
ជាក្រមាជាកែស�ង្រត�បាេគអនុវត�េនក�ុង

្រត�បាេ្រជេរ សេនក�ុងទិសសងខេនេពលៃន

កេ្រជចំណុ ចកណ
ា លេធ�កវសែវងជាមួនឹង

តំបន់ទំអស់។ក�ុងេគាបំណងេដម្បវតំៃល

ក្រមាអប្បបរជកចបេផ� មនិង8d បង�ពីគំរូ

ជាក់ល សមត�ភាផ�ុកទំងន់ វ្រត�បាេគចត់ទុ

ែដល8ចំណុ ច្រត�បាេ្រជេរ ស។េលសពីេនះេទ

ថជកសំខនក�ុងករផលិបាវ ិញនូ វភាពខ�
េនក�ុងកែន�ងទឹកេបាកបក់ េដយពិច ្របសិទ�

េទៀត្របេភB-[] - [] - [] (ឧទហរណ៍ កB-4-4-4ក�ុង
តរងគំន) តំណាឱ្គំរូែដលមិនអចយ

ភាៃនខណៈេពលកពត់េកេកតេឡង និងគមា�

ក្រមាជមធ្យេនក�ុងែផ�កនីមួយែតបំែបកែផ�ក
ក�ុងទិសេដបេណ
ា�មួយអ�ស័េលទិសវស

ក្រមាធំ។

ក្រមា។ក្រមាជ��ំងបាគណនជតៃម�ក

រូបគំនូសទី៨គំរស
ូ
ម� �វស់ែវងេលកែន

វសែវងេនក�ុងែផ�កែដលបាបំែបកគា ្រត�បា

ជាក់ែស�ងៃនទំនាក់ទំនងែផ�កបន�ុករបស់សសរបំព

ប�ូល
� េនក�ុងកវ ិភា។ [] បង�ចំនួនៃនកវស
ក្រមាេនក�ុងករេបាកបក់ៃនទ, ទឹកេជារទឹកនា

េលសពីេនះ េពលែដលពិនិត្យចំនួនលទ�ៃក

និងតំបន់លិចទឹក (ពីេឆ�ងេទស�) ។ទន�ឹមនឹងេនា

វស់ែវងក�ុងែផ�កតំបន់ណាមួយក�ុងតំបន់ទឹកេជ

ែដរ, S-Det បាបង�ម៉ូែដលែដលេនក�ុទិន�ន័យ
េ្រច្រត�បានេធ�េឡងវ ិញយា៉លំអិត និងខណៈ

នាចនឹងករប៉ះគា�តិចៗបែ 2 រឺ 3េលក នឹងេពល

េពលែដលក្រមាមធ្យ, កត្រមង់ែខ្សបនា�និង

េចញលទ�ផលវស់ែវែដល េ្រប�បេធៀ s-Det

កសន�ត់េផ្សេទៀតែដល្រត�បារួមប�ូល
� េនក�ុង

ជាមួយនឹែខ្សេកងបនា�ស ់ទីទម�ន់ផខិតជិត ែដល

ែផ�កែដលវសក្រមាមិន្រត�បាេធ�េឡង ករណី

ក�ុង s-Det បនទទួលេដយកេកនេឡងជាបន

វ ិភាេនះ្រត�បាេគសន�ត់ថវង�សក្រមា្រត�បា

បនា�ប់ៃនតំបន់ែផ�ករង�ស េនះគឺជាករពិនិត្យ

េធ�េឡងេនក�ុងេសចក�ីលម�ិតខ�ស់បំផុតនិងសមត�

�ស�បទញមធ្យមភាគែផ�កក្រមាស់និមួយ

ភាព្រទទំងផ�ុកេផ�កៃនសរសរបំពង់េនះ្រត�បា

នឹងភាពេស�រគា�ពិត្របាកដៃនភាព្រតឹម្រត

វតៃម�្រតឹម្រត បំផុត។

ៃលលកេដយបេង�នច នួនៃនរង�ស់ែផ�កតំបន់ជ

រូបគំនូសទី៨៖បង�ពីទំនាកទំនងក

ចុងប�� ប់េនះ េពលែដលេធ�ករេលរែផ�កវស់ែ

បនា�ស់ទទំងន់ ៃនគំរូវ ិភា។កំរ ិតកំហុសេនក�ុង

លក�ខណ�ៃនសមត�ភា្រទទំងន-េផ�កែដលទទួល

ជាប់ទក់ទងឧបសគ�បន�ិតែដរគឺវចង់បានរ
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សមត�ភាផ�ុកទម�ន់របស់សំណង់សសរស�ចូ ល

ក្រមាស់ែ្រចះសុីក�ុងលក�ណៈេ្របាស់វិនិច�

ក�ុងសមុ្រក�ុងន័យលទ�ផលកំណត់ករងរវិស�ក

្របហក់្របេហយករយកមក្រត�តពិនិត្យ

េននឹងកែន� ។

ែដរ្រគប់្រគាន់ក�ុងករវស់ែវងក្រមាស់េរស
4ែក្បរ90°េនក�ុងមួយែផ�ក
េសចក�ីសន�ិដ�
ជលទ�ផលៃនករវភាគប�ង់គេ្រមាស�នចូ
ក�ុងសមុ្រ្របេភសរសរបំពង់ែដកែថប វ្រត�វ
េគដឹងថា ករប៉ះពល់េដយសរទីតំង

បំពង់ែដករងករសុីេដយេ្រចះេលសម�ភាពផ�ុកទ
គឺមានតិច េហយសម�ភាពផ�ទម�ន់ៃនសំណង់
ទំងមូលអ�សយ័េទេលករបាត់េ្រចះៃ
ទំងមូល។ដចលទ�ផលៃនកវយតៃម�េលកររក
សមត�ភាពផ�ុកទម�ន់គិតេលរង�ស់ក្រមាស់ជ�
សរសរបំពង់េនកែន�ងផា�េយាងេទតមក្បួ
តនាេពលបច�ុបន្បន�េនះ វ្រត�វបាថា ខណ
តួេលខខុ សដល់ ១៣% ឬអចេ្រចនជាង្រត�
បានេរកេឃញេដយករេ្រប�បេធៀបគា�រវ
ភាពផ�កទម�ន់ខណៈេពលែដលរូបរងៃនេ្របា
បង�ញយ ាច្បោ េពលេនាះេហយេទបេយងអ
រកកែន�ងែដលមាសុវត�ិភាពផ�ុកទម�នពិត ្របា។
េលសពីេនះេទៀតេនេពលេយង្រត�តពិនិត្យអ
ក្រមាេដយចំណុចទំងបួនៃនែផ�កមួយកែន�ង
ែដលបានេស�រេឡងជាពិេសសតំបន់សចទឹ
ែដលជាកែន�ងក្រមជ�� ំងេនេសសសល់ពីភ
សឹកយា៉ងធ�ន់ធ�វនឹងមាន្របសិទ�ិភាពេដម
ស្រម�លខ�តវស់ក្េដយេ្រស�ង់ដមា�
េពលេនាះវនឹងអចវង់ក្រមាសរសរែដក
ែដលេនែផ�កៃនទីកែន�ងេផ្សងៗឯេទៀនករវ
ស�ង់យា៉ងល�ិតល�ន់គឺកំពុេលកទឹកចិត�ៃនវ ិធីស�ស
វស់ផា�ល់េននឹងកែន�ង ែដវ ិធីស�សដ៏លក
� ុ �ង
ករវៃម�បានយ ា៉ង្រតឹម្រត�វបនូវករក
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