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ចូ-គឹ

ទី្រក�ងតូកយូ

(ទំព័រ ១~៣)

(f4) កំ េដែដលបានបេ��ញរ៉ឌីយា៉ទ័ែផ�ក

អគារនិងករទប់អគ�ិភ័យ

េផ្សងៗៃនរចនាសម�័ន�នឹងមិនបណា�ល

ប�ង់ៃនករអភិវឌ្ឍករករពភ័យេនក�ុង្របេ

េឆះដល់អគារែដលេនជុំវិញេនា

ជប៉ុន

(f5) អចលន្រទព្យែដលដក់េនក�ុងអគារ

េដ:មា ម៉ូ រ ឹ កូ ណូ ជាស�ស�ចែផ�កវ ិស�កម�សុវត�ិ

្រត�វបានករពអគ�ិភ័យ។

ភាពអគ�ភ័ យនិងរចនាសម�័ន�ៃនសកលវិទ្យោ
វ ិទ្យោស�ស�ៃនទី្រក�ងត

ក�ុងេគាលបំណងេដម្បីបង�ញសមព
ទំងេនះ ្រត�វបានយកវិធានករច្រម�រ

មូលេហតុែដលនាំេអនករករពគ�ិភ័យដល់

បង�រអគ�ភ័ យ ករបង�ំងអគភ័ យមួយមិនេអយ

អគ

ឆ�ងេទតំបនមួយេទៀ េហយករករពរពីករប

ភាពញឹកញាៃនករេឆអគារេនះជាធម�ជ

ឬមានករដូលរលំៃនអគារេដ

មិ នសូវជាមានក្រមិតខ�ស់េនា េហយអគារ

ករេឆះរលពីអគភ័ យមួយកែន�ងេទមួយកែន�េទៀត

េ្រចនបំផុតមិនែដលធា�ប់

។ ករទប់ទល់អគ�ភ័ យេនះ្រត�វបានែបងែចកជ

េភ�ងេឆះសូម្បីែតមួយដងក�ុងមួយជីវិតរបស់។

្របេភទែដលជាទូេទករអនុវត�មា:

េទះជាយា៉ងណាខណៈេពលែដលលពីករេភ�
ងេឆះេនមានក្រមិក៏េដ

សមត�ភាពផ�ុកទម�ន(R) កររុំ្រទនាប់ក

ែតេបមាអគា

ណមួយមានេភ�ងឆាបេឆះេហយេ

“អុីសូឡង់”(I) និងភាពរឹងមាE)េដម្បីកំណត

វអចប

បង�ំងេភ�ងេទតមតំបន់ ្រ ទនាប់ករព

លេអយមានេ្រគាះថា�ក់ធ�ន់ធ�រដល់ៃផ�ខងក

រ ឹងមាំគឺជាកត�ដ៏សំខន់និងេដម្បីទប់ស

េនា មិនែតប៉ុេណា�ះវអចមានផលប៉ះពល់សូ
តំ បន់ជុំវ ិញេនាះផងែដរ

ដួលរលំឬករបំផា�ញសមត�ភាពសមត�ភាផ�ុក

េដម្បីរក្សោរផលប៉ះ

ទម�ន់ក៏បានេដរតួនាទីយា៉ងសំខន់ផង

ែដលស�ិតក�ុងលំដប់ជួរែដលអចេកតេឡងដ

ឧបមា េដម្បីជេម��សេយមា �សអគារ

អគវមានភាពចំបាចណាស់េដម្បីផ�ល់ន

សុវត�ភា, េស�រភាពរចនាសម�ន�័ៃនអ រួម

ធន់នឹងេភ�ងដូ ចែដលបានប
��ក់

ប��ូ លទំងមេធ្យោបាយជេម គួរែត្រត�វប
ករធានាសុវត�ិភាពរហូតដល់ករជេម�

ក�ុងេពលបច�ប្បន�េនះអគារ្រត�វែតបង�
ភាពក�ុងអំឡុងេពលេភ�ងេឆះដូចខងេ្

្រត�វបានប��ប់។ េលសពីេនះេទៀតក�ុងេ

(f1) អ�កកន់កប់(ជនែដលសិទក
� ុងករេ្រប្រ
�

បំ ណងេដម្បីររំងេភ�ងពីកររលដ

ឬអ�កកន់កប់ជាក់ែស�ងនូវអគារេនាះ)អ

បន�ប់េផ្សងមួយេទៀត

អគារេអយមានសុវត�

្រទនាប់ករពរនរ ឹងមា

្រត�វបានទជាចំបស្រមាប�� ំងនិ ងៃផ�បា

(f2) ្របសិនេបអ�កកន់កប់មួយចនមិនអជេម��ស

ែដលជារបាំងអគិភ័យ។

អគារេដយខ�ួនឯងបានេទេន
ែស�ងរករថយន�ពន�ត់អគ�ិភ័យេដម្បីជួ
សេ�ង�ះអគារេអសុវត�ិភាព

ប�ង់ៃនករអភិវឌ្ឍករករពភ័យេនក�ុង្របេ

(f3) ្របសិនេប េទះបីជាអគារទំងមូែត

ជប៉ុន

ជាែផ�កមួយៃនអគារេនាះ្រត�វបាន

ករគូផ�ង់ៃនរចនាសម�ន�ែដលត្រម�វេអយ

ករដួលរលំេនះនឹងមិនបង�េ្រគាះថា�ក

ធន់្រទំនឹងេភ�ងចំេពះអគារណា

អគារែដលេនជុំវិញេនរ។
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្រត�វនេគេហថាកររចនាេដម្បីករភ័ យ

យសម�សបេទនិងភាពរឹងរបស់វផងែដរ)។

ករងរេ្រត�វបានេធ�េឡងដូចែដលបានប��ក

ស�ស�េនះ្រត�វបានេគេហថាកររចនាេដម្

ខងេដម គឺករ្របតិបត�ិទំងបីចំណុចេដម្បីធ

េដយអនុេលមតមបទប��ត

សុវត�ិភាព្រតឹម្រត�វេទតមលំដប់ េនក�ុ

វ ិធី

្របេទសជប៉ុនមានែចងច្បោប់ស �ីពីស�ង់ដរអ

តរង 1: ត្រម�វកររយៈេពលករ្រទំធននឹង

្រត�វបានអនុម័តេនក�ុង1950

អគគិភ័យស្រមាប់សមត�ភាពផ�ុក្រទទម�

បនា�ប់ពីប��ប

ស�ង�មេលកលីកII និងបទប��ត�ិេផ្ងៗេទៀតអំពី
អគារែដង�ញពីឥទិ�ពលែដលធន់្រទងេភ�ង

បនា�ប់ពីករពិនិត្យេឡងវិញក�ុង 2000 ច្បោប់ស

េដម្បីេលកកម�ស់ដល់រចនាសម�័ននានាយា៉ងទ

ពីស�ង់ដរអគារក៏បានរួមប��ូលកររចនាក

លយ

ែដលមានមូលដ�ផងែដរ។ ជាពិេសសនដក

ករែកែ្របមួយចំនួន្រត�វបានេធ�េឡងេទេលច្

ប�� ត�ិ, ឧបមាថាមានអភ័ យេកតេឡងអគារែ

ពីស�ង់ដរករអគារនិងបទប��តិ�ៃនច្បោ

ែដលមាករកសងរចនាសន�ធន់្រទំនឹងេភ�ង ែផ

ទក់ទងេទនឹងករ ធន់្រទំេទនឹងេភ�ងមុ

សំខន់ៃនចនាសម�័ន�ែដលមានករករពភ័យ

ពិ និត្យេឡងវិញេនក�ុងឆា

ធន់្រទនឹងេនឋិ តេថររហូតដល់អគ�ភ័ យ្រត�វប

2000

មានភាពខុស

យា៉ងខ�ំងបនា�ប់ពីមានករពិនិត្យេឡ

ពន�ត់េហយ។

បាននូវភាពធន់្រទំនឹងេភ�ងនឹងជាវិធីស�ស�

េយាងេទតមច្បោប់ស�ីពីស�ង់ដរអ
ករណីែដលសមត�ភាពF1)រហូតដល់(F5)

ច្បោប់ប��ត�ិជាមេធ្យោបាយេដ

អះអេដម្បេផ��ងផា�ត់

មិ ន្រត�

ទនឹម
� នឹងេនាះែដរេនក�

បានបង�ញេដយសរែតេភ�ងមានសភាពធ�ន់

ករណីនាេពលអនាគតែដលនឹងមានេច�កវិទ្យោធ

មាន្របសិទ�ិភាពែដលជាលទ�ផលដូចខងេល

នឹ ងេភ�ងថ�ីនិងវ ិធីស�ស�េផ��ងផា�ត់្រត�វបានប េ

េនះគួរែត្រត�វទទួលយកនូវភាពធន់្រទំនឹងងេដ

េឡងថ�ីនិងដក់ប��ូលេទក�ច្បោប់ប��តេនាះែដរ

ករវយតៃពីមា្រតដ�ននិងទីតំងៃនអ

ែតេបមិនដូ េច�ះេទភាពធន់្រទំនឹងមិនអច្រ

បានេ្រប្របាស់។ ករពិនិត្យេឡងវិញ2000 ែត

ប�� ក់េដយករគេដេ្របនីតិវិធីប� �� ត

វ ិធានករែដលអចេ្របបានគឺេដម្បី

ែដលមានែចងេនក�ុងច្េឡយ

សមាជិករបស់រចនាសម�័ន�ចម្បងដូចជាសសរ, ធ

េនះរដ�ម�ន�ី្រកសួងេហដ �រចនាសម�

ៃផ�បានិងជ�� ំង្រត�វបានរូមប��ូលគា�ប េង�តេ

្រកសួងករដឹងជ��ូននិងេទសចរណ៍អចេធ�បាន

ជាសមា�រែដលមិនអចេឆះបានេដម្បីធេទនឹ

ករអនុម័តេទតមភាពែ្ររបស់ពួកេគេដ

េភ�ង។ ែដលពិ េសសជាងេនះេទេទៀតេនាះក៏ម

ែផ�កេលលទ�ផលៃនករវយតៃម�ភាព្រទំនេភ�ង

ទក់ទងេទនឹងសមត�ភាពផ�ុក្រទទម�ន់ វ្រត

េនាះេដយគណៈកមា�ធិករ្រត�តពិនិត

េអយេឈ�ះថាសមាជិកៃនរចនាសម�័ន�ចម្

សមាសភាពៃនអ�កជំទំេនា។
មុនឆា�2000

ចំ េណាមសមាជិកែដលធន្រទំនឹងេភ�ង

នាេពលច�ុប្បន
្រកសួងដីធ�ី

បានអនុវត�េដយ្រតឹមែតេយ

សមាជិកេនះ្រត�វែតមានភាពធន់្រទំនឹងេ

តមកររចនាែដលប�ពីភាពធន់្រទំនឹងអភ័ យ

េពលេវលរបស់វដូចមានបង�ញក�ុងត1

នឹ ងេលងែលងែតករណីតិចតួចេទ។ នេពលបច�ុប្បន

ស្រមាប់ែផ�កខន់នានាៃនរចនាសម�័ន�(េលសព

េនះគឺអចមាន្របសិទ�ភាពតមកររចនា

េទៀតវក៏ត្រម�វមានភាពធន់្រទៃផ�ជ�� ង
ំ និ ង

េគាលករអនុវបែន�មនិងដម្បីរចនាតមអនុ។

ដំ បូល្រត�វបានទមេអយមាន្រទនាប់ករព

(សូមេមល Fig.1)
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Fig.1

ៃនខងេ្រកអគារែដលមានសមាសភាព

ករទប់ទល់អគភ័ យនិ ងច្បោប់សពីស�ង់ដ

អគ

ចុងៃនចេនា�ះធំស្រមាប់ករិយាល័យេនះ្រត�វ

គំរអគារខ�តធំែដលបានបាក់�ស�តបណា�ល
ូ

េឡងេដយែដកែថប។ បេច�កេទសៃនជាន់ទំងពី

ខ�ះសមតភ
� ាពក�ុងកររចនា្របពន�ធន់្រទំនឹ

គឺជាន់កណា�លនិងជាន់េ្រកមៃនអគែបង
ែចកជាបីកម�ស់េទតមជាន់ដូចជាកម�ស់

សូម្បីែតអគារែដលេមលេទល�្របណិតម
េបមិ នបាន្របតិបត�ិករេអយមភាពធន់្រ

(គិតពីជាន់ផា�ល់ដីេទដល់ជា3) កម�ស់មធ្យម (គិ

នឹ ងេភ�ងេអយបាន្រ គប់្រគាន់េទេនាះ 

ចប់ពីជាន់4ដល់ជាន់ទ16)
និ ងកម�ស់ែដលខ�ស់

ស្រមាប់អគារេនាះគឺអចមារយេទៃ

(គិតចប់ពីជាន់17េឡងេទ)

េ្រកយបាន។ េនះគឺជាគំរូមួយែដលមិនមាន

រូបភាពទ2 បង�ញពីេ្រគាងនិងជាន់របស់អគារ 

េអធន់្រទនឹងេភ�ងេយងបានេធ�ករអេង�តនិន

ភាទ3 បង�ញពីផ�ងអគារចពីជាន់ទ17ដល់ជាន់ទ

ករែណនាំដូចខងេ្រក អគ�ិភ័យមួយបានផ�ុ
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េឡងេនពក់កណា�លយប់ៃថ12 ែខកុម�ៈ ឆា�ំ 2005

យមានអគី�ភ័យេកតេឡ

រួមជាមួយនឹងជាន់21ែដលជាជាន់បានបង�
អគ Windsor បានសងសង់រួចរល់េនក�ុ

(េមា៉ងក�ុង�ស�ក)េហតុករេនះេកតេឡងចំេពះ
មួយែដលមានកំពសខ�ស់រហូតេទដល32ជាន់នឹ

1977 េដយអនុេលមេទតមន�ធន់ ្រទំនឹងេភ�

មានេឈ�ះWindsor អគារមួយេនះបានស

នាេពលេនាះ។ េទះជាយា៉ងេដូចែដលបា

េនក�ុងតំបន់ AZCA

បង�ញេនក�ុងរូបថតេនះ�សប់ េ្រគ�ងជំនួយ

ជទី្របជុំជៃនទី្រក�ងមា៉្រឌ

ែដលជរដ�ធានីៃន្របេទសេអស្ប

េ្រកៃនជាន់ែដលខ�ស់រួមជាមួយនឹងកៃនជាន

អគ�ិភ័យេនះ

បានរីករលដលយា៉ងឆាប់រហ័ស ទំងពីេ

ែដលបង�រេអយបាក់�សេហយេពលជាមួយគា�េ

ដល់េ្រកម គឺបានឆាប់េឆះព័ទ� ជុំវិញសឹង្រគ

ែផ�នបេច�កេទសែដលខណ�េនចេនា�ះកណា�ជាន

ទំងអស់។ ករដួលរលំេ្រគាងអគារខយេនះ

ទបនិងជាន់មធ្យមនឹង្រត�វបានបំផា�ញ់ទ

បានេកតេឡេនជាន់កណានិងជាន់ខងេ

េដយអគ�ីភ័

េដយសរជាន់ទំងេនាះមងវំងននេ្រច

ធន់្រទំនឹងអគភ័ យ េទះជាមានអគភ័ យឆាបេឆះក

េពកែដលជាលទ�ផលនេអយសមាជិកេផ្ស

វេឆះែតកែន�ងែដលបង�អគ�ិភ័យែតប៉ុេណា� គឺវនឹ

េ្រគអគារមិនអចទប់កររលឆ�ងេទទូទ

បង�ំងមិេអរលដលដល់ជាន់េផ្សងៗឬែផ

អគារនិងតំបន់ជុំវិញអគារ អគ�ិភ័យេនះគឺមិន

ខន់ៗៃនរចនាសម�័ន�ដូចជាសសរនឹងមិនប

្រតឹមែតបង�រមហន�រយដល់អ

េអយដូលរលំយា៉ងងយ�ស�លេឡ

Windsor

ែត

បច�ុប្បន�ររចនាេអយមា

េដយសរែតអWindsor ្រត�វបានរចនាេ

ប៉ុេណា�ះេទ រដ�ធាេអស្ប ោ៉ញក៏រងផលប៉ះពល់
ធ�ន់ធ�រផងែដរដូចជាផ�ូវេនក�ុងតំបន់ជុំវ

េដយែផ�កេលស�ង់ដរៃនករកសងតមបទដ

មជ្ឈមណ�លអជីវកម�និងករ្របតិបត�ិកររបស់រ

បទប�� ត�ិៃនជំ នាន់េនាះ ករករពរេភ�ងមិន្

ងេ្រកមដីក៏្រត�វផា�កមិនេអយដំេណរករេទ

ផ�ល់ស្រមាប់សសរកែដលជាែផ�កជំនួយដល់អ
រ។ េលសពីេនះេទេទៀតករតភា�ប់ៃផ�បានិងៃផ�

រូបថតទី1បង�ញពីទិដ�ភាពជារួមៃនករខូ
ថតេនក�ុងែខមីនាេ្រកយពីបានេភ�ងេឆះបា

ជ�� ំងែផ�កខងេ្រកគឺជាកត�សំខន់ក�ុងក

កន�ះ។ សសរធ�ឹម,ៃផ�បា,ជ�� ំង្រទទម�ន់របស់អ

ធា�ក់េភ�ងពីជាន់មួយេទជាន់មួយ

ភាគេ្រចន្រត�វបានសងសង់េឡងេដ

េលរចនាសម�័ន�ែដលងយឆាបេឆះនិងអចេអ

េបតុងខណៈេពលែដលសសរែដលជាេ្រគ�ងជំន

ងេឆះរលហួសពីតំបន់ែដលជា្របភពេដមរបស់ខ
4

បានអនុម័

(សូមេមល Fig.4)។ មួយវ ិញេទៀត គឺមិនបានអនុម័

េទក�ុងភារកិច�ទំងដូចខងេ្រេនះ:

តមកររចនាទប់ទល់នឹងេភ�ងេអយបាន

* ករល់ដឹងអំពី លក�ណៈសម្បត�ិៃ

ស្រមាប់អគារមួយេនះ។ េហតុដូេច�ះ េភ�ងនឹ

ផលិតផលែដកមានសីតុណា�ភាពខ�ស់េផ

រលដលេទទូទំងែផ�កទំងមូលៃនអ

គា�

េហតុេនះវអចនាំេទរកករដួលរលំមួ

* ករអភិវឌ្ឍន៍កម�វិធីែដលពិចរណ

្រទង់្រទយធំ។ េដយសរែតេភ�ងបានឆ

្របសិទ�ិភាពេដម្បីករពរេភ�ងេឆះែ

ពក់កណា�លយប់ៃថ�េសរ៍ ែដលជាេពលម

បារមចំេពបរ ិស�ននិងភាពធន់ជាប់

មនុស្មួយចំ នួនតូចែតប៉ុេណា�ះែដលបានស�ិត

* ករជំរុេអយផ�ងេ្រគាងែមិនទន់ម

ក�ុងអគារេនះ វគឺជាសំណាងខ�ំងណាស
នរណាមា�ក់បានស�

ភាធន់ ្រទំនឹងេភ�េអយមានភាព្រទេភ�ង
* ករអនុវត�ន៍វិធីស�ស�សកល្បងមួ
មានស�ង់ដរ្រតឹម្រត�វអច��ក់នូវករអភ

Fig. 2 ករស�បនាេ្រគាងរប Windsor។

*្រកបខណ�សង�ៃនរចនាសម�័ន�េដម្បីេធ�

Fig. 3 ផ�ង់គំរ(ូ ជាន់េល)របស់អគWindsor។

វយតំៃលេលភាពធន់្រទអគ�ិភ័ៃនអគ

Fig. 4 ែផ�កមួយៃនបរ ិេវណតំ បន់ ៃនអគ

ទំងមូល(វិស�ករនិងករវយតៃ

Windsor
រូបថតទី1

ែដលបង�ញពីកខូចខតេដយសគ�ិ

■

ភ័ យរបស់អគា Windsor បនា�ប់ពីេភ�ងេឆបាមួយ
ែខកន�ះ។

■

■

■

(េំា័៤-៥)
�ំណងរែដកែថបកររអគ�ិភ័យ

េដម្បីេលកកម�ស់ភាពធន់្រទំនឹងភ័យដល់អគ

េដយស�ិហ�ីគ តស

េអេឆា�ះេរកភាពរីកចំេរបែន�មេទៀត

សជិវកម��សវ្រគារសំណង់ទូរេ

ក�ុងអត�បទេនះេយងបានពិពណ៌នាសេង�បពីត្រ
ករេដម្បីទមទេអងសង់អគារមា

កែន�ងពិ េសធន

វ ិស�កម�អគ�ិភ័យ.,របស់្របេទសជប៉ុ
គេ្រមាងៃនករករពភ័យ

ធន់្រទំនឹងអគភ័ យ ករអភិឌ្ឍករចនាៃនភាពធន

ពីេ្រពះេភ�ងគឺមិនែបកមិ នែចកភា�មៗេទស

នឹ ងអគ�ិភ័យេនក�ុង្របេទសជប៉ុននិងគំរូៃនករ

និង ធ�ឹម ៃន�ំណងរែដកែថបេនាះ, វគឺចំបាេរៀបចំ ស

រលំដ៏ធំៃនអគារខ�ស់មួយែដលបានេកតេឡង

ណា�ប់ធ ា�ប់ករពភ័ យក�ុងករករពរអគារសអំពីរ

សន�តបានថាករម័ តៃនកររចនាែដលធន់្រទ

េភ�ង។ រវងបច�ុប្បន�ក�ករករពរអគ�ិភ័យគឺេរកបាញ
លបពណ៌,រុំបេង�ត្រទ្រទយជា្រក�មនឹរអគ�ិសភ័យ

អគ�ិភ័យស្រមាប់អគារមួយេមិ នទនសម�សប
េនេឡ។

ក�ុងកររចនាែដលធន់្រទអគ�ិភ័យ
ែដលបានេជាគជ័យក�ុង្របេទសជននាេព

,ជាមួយករអនុវត�ធតក�ុងករដក់លនាប់ែតមួយ រ
វ ិធីកិន ភមះត។

បច�ុប្បន�េនះ គជេគាលបំណងសំខន់េដម្ប

េទះជាដូចេនះក�ី,ជយែផ�កខងេ្រកជ�,គឺមិន

ដល់កសេ្រមចនអគារែដលមានសុវត
្របឆាំងនអគ�ិភ័យ។

■

សង្ឃឹថាវបង�ញភាពខ រវងែផ�កខងេ្រក

េទះជាយា៉ងណាក�ុ

សសរធ�ឹមបាេនាះ,េដយេេនះវពិបាកក�ុងកប
ករពរេភ�ងេឆា�ះេទចំនុចែដលដក់េ្រប�ប់ែតមួយ

បំ ណងេដម្បីេលកកម�ស់េអយសម�សបតមកម�វ

ឫ កិនអុតវត�ុធាតុេដ។ េដម្បីនិរកដំេណាះ�ស វគ

និ ងភាធន់្រទំនអគ�ិភ័យ R&D នឹ ង្រត�វដក់ប��
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ចំបាច់្រប្រពឹត�េេ្រកជ��ំងដូចជាក្របព័ន�ករ

ែផ�កខងេ្រកជ��និងឬឋិ តេនៃផ�ខងេ២េដ

អគ�ិសភ័យៃនសសរ និងធ�ឹមេហយទំងេនះន្រតលប់េទវ

�សទប់ែតមួយឫកិនអុតសភារៈ(រួមទំងក្រមៃផ�ខ

ត�ន៍រេបៀបផ្សំសមាសធៃនករករពរអគ�ិស។

េ្រក
(េយាងតមរូបភា ១ និង រូបភាពទី២)

េន្របេទសជប៉ុន,េនេពលេធ�ករកំណត់រេបៀ
ករពគ�សភ័យេទនិងែដកែថបែដលធននងេភ�ង,គួរ

គំរចុ
ូ ងេ្រកយ គឺេរៀបជាមដូ ចជាសមាសធាតុសម�័ន�

ប�� ក់វ ិធានករករអគ�សភ័យ្រត�វែតេធ�ករបំញក�ុង

ករពរអគ�ិសភ័យ,ណយេនក�ុងៃផ�េ្រក ជងែចកជ

ប�� ត�ិច្បោប់សំណង ក់លំដប់  វ ិធិករពរអគសភ័ យគឺ

ែផ�កៃនករករអគ�ិសភ័យ។ ទំនាក់ទនងៃនៃផ�ខងេ្

បានសល្បងនិងវយប�� ក់េដយអង�ករេធករវ

ជ�� ំងេទនិង្របដរពរអគ�ិសភ័យគឺបានបែមកំ

តៃម�េ្រជសេរស,

លំងវិល្រតលប់េទជាធាតុ,ឆ�ឹងឫបែន�មមាជិកេ

និង

រដ�ម�ន�ីបំេពញកិច�្រពមេ្រព�ងជ

្រគប់ចេនា�ះ្របេ

លក់កលណា្រត�វកករករពអគ�ិសភ
ករករពរអគ�ិសភ័ងេនាះអចបានរដ�ម�
អនុ��តេធ�ប��ីជាធារណៈេលេគហទំព័រៃន្សួងេហ

សំភារៈករពរអគ�ិ

ដ�រចនាសម�័ន្រកសួងដីថ�ី,្រកសួងកជ��ូ ន,្រកសួ
េទសចរណ៍(MILT)។ តរង១ បង�ញពីតួេលខកិច�្ម

សំភារៈករពរអគ�ិសភ័យ្របែហលគឺអចេរៀបចំេ៤

េ្រព�ង

្របេភទដូចតេទ

សរុបអំពីរប��ីករកិច្រពមេ្រព�ងទំងអស់ត

ករបាញ់ និង ករលប  សសំឡី,េ្រគ�ងមា�ងសិល

ពក់ក
ណ ា�លសំរប់សម�័ន�ករពរអគិភ័ យ។ បែន�ម

សុីម៉ងត៍

េលេនះ, សរុប៣៥កិច�្រពមេ្រព�ង គឺ អវត�ចំ េពះករេហ

ធាតុទំងេនះជាទូេទេ្របលបេនេពលែដលេស

េបា៉ងៃន�សទប់សសរ, ង ១៩ េទ រនូត,ធ�ឹម

១បង�ញេនឧទហរណ៍ករអនុវត�ៃនករបាញ្រ

េន្របេទសជប៉ុន,ករថា�ំេ្របង្រគ�សស និង ្រក

ករពរអគ�ិសភ័

ក្រមាលឥដ�សុីលីកតុកំេបារស ជាញឹកញាប់ ល

កររុំ,ខ�ប

េ្របក�ុងករអនុវតរងរក

្រគាប់ហ�ី្រត្រគ�សសំឡី,ផ�ុំសំឡីសិែរមិខ៍និងសរីរង� ្រ

ពរអគ�ិសភ័យេហយករបាញ់ថា�ំេ្រគ�សសំឡី និង ក

្រតសរៃសគឺរុ,ខ�ប់ជុំវ ិញែដកែថប។វត�ុធាតុទំងេនះជាទ

ចក់ពុម�ក្រមាលឥដស់លស ឫ បន� ACL ជាេរឿយៗ
ែដលរចនាសម�័ន�ក�ងករករពអគ�ិស

បាញ់និងលបេដយផា�ល់េទេលែដកែថប

េ្រប ស�ួតបាននិងករេ្របដក់ថា�ំភា�ប់ែផ�កមួយេធ�ឲ

បានេរៀបេរៀ

ថត២បង�ញេនឧទហរណ៍ករអនុវត�ៃនសរីរង�្រ

េ្រប

្រតសរៃសករពរអគ�ិស

តរង១ កិច�្រពមេ្រព�ងៃនរម�ន�ី សំរប់ករពរអគ�

។

សភ័យៃនរចនាសម�័ែន�ែកែថប

ករបេង�តវត�ុធា
ែផ�កក�រដូចជាក�រកំេបាសផ្សំធា
សុីលីកត,ក �រមា�ងសិលក�រែដលេធ�ពីេឈគឺភ ា�

្ាេំាៃនសំភារៈករពគ�ភ
ស ័យ
កិច�្រពមេ្រព�ងៃនរម�ន�ីេដMILT

ជាមួយឫបិទេទនិងែដកែថប។វត�ុធាតុទំងេនះគឺជ

េនចតលរនូ�កក

េ្រប ស�ួតនិងករេ្របដក់ភា�ប់ែផ�កមួយេធ�ឲជាប់ឫជ

ករពគ�សភ័យ ពីរ្ាេំេ។
១.

យា៉ងរហ័ស។រូបថតទ៣បង�ញេនឧទហរណ៍ករអន

រចនាសម�័ន�ករករអគ�ិសភ័យែដលេ្រប�សទែត

មួយឫកិនអុតសំភារៈជាេម៤្រជ�ងៃនតូសសរនិងបី្រង

ៃនក�រកំេបាសផ្សំធាតុ

េទៀត(ពិនរួមាបូជ លៃចសែដលេលរនឹងៃចសេរ)ៃនតូរនូត,ធ�ឹ

សុីលីកត

២. សរសរ ្សរងព�ផគឺ ករពរេដយែផ�កខជ�� ំង

ករលបថា�ំបំ

និងឋិតជាមួយែប៉កខងេបីេ្រប �សទប់ែតមឫកិនអុត

�សទបកំពូលនិង�សទបមូលដ�នៃនករពពុះ

សំភារ;

វត�ុធាតុថា�ំលបគឺេ្របផា�ល់ក�ុងករអុតបេ��ញេទ

ម។

រនូត,ធ�ឹម១ៃផ�ខងេ្រក១គឺកពរេដ
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ែថប។រូបថតទី៤បង�ញេនឧទហរណ៍ករអនុវត�

គា�ៃនចំេណះខងេ្រកទក់ទងជាមួយករេរ ៀបច

លបថា�ំបំេប

អគ�ិសភ័យនិងកររ�� ួយ្របថពី។ទំនាញែផនដីេធ�ករ

ប�្ឈររចនាសម�័ន�សំណង់អគារទូរេទទំង�ស�ង,នឹង

ក�ុងចំេណាមសមា�រករពរអគ�ិសភ័យទំងេនះ  
បន�ះៃនកេម�រីកេឡងនិងសំេណមក��ប់អលុយមីញ៉ូ

េពលរ��ួយែផនដី,ែផដីញ័រនឹ ងផលកមា�ំងរ�� ួយ្របថ

ែថមពីេលេនាះ,ែផ�កសមា�រករពរអគ�ីសភ័យេន

ម្យោ៉ងេទៀតករងរមិនែមន្រគាន់បេង�តេទប៉ុែន�េ

េ្រចនែដលអចរកប

សម�័ន�សំណង់អរទំង�ស�ងដូចគ ា�។ម្យោ៉ងេទៀត,
ថាជាទូរេទេភ�ងែបកេចញេនែផ�កេ្រកៃនសំ

រូបភាពទ១ឧទហរណ៍ៃនរចនាសម�័ន�ករពរអគ�ិស

ែតប៉ុេណា�ះនិង្រត�វបានពន� ត់វិញមុនេពលរល

របស់សសរែដកែថប។

េពញសំណង់អគារទំង�ស�ង។េដះ�សយបន�ុកកេ

រូបភាពទ២ឧទហរណ៍ៃនរចនាសម�័ន�ករពរអគ�ិ

េហតុេដយអគ�ិសភ័យែតែផ�កៃនសំណង់អគារមួយគ

របស់រនូត,ធឹមែដកែថប។

ដូេច�ះ,កំេដៃនែផ�ករចនាសម�័នរកេឃញេនកែនង

រូបថតទី១បង�ញេនឧទហរណ៍ករអនុវត�ៃនករ

ណាែដលចេនា�ះអគភ័ យែបកេចញចង់េកតេឡង,ប៉ុែន�ែផ�ក

សសំឡីករពរអគ�ិសភ័

ែដលរកេឃញេនែផ�កករិយាល័យមិនបានប៉ះព

រូបថតទី២បង�ញេនឧទហរណ៍ករអនុវត�ៃនសរ្រគា

អគ�ិសភ័យនិងមិ មានឥទ�ិពលដល់េទ

ហ�ី្រតសរៃសករពរអគ�ិស

េនមានកត�េផ្សងេទលបានដក់ក�ុងប��មួយ

រូបថតទី៣បង�ញេនឧទហរណ៍ករអនុវត�ៃនក�រ

ករេគារពេទនិងក�ុងណៈគុណភាពៃនែផ�ករចស

ផ្សំធាតុសរៃសសុីលីក

ម�័ន�កុងេពលែដលកំ
�
េដៃនអគ�ិសភ័យទំងេេនែ

រូបថតទី៤បង�ញេនឧទហរណ៍ករអនុវត�ៃនករ

បេង�នេហតុរ ឹតែតេក �,េហយករបេងនរបស់កំ េដ,វម

បំេបាង
■

■

■

្រតឹមែតបាត់កំលំងភាពតឹងរឹងេទែតបទពិេសន៍ ក
■

ព្រងឹងករវតទិៃនកផងែដរ។រូបភាពទ២បង�ញពីផ

■

គំនិតសំរប់ករ្របត�ិ របស់ចនាសម�័ន�សណង់អគ
េនេពលមានអគ�ិសភ័យ។េធគេ្រមាងរចនាសម�ទទួ ល

(ទំព័រ៦-៨)

ករខូច្រទង់្រទយមពីកររីកដលៃនេដរបស់អគ�

កែលងានជាធនរនឹងភគ�សំ័ផ ក�ុងគេ្រមាងែដកែ

សភ័យេនាះរហ័សេឆា�ះេន់ខងក�ុងៃនែផ�កវិរដ

េដយ កិនេិ អុីកិ ដ

ន។ខណះែដលរង �ស់្របងសសរធម�ត្របែហលន

ស�ស�ច,�សវ្រជាវស�បនាស្រមាប់វិទ្

កម�ស់បាទ,រង�ស់ែវងៃន់រនូត,ធ�ឹមេពលេ្របកុងគេ្រម
�

បេច�កវ ិជា�,សកលវិទ្យោល័យវិទ្យោស�ស

ែដកែថបគឺដច់ពីគា�ងរង �ស់សសរ។តមពិររីក

េឡងៃនកំេដរបស់រនូត,ធ�មគឺសំខន់េនេពលមគ�ិស

វត�ុែដលគិតេឃញេលសពីត្រម�វករក�ុងគេ្រមាងែដកែ
ឡុងេពលមានអគ�ិសភ័

ភ័យ។ កររីកេឡងៃកំ េដរនូត,ធ�ឹម្របេឡងក�ុងអ័ក្
ផា�ល់,ែតភាពរឹងៃនសកំ ហិតកររីកេឡងៃនកំេ,

េដយេហតុេនាះផ�ល់ផ�េចៀសពីភាពរឹងែដលជាេហ

ករស�នៃនគេ្រមាងេលសពីត្រម�វករអំឡុងេពល

ងយ�ស�លរពត់បត់ខូច្ង់្រទយរនូត,ធ�ឹ

សភ័យពីរបន�ប់ស�ង់កេម�,ដូេច�ះេហយវចំបាច់្រត�វេ

េដយេហតុេនះ,កត�សន់ កុងគេ្រមាងពិ
�
និេស�

ត្យេនកមា�ំងករងរខងេ្រកកំឡុងេពលមា

ភាពេនេពលមានអគ�ិសគឺសរុបរង �ស់្របែវបស់

និងក�ុងករផា�ស់ផ�ូរកមា�ំងតមលំនាំៃនែផ�កបុព�េហតុខ

រនូត,ធ�ឹមេ្រប ដក់�សទប់ក�ុងមួេ្រកយមក,ពីេ្

ចត់ែចង

រនូត,ធ�ឹមមកដល់ករត់បង់ភាពរឹងកន់េកនេងជ

កត�ដំបូងេដម្បីយកេទចូលក�ុងប��ីករ្របលងៃ

លំដប់ជាករេកនេឡងៃេដេគចប់ទទួលក រផ

្របឹងេធ�ករងរខងេ្រកេនះគឺជាែផ�កមួយៃនករប

េចញពីបន�ុកែខ្សឈរ
កំឡុងេពលែតមួយែដរ,មកដល់សសររងករបន�

សភ័យេ្រកសំណង់អគារ។រូប១បង�ញពីភាពេង
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រចនាសម�័ន�សំណងអរគឺេពលអគ�ិសភ័យកំ ណាែបក

កមា�ំងអនុភាពេដយកពីអគ�ិសភ័យ។

េចញ,មិ នគួរឲ្យេជឿរជាបំផុតថាក�ុងេពលរ�� យែផនដី

រូបភាពទ១ៃនភាពេផ្សងគា�រវេណះខងេ្រ

េកតេឡងនិងមានគ�ិសភ័យមានសមត�ភាពកងករគំរ

ទក់ទងជាយករេរៀបចំទប់ទល់អគ�សភ័យនិងក

គំែហងលំនឹងរបស់រចនាសម�ន�សំណង់អគារបាន។េ

រ��ួយ្របថពី

េហតុេនាះបេង�នកំលំង យ្រគប់្រគងកំលំងរ យ្របថព

រូបភាពទ២គំនិតសំរប់ករ្របត�ិរបស់រចនាសម�័ន

បេ្រមបែន�មរួចផុតពីេ្រភ័យរ ិះរកកត�ករគេ្រម

សំណង់អគារេនេពលមានសភ័យ។
ណៈ,េពលសមាជិក្រក�មរកេញកែន�ែផ�កណាមួ

ក�ុងេពលមានអគ�ិសភ័។វគឺជាទូរេទក�ុែដល
ទទួលយកករសងសង់សំណអគារជាមួយក

បាត់បង់កំលំងអគ�ិសយែបកេចញ,េឡាមព័ទ� េលេធា

ទល់េដយល�ិតល�ន់និងអគ�សភ័យមានកំរិតខ�ស់មិង

កេចញែមកធងេនតំបន់ៃនកំលំងបងងអគ�ិសភ័យ

ែបក។េហយស្រមាប់ករេគេ្រមាងខ�ស់េនាះគឺគូ

របស់ពួកេគេហយទំងេនានែបងែចកប�� ក់ជាថ�

េជាគជាំៃនអគ�ិសភ័

េនដំណាក់កលេនះ,កគេ្រមាងរចនាសម�័ធា

ករអនុវត�មូលដ�នគេ្រមាងករណ៍ទប់សអគ�ិស

េហយគេ្រមាងទប់ទល់ចំនសរុបករ�ស�តចុះសង�ត។រូប

ភ័យគឺតម្របតិបត�ិផតផ�ង់សកម�ក�ុងករដក់េទក�ុងប�

ភាពទ៣បង�ញេនរូបភាពៃនកងែចកដក់ទម�ន់

ប�� ក់េនគេ្រមាងក ក់ចុះក�ុងេពលមានអគ�សភ័យ។
ដូចបានសំគាល់ខងេលេច�ះេហតុេនះ,វគឺចំច់េធ�

ថ�ី។ក�ុងរូបភាពបង ញេនគេ្រមាង,េបេទះជសភ័យ
ែបកេចញចុះេទេលក្រមាងបុព�េហតុពីកំលំងសរ
ថយចុះ,កំលំងអ័ក�េឆះយា៉ហ័សែក្បរសសរទំងេនះ

ករសក់ទប់ទល់និងអគសភ័ យេដយ្រគាន់ែតដ

្រតង់ចូលមក្រកបសង�េលក្រមាលេឡងវិញ,េដតុ

ក�ុងប��ីមិនែមនជាស នភាពចុងេ្រកេនាះេ ែន�។ជាក
អភិវឌ្ឍន៍វិវត�ន៍ៃន្រត�ិ ករណ៍អគ�ិសភ័ផងែដរ។

េនះេធ�េអយេ្រគាងអកធា�ក់ចុះភា�ម។កងករណីេនះ
ងយ�ស�លសង�ត់េឡងវិ។តេទេទៀត,ក�ុងករណីេន

ក�ុងរចនាសម�័ន�អរសងសង់ថ�ី,អ�កេ្ងករនិ
សមាសភាពឈរគេ្រមា្រប�លជាស�ុកស�

េពលែដលចំនួនពហុគុណៃនរនូត,ធ�ឹមបានដក់េន

េហយ,និងេរឿងេធ�គេ្រមគំ រូខ�ះសមរម្យបាន យជាស

េនាខ�ស់ជាងក្រមាលេហងេនាះមានសរៈសំ

ញាុំ។ក�ុងេរឿងេនះ,គឺចំបាច់្រត�វេរៀបចំប�រគេ្រមាងែ

ក�ុងករអនុ��តឲ្លបូកៃនកមា�ំងែដលេកបស់រនូត
,ធ�ឹមទំងេនាះ,គេ្អចនឹងប្រង�ញបាក ក់ចុះតេទ

េជឿរថាស�នភាពកត់ខូ ច្រទង់្រទយអំេពល

េពលសសរនិងរនូត,ធ�ឹមទងេនាះប��ូលយា៉ងរឹងម,

មានអគ�ិសភ័យពីករស់ផ�ូរទស្សនវិស័យៃនណាច្
ផងែដរ។

េទៀត។

ឧទហរណ៍ៃនក ររិះរកឆឪកសទប់ទល់អគ�ិសភ័

រូបភាពទ៣រូបភាពៃនែបងែចកដក់ទន់ជាថ�ីក�ុង

េនេលភាពមិន្រត�

េ្រមា

រូបភាពទ៤បង�ញពីឧទហរណ៍ៃនរ ិះរកទប់ទល់

ពីេ្រពះករទប់ទល់អសភ័ យគឺ្រត�វករឲ្យក្រព
្រពងក�ុងស�បណង់អគារេនជប៉ុន,រេទក

ែដលដក់ផល្របេយាជនកដៃនគេ្រមាងែដលេល

ចូលរូមយា៉ងមុឹងមា៉ត់ ករេរសយកតំណររបស់សស-នូ

ត្រម�វករកំឡុងេពលអគ�ិសភ័យ។សំណង់អគគឺ

ត,ធ�ឹមខ។

ចង្រកងពីគេ្រមាងធំែដលសយកសសរបនា�ត់េ្រទត

តេទេទៀត,េដម្បីនិងេធកិច�បុព�េហតុេស�កំលំងខ

ខងេ្រកវង់បរិមណ�សំណង់អគារ។ករបាតកំ

រ��ួយែផនដី,សសរនិងរនូត,ធ�ឹមទំងេនាះេធ�កំលំ

លំងេដយបរជ័យក�ុជិករចនាសម�័ន,ដូចជារនូរ

ែដលេលសេនាះ្រត�វករជយពីបន�ុកែខ្សឈរ។ជារេទ
បនា�ប់ពីរ�� ួយែផនដនិ ងមានអគ�ិសភ័យខ�េកតមានេឡ

ធ�ឹម,និងនាំេទកររលំេហយធា�ក់ចុះពីក្ល។ដូេច�ះ

,ប៉ុែន�អំ ឡុងេពលែដលរ��ួយែផន េនាះមិន្រដេឡយ

ភ័យអ�� ឹងកំលំងរចនម�័ ន�កំឡុលេពលមានអគ�ស

ថាអគ�ិសភ័យកំណាចមិនរមកំែហងលំនឹងរបស់រច

ភ័យអចនិងឃាត់បាន។េបសិនែតសមាជិកែខ្ស

សម�័ន�សំណង់អគា

ដូចជាសសរបាត់បង់កំង,មានករសង�ត់េដ

វគឺចំបាច់េទេរៀបជិ កទំងេនះេទករពស

េឆះសសរទំងេនះអចែចយជាថ�េទសសរបនា�

ម្យោ៉ងេទៀត,េនាះកមគំែហងដល់លំនឹងរបស់

8

េ្រទតែដលបេង�តេ្រគា។

េដ េខនិេិ ភះិេខ្
ស�ស�ច, វ ិទ្យោស�ន�សវ ស្រមាប់ វិ

រូបភាពទ៤ស�នភាពៃនគេ្រមាងេពកសមាជិ

ស�ស� និង បេចកវ ិទ្យោ ៃនសកលវល័យ តូក្យ។

រចនាសម�័ន�បាត់បង់លំរបស់ពួកេគដល់េពលកណត់
ចំេពះអគ�សភ័យ(ចង�ុបង�ញេដយបេង�នព្កវ ិរូប

េួលគំនិតស្រមាប់ កេងងរេលបករបំផាេ្ផ

កម�)

អគ�ីភ័យ

ប�ង់គំរន
ូ វអនុ��តឲ្បំ បាត់ពីករករពរសភ័ យសំ

អគ�ិភ័យ បណា�លឱ្យចខរែច�កនងក�ុងចួ

របសសរខ�ះេដយេធ�សកល្បងនិង េធករប
��ក

េដយសរែតកំេដៃនេភ�ង។ េដយសរែតករខូច

ករសង�ត់េឡងវិញករេធ ករ្របគួត្របែជង,ងកេរៀ

េកតេឡងេនក�ុងែផ�ខងបៃនអគាដូ េន�បចួែដលទទួល

បែន�មពីករវិវត�ៃនគ�ិសភ័យ,បានប
��ក់ពស�នភាពទ

រងនូវ ករខូចខេ្ផេភ�ង្រត�វបានេ្របងវ ិញ ជាញឹ

ន់៖ទំងន់កុ�ងដក់្បៃនបរ ិមណ�េដយបុព�េតុៃនក

ញាប់។ ក�ុងេគាលបំណងេម្បចនេ្រប េឡងវិនូ�អគារ

ព្រងីកកំេដេនក�ុង។េរៀបចំទប់ទល់អគ�ិសភ័យ,ដូច

ែបបេនះ វមានភាពច់្រត�យល់ពីក្រមិតៃនករខ

ជាអនុវត�ពិនិត្យេមប់្រគប់ក�ុងគេ្រមា,គឺេទ

នត និងេដម្បីប
��ក់ េតចគាេនបចនឬមិ នចនក�ះង

ងយ�សលក�ុងករទក់ទង ញឹកញាប់េទសង�ត់ស

កធនរ េដបពឺសេ្របេឡងវិេន។

េឡងវ ិញេទបេ���ងសសរែដកំពុងមានកំលំងខ�ស

ភ�ក�េងងរេលបកខូននរេ្ផភគ�សំ័ផ េធ�បក� ិជគ
េលបក្ពិរខូចខេ្ផេភ�ងេឆះ េហបផរព� ផ�ំេណបាស
ទិដ�ភាពវិស�កមនូ �ភ�សែដល្រត�វជួសជុល និងមេធបាយ ៃ

េឆា�ះេទបែន�មេលសពីចក�ី្រត�វករកុំឡុងលក

ករព្រងឹង គឺ្រត�ទមទរ េដម្បីជួយសលដល់ករ

សងសង់មានអគ�ិសភ
សំរប់សំណង់អគាធ”កំ រ ិតៃនសមាជិ”ប�ង់ទប់ទល់

េ្រប េឡងវិញ ៃនអគែដលខូ ចខត។ កកំ ណររស��សះ ល

អគ�ិសភ័យគឺបានេ្រជកេដយេហតុេនះ្រក�ម

េេេលបអគាែដលខូចខេ្ផភគ�សំ័ផ គយ្រត��េ្ពន

កទប់ទល់អគ�ិសភ័យក�ុងគេ្រងទំងមូលកំឡុងេពលន

េ្ផមា �ស់អគារ និងអ�កប់្រគងអគ និងអ�កេ្រប្របា
ជ។

អគ�ិសភ័យគឺផុតភ័យសំេរចករពរេនទប់ទល់អសភ័ យ

្រសិនេបេគកំណរររចួ ្រត�ែរស� �សះ លេចផ

របស់សមាជិករចនាសម�័សងសងអគារ។វិធ
ទប់ទល់អគ�ិសភ័យ។ដូ េច�ះេ្រប្របាស់គំរូទល់អគ�ិសភ័យ

ល�ដូនពះន េនបកេធ�បកិនជ្ាពេ្ាអង ្រត�ែរនះបកិនជ�ន្

ធានារ៉ប់រង់ទប់ទលងអគ�ិសភ័យៃនគំ េរងរបសអគ

េលបកស� �សះ លេ្ផនារ�ា�្គារ។ ព្ប ង� ិេេេររេន

ធម�តក�ុងេពលមានអគសភ័ យ។
យា៉ងណាក៏េដយ,េនេពលតកំលំងសមាជិកកំឡ

ក�ុងករណីែដល ចផះកលៃនចួស�ិតេនក�ុងករធា
ចុះ េហបផចួ្រត�វបានកំណត់េពលសប់ករកស

េពលមានគ�ិសភ័យវអងបានេធ�ករប��កេ�សច,

េឡងវ ិញ េនក�ុងេពលអគតដ៏ខ�ីខមុខ វជាលទ�

េហតុដូ េច�ះក�ុងករ្រងីកសំណង់អគារណេនេព

េដបពឺសេ្បរសផកំ ណររេគាលេស��សះល�ំណងរ េន

ពណិជ�កម�ពិភពេលក។កងប�ង់រចនាសម�័នៃនគេ្រម
សងសង់ែដកែថប,វអងចំបាច់និងេធ�ករល្ប

្រត�ាន្ា�ិេ�ជាេ�សបនឹងក្រមិតមុនអគ�ីភ័។ ជាមួយនឹង

ក�ុងក្រមិតមួយែដល្ប់្រគា ស្រមាផៈេាលាស ាស ែខ។
ក�ុងករណីជាេ្រច, កាបជារនូ�េួលេដែដលស� �សះល

មានអគ�ិសភ័_ដូចជាករបាក់ចុះៃរWTC7អគា

ករេផារចម្បេលបភស�ែដលេនកំណររស�� វ ិទ្យោស

េមលេ្រគាងណ៍រចនាសម�័ន�េនាះដក�ុងប��ីរេលសពី

ស�ត្យកម� ៃន្របេទសជបន បានេរៀបចំ " េគាលក

ត្រម�វកររចនាសម�កំឡុងមេពលមានអគ�ិសភយ។

■

■

■

■

ែណនាំ សំរប់ករវ ចួែដលងករបំផាេ្ផអ

■

គ�ីភ័យ និង វ ិធី ស�ស ជួសជុល និង ករព្រង និងក
ាករសផានពលរ " ( េសចក�ី្រពង )

(េំា័ ៩-១១)
ក�េងងរេពបល ៃនករខូចខេ្ផអគ�ីភ័យ ៃន�ំណងរ

លំហូរ ៃនក�េងងរេលបករបំផាេ្ផអគ�ីភ័យ

ែដកែថា

តងគំនូ�1៖ បង�ញពីលំហូរករងពី �េងងរេលប
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ករខូចខេ្ផេភ�ងេឆះ ដល់ ករងរសជុល ឫ

កុសនរខ�ះបានទទួលរងនូវកនះបេខញផនងំងេ្ផសែរ

កខព្រងឹង។ ក�េងងរគយ េនាខាេនូ �ែច�ក៣ដូនខ

ករក សកសផៃនកេមពកាសសនរែដកេចកងេេររា

េ្រក៖

ចំេពះ អគ�ំណងរ ែដកែថា សីតុណ
ា �ភៃនកំ េដ និង
ជានះបេខញផៃនសនរែដក្រត�វបសេង�ត េដបពឺសផកេទ

• ក�េងងរដំបូង : ករ្របមូលពមានអំពចួខូ ច

� ិជគកខូ ចខេ្ផសេភ�ង ។

ខត ពកគូ និងព័ត៌មានអំព ភគ�សំ័ផពីកែសត និង្របព័
ផ្សព�ផ្សោយេផ្សងេមុនេពលេទេពប លកែនងងេភ�ងេេបា

តងគំនូ�េស 1៖ លំហូៃនក�េងងរ េដបពឺសកខ

• ក�េងងត�ំននរ : ក�េងងរេិដរជារករ ែ�តង

ស��សះល ឬ ព្រងឹ

េនកែនងងេកបរេហរះេលបលក�ណៈៃនេំងបងេេបា

តងគំនូ�េស 2៖ លំហូរករងៃនកជួសជុល�មះព

• ក�េងងរានសារានកំ: ករអនុវត�នសកលឺងេលប

ែដកែថានិ ង ករព្រងឹង េដយកេលកេប ន់ ្របមា

ែច�កៃន�ំណងរ ែដលផកាស ចួេេប ្របសិនេប ចំប ។

សីតុណ�ភាពកំេ។

េដយែផ�កេលលទ�ផលៃក�េងងរ លំ្ារនិង

តងគំនូ�េស 3៖ លំហូរករងរ ជួសជុលសម

ក្រមិតៃនករខូចខតភគ�សំ័ផ េគ្រត�ផកជពកេធ�បក
វ ិនិច័យ
� េហបផភនះ�រតែចនកស��សះ ល និងា្ងឹងេដ

ែដកែថា និង ករព្រងឹងែផ�កេជានះបេខញផា

ែផ�កេលករវិនិច�័កខូននរេ្ផេំងបងេេប។ េន
ដំណាក់កលេនឈនដលរកកំណររ េួលេដ ស��

■

សះលេដបពឺសេចផល�្ាេ�បរេឡងវ ិញ េហបផ� ិធសសស�ត
ភនះ�រតន៍្រត�េនេ្សប�េ ប� និងកខស��សះ ល ព្រងឹង

■

■

■

■

(ទំព័រ ១២ ~១៤)

្រត�វបានអនុវត

� ិធសកពអគ�ីភ័យា�រ តូក្យសងផ្េស

តងគំនូ�េស 2 និងទី 3 បង ញពី លំហូរករងរកង

េដយរូពបូផះគិ �ះេពប នផក្រនេរានំ �ំណងរ ,

ក� ិនិន័ផ
� េលបក្រមិតៃនករខូចេ្ផេភ�ងេឆះ េនក�ុង

និកិន េ�កេគអិលធីឌី

�ំណងរអគារែដកែថប។ េនក�ុរណី ៃនក�េងងរេលប
�ំណងរអគារែដកែថ មិន្រតឹមែ�េងងរេលបក្រមិតបៃន

តូក្យសងផ្េស ® គឺជចួចកា�ចញផេខុ�រ

ជានងំងា�រសមា�រែដលងកាបបពលរ េ្ផ

ែរឯងព� យ ែដលបានេបកដំេណរករ េនសភា ឆា�

កំេដេនបេេ ប៉ុែន�ក៏្រត��េងងរេលបជានះបភនរថផរបស់

2012 េនក�ុងទី្រក�ងតូក ។ វមានកម�ស់អតិបៃន 634

ែច�កេចកងេេររ និងស៊ុម េដយសរែត សកលៃនកេម

ែពប្រ ានពះខខចម្បាស  គយរចួចកា�ចញផតព

ខ�ំេធ�បេចផប៉ះពល់ដលក� ិនិន័�ផេលបករេ្របេឡង

លកលរះ ចក� និងជាបពេ�កនេេ�ជា។ េបេយា

ញ។ ដូ េច�ះេហយ ករ ន់្របមាណ សីតុណព ៃនែច�ក

េទតមប��ត�ិៃនច្ស�ីពីស�ង់ដអ ចួេនប្រត�

ា�រ�មះពែដកែថា និងករវ

បាន ចត់ថា�ក់ គារមួេនក�ុ�ំណងរ

ជានះបេខញផៃនែច�កយំងេនបគយរភារកិច�ចម្បង េនង

(តងគំនូ�េស . 1) ។ �ំណងរទំងមូល ម

ក�េងងរករខូចខេ្ផអគ�ីភ័យ។

រនរែច�កនងេ្កពរកែនងង្ាពូលចតំះ ពណិសាកពស និងែផ�ក

ករប ា៉ន់មាណសីតុណា��ំណងរែដកែថាគឺ

រ�ាបពខុ�ររកែនងង�េងងរកណ៍ា

្រត�វបានេធ�េឡងក�េគាលបំណង េដម្បីរៃពងករផា�
ប�ូរ លក�ណៈ ៃនសមា រៈស៊ុមែដកែថា ែដលជាេគាលេ
ស្រមាប់ករេ្របេឡ។ ករផា�ស់ប�ូរេនងលក�ណៈ

តងគំនូ�ទី 1៖ ចំណាត់ថា�ក់ថាជរ េនក�ុង
�ំណងរ និង រ�ាបព និងែច�ករនរេ្កព ៃនតូក្យសងផ្េស ា

សម្បត�ិ េមកនៃនឧាកណ៍ែដកែថប ឹងាំ និង
ែដកានង�េ ឹងាំ ែដលជានងំងា�រជ្រត�េនាេងងបនក�ុងកំ
ឡុងេពលដំ េណរករផលិ េហបផេរគស័ផេនក�ះងសីតុ

េនេពលែដភគ�សំ័ផងាេេបចួ អទិភាពដំប
គឺ្រត�វេមលថា េភ��វងអស់្រត�វបានជេម��សយសុវត�ិ

ណ�ភាពទប។ សូម្បីែក�ុងចំេណាសនរ�ំណងរែដក

ភាព ។ាប
ា ជាបន�បន ា�បេេររគយកេងងននតភគ�ិ�នស

ែថា ែដលពិន�ូ�បានរងផលប៉ះលរេដយកំេដេភ�
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ដួលរលំ េងតពេំងនរ និ ងទីតំងៃន អគារ។គឺជាត

េនក�ះងតដះរ េដបពឺសភេង�តថាេត
ជធនរនឹងភគ�សំ័ផដូនែដលេនេលបកេតបងយភររា កសក

នាទី ៃនកររសង�ងរ េដបពឺសកពកណសេភ�ងេឆះ

លឺងេនាប
ា ករ រួសនាប
ា ែដលចននឹងេកតេឡង

ែដលេធ�បេចផចួដួលរលំ ។

េនបេា

្របែហលជាេកតេឡងយាយ េហបផអចនាំេទរ

េនក�ងកររចសង�ងរកពភគ�សំ័ផ ភ�សែដល
កាប
ា ករ ាខាេ្ាា័ ន�កពអគ�ិភ័យ ៃនែផ�ករ�ាបព

សំខនគយ ្រត�កំណររកតតែដលចនាងងេចផានេងងននត
្រត�េនចត់ថា�ក់ េទតម ជេកតេឡងេនខងក�ុង

ក�ុងេពលានអគ�ីភ័យទី ្រក�។
េរឿងដំបូងគឺបានេធ�រួេនេពលពិចភំាសភគ�សំ័ផ

ខងេ្រកអគារ។ េនកររចសង�ងរតូក្យសងផ្េស

េស្ករង គឺេដម្ប្ាាណេពប លភ�សែដលពិនចនេេបេនៃន

ករណសភគ�សំ័ផទំងខងក�ុងនិងខង្រត�េនេគគិរ

ចគា េនក�ុងតំបន់េគាលេដ យបនា�ប់មក េដយែផ

េះករពះន និងកពប ង្រឹព្រត� េហបផនិង� ិធសេារ សងររ

េល អ្រពិនចនេេប ្ាាណចំងរងរ �ះសេរៃនេំងបង ែដល

បង�រ អេស�រភរ�ាបព ្របសិនេប ានភគ�សំ័ផេកបរេតបង។

ចនេកតមាេលបចួសិរនង។ េល្ប�នខ្យល់និងក

ភគ�ិ�នសា ភគ�សំ័ផែដលេធ�បេចផាបបពលរដលរចួ

េផ្សេទៀតែដល្រត�វបានេ្របម្បីគណនា សីតុណ�
កំេដ ៃនែផ�កៃនរ�ាបពេនកែនងង្របភពេភ�ង និងក្ពិរ

ករចនសង�ងរ ្ាាន�័កពអគ�ីភ័យយា៉

េស�រភាពនូ��សរះណាជាកេមែដលគណនា គឺ្រត�វប

ពិេសសស្រមាប់តូក្យូស�

បង�េនតងគំនូ�េស 2 បានបង�ញពីគំរូ ែដល្វបា

ករចនសង�ងរ ្ាាន�័កពអគ�ីភ័យ េនអនុម័ត
ស្រមាចួខុ�រ គឺមានសុវត�ភាព្រ គបន់្របឆាំងន

េ្រប េដម្បីគណនាសីត ភាព ែដេងភំាសក�នសររ

កែដលចនានភគ�សំ័ផ្គារ្ាេំេ ែដលត្រម�វឱ្យម

គិរេះកពះនៃនភគ�សំ័ផ និងឯកសគំឧ
ូ ទហរណ៍វ ិភាគ។

ករគិតគូរអំពីច្បោ។ េលសពីេនះេទៀត េដយសែត ស

តងគំនូ�េស 3 បង�ញពីវិធីស�ស�េម្បី�� ក់េស�រភា

រៈសំខន ៃនចួខុ�រ និងទំហំដុមហិមាកគិរគូាសអគ�ី

ៃនក្ពិររ� ាបព្ាឆាំងនឹក�នសររភគ�សំ័ផ។ សូម្បីែតេ

ភ័យបានរួមប��ូល េនកងកររចសង�ងរ ្រត�េួា

េពលែដលសន�ត់ថាជាេភងេឆះទី្របជុំជននិងទី្រង ែច�ក

តពក្ពិរ្រត�កៃននប់ ែដលេធ�ឱ្យរ�ំណងរ ម�័ន�

សនរ�ំណងរដុៃេេេររ េនែរានក្ពិ រចនេនលកអ

ែដល្រត�វបានេរៀបចំយេពញេលញ ស្រមាកពេហរះ

េដេហតុេនះ េ��រភាៃន�ំណងររ�ាបពេនែរចន

កណ៍អ្រកក់បំផមមួយ ។

កពេនល�។

កណសមួយៃនកា្កណ៍ភគ�សំ័ផេះកពះ ន
តងគំនូ�េស 2៖ គំូេដម្បីគណនាសីតុណ�កំ េដ

ែដលេនេងងកររក្ពិ រ ្ាពេ្ាអងួ�េេនឹងភគ�សំ័ផទី
្ករង. ភគ�សំ័ផេស ្ករង្រត�វបចត់ទុកជាមហអគ�ីភ

េដយករសន�ត់អគ�ិភ និងឧទហរណ៏វិភាគ ( េលន

មួយ ែដលឆាបេឆះជុំវិញអ។ ដូចបានែណនាំ

ខ្យល់ :0.5 ែពប ្រក�ះង1� ិនេស )

តងគំនូ�េស 3៖ កាខាេេស�រភាពៃ្គង

េ្រកម កររចនាសរពរអគ�ីភ័យ គឺេធ�េឡង
ស្រមាប់ តូក្យូស� ែដលនឹងមិនអនុ��តឱ្មានប
��

�ំណងររ�ាបពនឹងអគ�ិភ័យែដលសន�ត់ ( ទ�កនៈៃនក

�ំណងរដូនែដលេនេលបកេតបងេនបេេា

 សកល និងរូបភាពេដម្បីគណភះិនេធប�ត ស្ដស ហ�
(INTER-STORY DRIFT)

លក�ណៈពិ េសសៃន�ំណងរែដលានែរព� ផគររ តូ
ក្យសងផ្េស គឺ " ជាន់ក��ក់ " ែលបានដំេឡង េនេល

គេ្ាងសកលឺងកកពអគ�ីភ័យេនជាន់ក��ក

េរពាូ (TEMBO) (រនរ�េងងរកណ៍) ែដលតមរយៈេនះ
អ�កេេ�ន អចេមេេ�ជាេដយផា�ល់ េន

តងគំនូ�េស 4៖ បង�ញពីទីតំង និងដ�ភាពៃនជាន

េ្រកមពួកេគ។ ្របសិន រនរក�� ក់ ្រត�េករ ធា�ក់ចុះ

ក�� ក់ ។ ជានយា គឺស្រមាប់ករេនងេ្រ និង ែផ�ក

េដយសរភគ�សំ័ផ វអចបណា�លឱ្យរខូចខត

ខងេលស្រមាប់េេនែច�កនងក�ះង។ េនក�ុងភាពអ

ដ៏ធ�ន់ធ�រ េនក�ុងតបន់ជុំវ ិញ។ េដម្បីបងរករេ្រគាះថេនប

ភគ�សំ័ផ ែផ�កខងេលអចនឹងទទរងករប៉ះពល់េ

េគេធ�កសកលឺងេ្ផដះ រកំេដរនរគំ�
ូ ិាឺនិពិរ
ស

ផា�លភំាសេភ�ង។ ករេធ�េតសសកលឺង្រត�វនេគ េធ�េឡង
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េដយប��ូល ជាមគំេ
ូ ំ ហំាិរៃនជាន់ក��ក់ ស្រមក

គួរែត្រត�វបានសងេ្ផានកកពភគ�សំ័ផ។

េ្រប ខងក�ុង ចូលេទងកដះរកំេដមួយ។ រូបថតទ1 បា

�ំណងរកពភគ�សំ័ផ វគឺករា�កិនជែដលសរសរ និង

បង�ញពីគំរូសកល្បង។ ក�ុងវ ិធីស�ស� កល្បងេនះ
ក្ករកំេដសកលឺង្រត�វបយកតពគំ រូ

ធ�ឹព និងែផ�ក�ំននរេផ្សងេទៀ្រត�ានកធនរនឹងេភ�ង ឬកុ
កកពភគ�សំ័ផៃនសនរ �ំណងរេចកងេេររ្រត�បា

កំេដាិរសកលឺង ជាមួយនឹងទម�នាិរដក់េលវ។ ទន�

អះអាប
ា ករេ្ផាន� ិធស សស�តកព្រឹព្រត�។

នឹងេនាះែរ ��ពូ លាណឫ� ដូនបង�ញេនក�តង

មួយក�ុងចំេណាមមេធ្យ េដម្បីបំេពញត
កំណត់ជាធន់នឹងេភ�ងេនក�ុងជេ្រមសបូងខងេលគយ ផ�

គំនូ�1 គឺជធន់នឹងេំងបង្រគេលបខ��រកំហូន្េងរ្យផ

ល់នូ�ករករពរេងេឆះ េដប ពឺសកះំេចផសីតុណ
ា �ភាព

េ្ផប�ា ផ ។
រូបថត 2 បានបង�ញ�ំមក ែដលស�ិតេនេ្រក
កំេដ។ ខណៈេពលែដលរយៈេលៃនករសន�តភគ�សំ័ផ

ែដកែថប ក�ុងអំ ឡុងេពលេភ�ងេេបមិនេកនេឡងកំេដ ។
េដយសរែតសីតុណ�ភាេភ�ងេឆះ ជាទូេទមាជុំ

េនខងក�ុង អគារេន 36 នាទីែរកសកលឺងដះរេនប

វ ិញ 1,000 ° C, ដូនេនបវ្រត�វបាាែន�ពរចំបាច់េដម

គយេធប�េតបងក�ះងផៈេាលព� ផេាប ង។ រូបថតេស 3 និងទី 4

ករពនំ េពបែដកែថាទូេទ ែដានភះស �ូតងរកំេដ

បានបង�ញ�ំមកេន�លរបនា�ប់ពកដះរ។ សូម្បីែត

ធនរនឹងសីតុណ�ភាព រហូតដល់េ 350 °C. ។ េទះ

េនក�ុងករេធ�េតដះរកំេដក�ះងេាលប ងផូរងេាល

យា ងណា ជាមជាធនរ នឹងភគ�សំ័ផ អុីសូឡង់កំេដគ

�នសររភគ�សំ័ផ េនខងក�ុង អ ជាេ្ាបែាកបានេក

ចនកព រហូតដល់េទ600 °C, ែដល�ប�ព�ផកររ

េឡងេនែរពីរ�សទប់ខងេល  រ�យារ �ះានំន�ន៤,

បន�យ េនក�ុងករករភគ�សំ័ផ។ េលសពីេនះេទៀត ក�ុង
ករណីែដលលក�ខ័ណ�ភគ�សំ័ផ និងលក�ខ័ណណករកស

ដូនេន�បជប�� ក់ថ រនរកបជករគយានសុវត�ិភាព្ប់្រគាន

ចួ ក�ុងអំ ឡុងេពលភគ�សំ័ផែដលានសីតុណ�ភា

ក�ុងអំឡុងេពលានភគ�សំ័ផ។

េ្កព600 °C, ជាធនរនឹងភគ�សំ័ផ អ្រត�វបានអនុវ
េដាះំចំេនរ ានករករពរេភ�ងេឆះេនបគយរក

តងគំនូ�េស 4៖ ទីតំងៃនជាន់ក��ក់ ង គំរូ

ភនះ�រតន៍ជាធនរនឹងភគ�សំ័ផេ្ផាន�ផៃថងេដបពេលបក

�ំមកែដលេន�នសររសកល្
រូបថតេស ១ �ំមកគំរូ សកល្ប1

ចំណាយសងស កររាន�ផេាលេ�ិសង�ងរ

រូបថតេស ២ គំរស
ូ
កល្បងេនក�ុេដ ( ពីបង�ួចៃនក

និងេធ�បេចផាន្របសិទ�ិភខុ�រ ស្រមាប់ករេ
្េ�រេំហំកែនងងនងក�ុង។

សេង�តតដះរកំ េដសកល្បង

រូបថតេស 3 �ំមកគំ រប
ូ នា�ប់ពដះរកំេដ

លក�ណៈសម្បត�ិសីតុណ ភាពខ�ស់ល�ឥតេខៃន

រូបថតទី 4 បនាប់ពីបាដះរកំ េដ (ពីរ�សទប់ខង

ែដកែថាែដលធនរនឹងភគ�សំ័ផ

្រត�វបានយកេចញ េដមប�� ក់រួ�ពកែាកៃន�សទប់

ជាធន់នឹងសីតុណ�ភាពខ�ស ៃនជាធនរនឹងភគ�សំ័ផ

ទីបីៃនានសបក�� ក់ )
■

■

■

■

្រត�វបានព្រងឹ ងយា៉ង េដយករបែន�មបមា

■

�ំេគៃនធាតដូនរ ពបូ (MO) , េភនាមស (NB) និង �ះសច
(CR) និងេដយករ្រត�តពិនលក�ខណ�កំេដ។ សីតុណ

(ទំព័រ ១៥ ~១៦)

ភាខុ�រចតលរជានងំងដលរែដកែថាែដលធនរនឹងភគ�សំ័ផ

ែដកែថាធន់នឹងអគ�ីភ័យ

្រត�េនេធ�បេចផ្ាេ�បេតបងេដយមេធ្យោបាយ

េដយគណៈកម ធិ កស�ីពីករបង�រ នជាធនរនឹង

ាំែាក និង ព្រងឹកករែចកចយ កេេននស ្េសដ និ ង

អគ�ីភ័យសហព័ន�ែដក និងែដកែថាជប៉ុន

េ្ផា្ងឹ ង�ូលះផ�ពះង ៃនក�ំេគលរះចកំ ។ ក�ុង
ចំេណាម លក�ណៈពិេ�ៃនែដកែថាែដលធនរនឹង

ច្បោប់ស�ីពីស�ង់អរៃន្របេទសជប៉ុនា ិផថា
អគារពិេសស ( អគារផែល�ង សណា�គារ និ្ាេំេដូន

ភគ�សំ័ផគឺ:

ួ�េចកងេេររ) ែដល្រត�វបានេ្េូ េេេដយមនុស្

• ជានងំងៃនសីតុណ
ា �ភាពខ�ស់ ល�ាំចះរ

េ្រច និងអគារែដមានទីតំងស�ិត េនងតំបន់ទី្រក�ង

េហបផជេធ�បេចផជានងំងេន600 អង្រេស ( 0.2%
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អុហ�សិត ) គឺ មានេ្រនជាង2 /3 ៃនេចផតៃម�សីតុណ
ា

ករេធ�េតសដះរកំ េដ ្រត�វបានេគេធ�ង េដម្បី

ភាព ក�ុងបន�ប់ 

អះអងថា លក�ណៈសម្បសីតុណ�ភាខុ�រៃនែដកែថប

• លក�ណៈសម្បត�ិសីតុណ ភាព បន�ប់អនុេលម

ែដលធនរនឹងភគ�សំ័ផេនែតមានដែដល េនេពលែ

កេចផរៃពងស្រមាប់្របេភទ ជានៃន

េ្ាប រ�� ធ�ឹម និងរែច�កេចកងេេររៃន�ំណងរ

�ំណងរែដលែដកែថា។

ែដលរេ្រគាងែចនករែណនាំមួយ
វ ិធីស�ស�ក�ុងករេធេតស� បានអនុម័តេធ�េតស�ដះរកំ

•កចញជាារ គឺ�សេដៀងគា� ឬ លរងែដកទូេទ
ក�ុងចំេណា�តងរ្ែដលទក់ទងនឹងលក�ណ
សម្ត�ិ ៃនសីតុណ�ភាខុ�រា�រផលិតផលែដកែថប ាន

េដសរសរ ែដលេនប�� ករ េនក�ុងISO834 ។ ករេធ�េ
ស� េនះ្រត�វបានេធ�េងេដកដះរសកលឺងជាធនរ

ASTM A1077 (កាប
ា ករ �តងរ្ស្រមា�ំណងរ ែដក

នឹងភគ�សំ័ផខ�ធំស្រមាសរសរ េនវិទ្យោស�ន�វ

ែថា ជាមួកាេង�នជានងំងេនសីតុណ�ភាពខ�

ចគារៃន្រកសួងេហដ�សម�័ន�ែដនដស និងដឹកជ��ូ ននិ ង

ស្រមាប់ករេ្របេនក�ុងអគារ) ែដល្វបានេចញ

េទសចរណ៍។ �ំមកែដកែថបែដលធនរនឹងភគ�សំ័ផ គឺ

េនក�ុងែខេមស ឆា2012 ។ ស�ង់ដរេនះត្រម�វមាន ក

H- 300 X 300 X 10 X 15 មានបេណា�យ្របែ3.5 ែម៉្រត (

ប�� ក់ក្ពិរខុ�រ ពី្ករពភ�កចលិរែដកែថាសំ នេ រ

តងគំនូ�េស 3)។ ភួយករពភគ�សំ័ផ្រត�វបានេគេ្

ចន ឬពិនចនក�ះងកផលិតែដកែថបអនុេលម តស�ង់

ជាមួ�ំមក។ ទន�ឹមនឹ ងេនាែដរ �ំមកេចកងេេររ

ដរ

េដយេ្របែែថាធម�ត ៃនវិមា្រតដូ ្រត�វបាន
ល្បងផងែដរស្រមាប់ករបេធៀបលក�ណៈសម្បត� របស់

លក�ណៈសម្បត�ិៃនសមរៈែដកែថាែដលធនរនឹង

ពួកេគ ។ តងគំនូ�េស 4 បង�ញពីទំនាក់ទំនងវងេព

ភគ�សំ័ផ

េវលដះរ និងសីតុណ�ភាពែដែថា។ ផៈេាលដលរក

តងគំនូ�េស 1 បង�ញពីករេ្រប�បេធជានងំង

ដួលរលំ ៃនសរសរែដកែថាែដលធនរនឹងភគ�សំ័ផគឺយូរជាង

ៃនសីតុណ
ា �ភខុ�ររវងែដកែថាែដលធនរនឹងភគ�សំ័ផ

សរសរែដកែថាទូេទនិង សីតុណា�ភៃនសរសរែដក

និងែដកែថបទូេទ។ ខណៈេលែដលជានងំងៃនែដកែថា

ែថាែដលធនរនឹងភគ�សំ័ផែដលបានដួលរលំគឺខ�ស់ង។ វ

េូេេធា�ក់ចុះ េនជុំវិ350° C, េទ2 /3 តៃម�រករិករ

្រត�វបានយល់ ពីតួរេ ែដលសូម្បីែតេនេពលែដល្វ

េនសីតុណ�ភាពបន�បែដកែថាែដលធនរនឹងភគ�សំ័ផេនប

េ្រប �ំណងរ ែដកែថាែដកែថាែដលធនរនឹងភគ�សំ័ផ

េនកញ 2/ 3 ឬ េ្រចនជាងេនះ រហូល់ែតសីតុណ�ភាព

ាខាញពីលក�ណៈសម្បត�ិល្របេសរជាងែដកែថបទូេ។

េតបងដលរ 600 ° C, ែដលបង�ញពីសីតុណ�ពប ងខ�ស់
ៃនែដកែថាែដលធនរនឹងភគ�សំ័ផ េ្រប�បេធៀបេទនឹង ែដ

តងគំនូ�េស 3 េ្រគាងៃនសកលឺងជាធនរ

ទូេទ។តងគំនូ�េស 2 បានបង�ញពីករេ្រប�ប

នឹងភគ�សំ័ផអគ�ីភ័យ

ភាពអ�ស័យៃនសីតុណព ៃនេពគះណ�សរះណាជាខុ�រ

តងគំនូ�េស 4 ទំនាក់ទំនង រវងេពលលដះរកំ េដ

YOUNG រវែដកែថាធនរនឹងភគ�សំ័ផ និង ែដកែថាទូ េទ
។ ករធា�ក់ចុះេពគះ ណេន550 °C ~ 700°C

និងសីតុណ�ភាពែដែថា

ស្រមាប

ែដកែថាែដលធនរនឹងភគ�សំ័ផគឹមានទំហំតូចជាែដកែថា

កជាារ�ាមៈ ស្រមាប់ែែថាែដលធនរនឹង

ទូេទ

ភគ�សំ័ផ
េនក�ុកចញជាារ ៃនសនរ �ំណងរែដលបានេធ�

តងគំនូ�េស 1 ភាពអ�ស័យសីតុ ភាព ៃន

េ្ផែដកែថាែដលធនរនឹងភគ�សំ័ផ សមា ៈ�្ាារ ចញ

ជានងំងសីតុណ�ភាខុ�រា

ជាារ ្រត�វបានេរៀបប ង្រឹ ព្រត�េដម្បធាជានងំងៃន

តងគំនូ�េស 2 ភាពអ�ស័យសីតុណ� ៃន

សីតុណ
ា �ភាពខ�េដបពឺសេធ�បកចញជាារ ែដលរ�េដៀងគា�

េពគះណ YOUNG សីតុណ�ភាខុ�រ

ឬ ខុ�ររងេលហៈេគាល។ លក�ណៈៃកចញជាារ
េ្ផេ្រប្របាស់ សចញជាារស្រមាែដកែថាែដល
ធនរនឹងភគ�សំ័ផគឺ �សេដៀងគា� ឬ លរងែដកែថាទូ េទ

លក�ណៈសម្បត�សនរៃនែដកែថាែដលធនរនឹងភគ�សំ័ផ
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េហបផ កមា�ំយឺតេនសីតុណ
ា �ភខុ�រ ៃនកចញជាារ គឺ

ែដល្រត�វបានែណនាកេេបាះពុចញផបច�ុប្បន ែណនា

�សេដៀងគា� ឬក៏ខ�សរងេលហៈេគាល

ភំាសកាិ ភាកចម្បងអំពកចញជាារ េនេសតំងសលរ
ប�� រេ្នបនែដលេកតេឡងេនក�ុកចញជាារេន

េលសពីេនះេទេទៀតកជាារានង�េកាងំងខ�ស់

កែនងងសលរ និ ងវ ិធានករសមរម

ៃន�ំណងរ ធំងែដល្រត�េ្ាប ែដកែថបែដលធនរនឹងភគ�សំ័ផ
្រត�វបានរសង�ងរ េឡង េដម្បីធានាកងាររ�្រមាប

On-Site Welding (វ ិធីស�ស�ផ្ជាារ ភនសផរុ)

កជាារេ្ផានង�េ ែដល�សេដៀងគា� ឬលរង។ ្ាេំេ

TORSHEAR ានង�េកាងំងខ�ស់ ានង�េ្េំព�ផ្សរងកាងំង
ខុ�រ និងានង�េ� ស�េរៀងគា� គឺអចរកបានប់ករេ្រ

េនក�ុកចញជាារ�ំណងរែដកែថា ានវ ិធីស�ស�ពីរ្រត

្របាស់ជាមួយែដលធនរនឹងភគ�សំ័ផនិង្រត�វបានេគេ្រ

និង វ ិធីស�សផ្ស on-site (� ិធសចញេ្គបព)។ េនក�ុ

ស្រមាកជាារានង�េក�ុងលក�ណៈដូចគា� ្រមាប់ក

្របេទសជប៉ុ � ិធីស�ស ចញSHOP ្រត�វបេគេ្ាបទូេេ។

ែដកធពសត។ តងគំនូ�េស 5 បង�ញពី ឧទហរណ៏ៃ

តងគំនូ�ទី1 និងទី 2 ឧទហរណ៍ករបង� ញវិធីស

លទ�ផល ករេធ�េតស�ាុធ ស្រមាប់ េលមូលដ�ន

ទំងពីរបស់វ ិធីស�ស�ផ SOHOP និង On site។ េនក�ុ

ែដលបានេ្រប េនក�ុងពញដ៏រ ឹងមាំ។ លទ�ផលបង�ញ
ពន�ួញដ៏រ ឹងមាំស្រមែថបែដលធនរនឹងភគ�សំ័ផ គឺភាពធន

វ ិធីស�សចញេ្គបពេនះករេរៀបចនងក�ះងៃននង�ូ

េនក្រមិ600 °C , ្របែហលខ�ស់ជាងពីរដងេពន�ួញរ ឹង

ងរ និងរងចញ េហបផេិហៈជាារ្រត�វបានភា�ប់េ

មាំធម�ត

េ្រសនរែដកា ព្ប ង� ិេេេររ នំេពប� ិធសចញពិនេ្គបព

បាេ្រប្រប គយវ ិធីស�ស�ផ្SHOP (� ិធសចញពិនេ្គប ព)

ចនេធ�បេចផកចញជាារេធ�បេេេនយំងេនេសតំង�ំណ

នង�ូ្រត�េរៀបចំេចញេ្រ� ិេ, ែដលមានន័យ
កចញជាារអចញេនែរេេេលបៃចសា េហបផវ ិធីស

តរងគំនូស 5 លទ�ផលៃនករេធ�េតស�ាុធ
ស្រមាប់សមា�រៈពនដ៏រ ឹងមា
■

■

■

■

�ស�េនះដូេច�ះមិនអេធ�បេនកែនងង�ំណងរេនេេ។ េលស

■

ពីេនះេទៀតេនក�ុងវិធីស�ស�េនះេលជាារ េ្រកយ្រ
បានភ ា�ប់ចនងក�ះង។
េនក�ុងករសងសង់ៃនសំណង់យក្ស ជា

(ទំព័រ ១៧~១៨)
កម�វ ិធីបេច�កវ ិទ្យោសំណង់ែែថប

ែដលវជាករលំបាកណាស់កភនះ �រតន៍� ិធសស�សពិន

ពត៌មានលំអិតអំពីមូលដៃនវ ិធីផ្សភា�បនិងករ្រត�តពិនិ

េ្គបព ែដល្រត�កសនរ �ំណងរែដលផ្សជាារេនរង

មុខផ្ស

ចញ ្រត�ដឹកេទកក្រន�ំណងរ វ ិធីស�ស�ចញេ្គបព

វ ិធីស�ស�ផ្សោរេអេបា(on-site welding)

្រត�វបានអ �រតន៍េដយសរែ្រត�អនុ��តឱ្

េដយTadao Nakagomi

ចញជាារ េនក្រនសលរ។ េទះជាយា៉ងណាេន

ស�ស�ច, នាយកដ�នៃនស�បត្

ករណីេនេពលែដលអគារែែថា្រត�្ាេពពះខនឹង

សកលវិទ្យោលShinshu

កាងំងនងេ្រក ដូចជកប�ា ផដស កមា�ំងនិភាពចុ
េខ្សោយវ ិធីស�ស�ផ្សោរេ្រគមេននឹងកែន�,

ចំេពះ្របេទប៉ុនជាមួយនឹងកររ� �ួយដីរបស់ខ�ួ

ែដលេធ�បេចផានជាខ�បនេនងបរជាារ ួ�

ញឹកញាប ដូេន�បកររចសង�ងរកពប�ា ផដសគឺមា

ែដលភនរ រងកចញេនរងចញែដលេ្ាប � ិធសពិនេ្គបព

សរៈសំខន់ណាស់។ េលសពីេនះេទៀតមានេនក�ុ

េ្ផសេគផកនិរតេះក្ករខុ�រេនេរៃនជាេ្គបព។

ែដលនំនះនចញជាារអចក�យេទជាចំណុចចប់េផ

វ ិធានករេដម្បីែកលម�សមតៃនកនះបភនរថផ

កេករែដលនាំេអយមានករដួលរ�ំណងរ ែដក

ដូចែដលបានេរៀបរប់ខង េនក�ះងកែនងង
ក្រនចញជាារ កាងំង និងជានះបភនរថផគយ លងករនះប។

ែថា។ េនក�ុងេលេេបាះពុចញផ 37 (ែខធ�ូ 2012), ពត៌
មានលំអិតអំពីមូលដចញជាារ និងករ្រត�តពិនិ

ដូេច�ះវជាករចំបាច់ក�ុងករចត់វិធានករសម

កចញជាារ ក�ះង�ំណងរ ចកែដកែថា និងពត៌មានែដ
ទក់ទងនឹលក�ណៈអនុវត�សំ នេនពឺង ៃនកចញជាារ

ឱ្យ្របេសរេឡងន ជានះបភនរថផេនះ ានវ ិធីស�សាស
ែដល្រត�វបានែណនាំដូចខងេ្រកសកលឺងបា
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េធ�េឡងេដម្បីប
��កាស ្របសិទ�ិភាពៃនវិធានករទំង

ទូេទៃសនរ �ំណងរគិរេលបការរ េកង។ េ្ួងែខ្

តងគំនូ�េស 3

េកង្រត�វគា�េទនឹងករផ�ុកែស�៊រមេងងកររកមា�ំ

បង�ញពីរូបរងនិងទីតំ�ំមកគំ រូ

សកល្ តរងទ1 បង�ញពីលទ�ផលៃនករេធ�េត

អតិបរមាែដលបានបងាស ពះនពកេ្ផសនរ ែដកែថា។

និងតងគំនូ�េស 4, 5 និងទី 6 បង�ញពីទំនាក់ទំនងរ

េដយសរែតវ្រត�វប ញេនក�ុងករ�សវ្រជ

ករផ�ុ និង ាាង�រេសៃនកចញជាារ ជាេ្គបពេនេសតំង

មាន�សប េនកែនងងែដលចញជាារ េ្ួងែខ្សេកង

សលរា

សមមូលេទនឹងែខ្សេកP-δ

ៃនសនរទទួលរងនូ វក

ផ�ុកដែដលង េ្ួងែខកេកង អចេដរតួនាទីជាប ា៉រ៉

វ ិធីស�ស�ជាារេ្ផ្េនារ

ែដលសមរម្យេនក�ុងករវយតំៃលសម

វ ិធីស�ស�េនះមានេគាលបាបូា នកាងំង

នះបេខញផៃនសនរែដក គិរេេេលបកមា�ំៃនដនពខងេ្រ

�ងងររកះងធ�
� ឹព��េេន�្េនារ េដបពឺសកររបន�យ

ដូចជកប�ា ផដស ។ ដូចែដលបា៉រ៉ែម៉្រតស្រមាប

កាងំង�ងងររេនចុងធ�ឹម។តងគំនូ�េស 7 បង�ញពីក

ភានះបេខញផ

កកជាារ េ្ផ្េនារ និ ងតងគំនូ�េស 8 បានបង

ក សកធំ ៃនជានះបេខញផេងប�សិក ηs គឺ

្រត�វបានេ្ េដយែបងែចកតៃម�ែលរនរួ�ៃន ែដន

ពីទំនាក់ទំនងរវងករផ�ុកាាង�រេសា

កំណត់ថាមពរ�តាែដនកំ ណររភះសឡ�សិក (Ws) ៃន
ថាមពល�ស�បយកេដយេ្េ្ួងែខ្សេកងេដ(CPP

•ករព្រងីកទទ្េនារចញេ្ផ� ិធសជាារេកង(Haunch )

×cδp) ផងែដរ។

វ ិធីស�ស�េនះមានេគាលបំណងមិន្ែរកត
បន�យកាងំង�ងងររែដលេកតេឡងេនក�ុងចុងធ�ឹមេដ

កា្ងឹង�ព�ជាៃនជានះបេខញយ ក�ះងកចញជាារេន

មេធ្យោបាយៃចញជាារ ្េនារេដា្ងសកទទឹ ង

ក្រន

រារធឹ�ព ប៉ុែន�ក៏េដបសាសេចសរទី តំងៃកាងំង�ងងររអតិបរមាេ

ដូចែដលានេនក�ុង តរង1 លទ�ផលៃន ក

្គឹបែដកធ�ឹម� ិេ។ តងគំនូ�េស 9 បង�ញពកាារ េកង

េធ�េតស� បានបង�ញថា ខណៈេពលែដលសមតនះប

និងតងគំនូ�េស 10 គយរទំ នាក់ទំនងរវងករផ�ុកនិ

េខញផ ៃនកចញជាារេនក្រនគឺ ទប :1 ~ 4, សមត�

ាាង�រេសា

ភានះបេខញផ ៃនវ ិធីស�សចញជាារ េនក្រន បានផ�ល់
ជាមួយនឹង វិធានករខងេល គឺ្រគាន់ 7 ~ 12 ។

វ ិធីស�េស ដម្បីផ�ល់ករព្រងរំណចញជាារ េទបា

េលសពីេនះេទេទៀត វអច្រត�វបានយល់ថា

ចញេ្គបព

ែដល សមត�ភានះបេខញផៃន វ ិធីស�សចញជាារពិនេ្គប ព

ក�ុងេគាលបំណងេដម្បីបេង�នសមត�ភ
ៃនកនះបេខញផ វ ិធីស�ស�េនះមានបំាន�ូកាងំង

េនរងចញ គឺ 6.9 វ ិធីស�សចញជាារ េ្គបពេនក្រន
អចផ�ល់នូវ សមត�ភនះបេខញផមួយែដល �សេដៀងគា� ឬ

�ងងររ េ្ផព្រងឹរំណជាារេទបរំណចញេ្គបព េនះ

ខ�ស់រង � ិធសចញពិនេ្គបពេនរងចញ តមរយៈករផ�ល់

ែដលអចនឹងជាចំណុចចប់េផ�មៃេករលំកះ�ង េនក�ុ

នូវវ ិធានកែណនាំខងេល

វ ិធីស�ច
ស ញពិនេ្គបព។ តងគំនូ�េស11 បង�ញពីក

តងគំនូ�េស 1 កចញពិនេ្គបពេនរងចញ

ព្រងឹរំណជាារ និងតងគំ នូ�េស 12 ទំ នាក់ទំនងរវ

តងគំនូ�េស 2 កចញេ្គប ពេនក្រន

ករផ�ុកនិាាង�រេស។ ទន�ឹមនឹងេនះែដរទំហំៃន�ំមកគំ រូ

តងគំនូ�េស 3 �ំមកគំរូសកល្បងករកំ

េតស�េនះគឺ�សេដៀងេទនឹងវិធីស�យំងពីរែដលបា

ាេនជកេេ� និងរេពងបង

េរៀបរប់ខងេ ប៉ុែន�វ ិធីស�ស�ករេធ�េតស�េនះខុស

តងគំនូ�េស 4 ទំនាក់ទំនងផ�ុកនិងាាង�រេសៃន កចញ

� ិធសយំងពីរខងេល និង កសកលឺងពិនជាារ 3ចំណុច្រត�

េ្គបពេនក្រន

បាភនះ�រតន៍។

តងគំនូ�េស 5 ទំនាក់ទំនងផ�ុកនិងាាង�រេសៃន កចញ
េ្គបពេនក្រន

វ ិធីស�ស�េដម្បីគណηs

តងគំនូ�េស 6 ទំនាក់ទំនងផ�ុកនិងាាង�រេសៃន កចញ

តងគំនូ�េស 13 បានបង�ញពីទំនាក់ទំP-δ

េ្គបពេនក្រន
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តងគំនូ�ទី 7 ្េនារចញខ�ង

ក�េងងរេនក�ះង្ាេេ�កពុរ
ះ

តងគំនូ�េស 8 ទំនាក់ទំនងផ�ុកនិងាាង�រេសៃន្េនារ

គណៈកមា�ធិករេធ�បទស្សកិនជពក្របេទ

ចញខ�ង

កម�ុជាចំនួនបីដងេដម្បីេធ�ឱ្យករស�ង់មតិក�ុង�ស�

តងគំនូ�េស 9 កចញជាារ េកង

ទក់ទងនឹងលក�ខណ�េសដ�កិច�ករសងសង់េហចន

តងគំនូ�េស 10 ទំនាក់ទំនងផ�ុកនិងាាង�រេសៃនកចញ

សម�័ន�, ភារកិច�ែដលេនេសសសល់េដម្បីេលកទឹកចិត

ជាារ េកង

កម�វ ិធីកន់ែតទូលំទូលយ�ំណងរែដកែថបនិងភារកិច�

តងគំនូ�េស 11 កព្រងឹរំណ

JISF ថាេនែត្រត�វករេដម្បីអនុវត�េនក�ុង្របេ

តងគំនូ�េស 12 ទំនាក់ទំនងផ�ុកនិងាាង�រេសៃនក

េនឆា�2012 សន�ិសីទស�ីពីបេច�កវ ិទ្យោក្រមិតខ�ស់ស្

ព្រងឹរំណ

សំណង់ែដក្រត�វបានេគ្របារព�េឡងេនរជធាន

តងគំនូ�េស 13 ករគណនា េ្ួងែខ្សេក

េដយJISF រួមគា�ជាមួយ្រកសួងសធារណករ

តរងទ1 លទ�ផល្របឡងេតស

ជ��ូ នៃន្របេទសកម�ុជានិងវិទ្យោស�នបេច�កវិទ្យោ
និងជាមួយករគាំ្រទពីស�នទូតៃន្របេទសជប៉ុន

(្រតលប់េ្រកយ្រគបដណ

្របេទសកម�ុជា។ អំពីវិស�ក200 នាក់មកពីវិស័យរដ�ភ

្របតិបត�ិកJISF

ល និ�កិរ និងែច�កឯកជនបានចូលរួមក�ុងសន�ិសិ

្របតិបត�ិករថ�ីៃនគណៈកមា�ធិករផ្សព�ផ្សោយេន

េហបផេនេេ�លលទ�ផលដុេជាគជ័យ។ សន�ិសិទេនះ្រត

េ្រក្រប

បានវយតែម�ខ�ស់េដយអ�កចូលរួមនិងេបេយក
ស�ង់មតិមួយសំណួរជាង90% ៃនអ�កចូ លរួមែដលសង្ឃឹ
ថានឹងចូលរួមេនក�ុងសន�ិសពតងេេររេនេាលេ្រក

គណៈកមា�ធិករផ្សព�ផ្សោយេនេលទីផ្សោរេនា
្របេទសជប៉ុនែដកនិងែដកសហព័ន� JISF), េលកកំពស់
្របតិបត�ិករច្រម�ះែដលជាប់ទក់ទងេទនឹងេសចក�ីេ

ករស�ង់មតិក�ុង�ស�កេនក�ុង្របេទសមីយា៉

ករអនុវត�ខ�ស់ផលិតផលែដកែថបនិងបេច�កវិទ្យស់ពួក

បនាប់ពីដំេណរទស្សនកិច�េទទី្រក�ងយាុំងេហ�

កម�វ ិធីអនុវត�ដូចេនក�ុង្របេទសជប៉ុន។ េគាលប

េឡងេនក�ុងឆា�2012 ែដលជាសមាជិកគណៈកមា�ធ

ចម្បងរបស់វគឺេដម្បីបេង�នករេ្រប្របាស់រចនាស

មកទស្សនាសរុបចំនួន្របាំមួយភា�ក់ងររដ�

ែថបេនេ្រក្របេទស។ តិបត�ិករថ�ីេនះគឺ្រត�វ

ែដលទក់ទងនឹងមិន្រតឹមែតេនក�ុងទី្រក�ងយាុំងេ

ដូចខងេ្រក

េទប៉ុែន�េនក�ុងNaypydaw ផងែដរស្រមាប់ករផា�ស់ប�

■ ■ ■

គំនិតនិងព័ត៌មាន។ ទីភា�ក់ងរទំងេនះមានកររំ

■ ■

ខ�ស់ស្រមា�ំណងរ ែដកែថា សកម�ភាចញផ្រត�វប

្រកបខងេ្

េធ�បេតបងេដប ពឺសេចផេគស�លរJISFកនរ ែរេ្នបន។ គណៈក

្របតិបត�ិកJISF

មា�ធិេ្រគាងនឹងបន�ស�ង់មតិេនកចញផ�ំណងរែដក

្របតិបត�ិករថ ៗៃនគណៈកមា�ធិករផ្សព�ផ្សោយទី

ែថាេនេពលអនាគ

ផ្សោរេ្រក្
គណៈកមា�ធិករផ្សព�ផ្សោយេនេលទី
្របេទ �ហាន�័ែដក និងែដកែថាសាបះន (JISF)េលក

(ចំណងេជង)

កំពស់ ្របតិបត�ិករច្រម�ះែដលជាប់ទក់ទងេទនឹង

សន�ិសិទស�ីពីបេច�កវ ិទ្យោក្រមិតខ�ស់ស្រមាប់សំណ

េផ�មៃនករអនុវត�លិតផលែដកែថបនិងបេច�កវិទ

បាន្របារព�េឡងេនែខធ�ូ2012 ជាេលកដំបូងេនក�ុង

ដូនែដលេនអនុវត� េនក�ុង្របេទសជប៉ុន។ េគាលប

ធានភ�ំេពញ។

ចម្បងរបស់វគឺេដមបេង�នករេ្រប្រ�ំណងរែដកែថប
េនេ្រក្របេទស។ តិបត�ិករថ�ីេនះគឺ្រត�វបាន

ករផ�ល់ករបេ្រ

ខងេ្រ

•ករបេ្រង�នេដយអគ�នាយកេល ត OM Romny
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ៃន ITC
•េភ��វកិត�ិយសេនក�ុងសន�ិសីទកិច�្របជុំផា�ស់ប�ូរេន
្របេទសមីយា៉ន់មា៉: (ពីេឆ�ងេទ
កិច�្របជុំេន្រង�ំណងរ ្ក��ងដឹកជ��ូ នផ�ូវែដកនិង

្រកសួងដឹកជ��ូ។
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