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វិធីស�ស�វយកេម�សអគារេដយកត់
_____________________________________11

េគ�សបែន�មេទៀតទក់ទងនឹងរូបភាពទំងេ េលសពី

វិធីស�ស�វយកំេទចអគារេដយប���

េនះេទៀត្របសិនេប ករ
ប ��ក់ជាលក បេច�កេទសេន

សង់សំណង់

12

ក�ុងអត�បទែដលត្រម�វេអយមានឫព ័ត៌មានលម�ិតស

វិធីស�ស�វយកេម�ចែដកស

13

បេច�កេទស្រត�វបានទមទ សូមអនអត�បទ

ករជួសជុលស�នផ�ូវែដក េនក�ុង្របេទស

ភាសអង់េគ�សបែន�បេដម្បីេអយកន់ែត

ណា

14

ករដករតក�ុងករស�បនាេឡងវិញ ៃន ផ�ូវស�
្រក�ងExpressway

កិច�សហ្របតិបត�ិករណ៍របសJSSC

1

16

សរលិខិតថ�ីរបស់េលក្របធានIABSE
Conference Nara

និងមាន5 ជាន់េនេ្រក, អគារេនះ ភ ា�ប់គា�នូវ
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ងរច្រម�: ស�នីយ៍រថេភ�ងេ្រកមដីឃា�ំងទំន

សន�ិសិទ JSSC ចំ េពះអ�កអនរបស់ពួកេយ

មន�ីរសិល្បៈមួយ, ក រិយាល័, សណា�គា,

េន្រកបខងេ

កែន�ងសេង�ត កែន�ងចតរថយន� និងកែន�ងជាេ្រច

ចំ ណា :េលខទំ ព័រគឺសំេដេទេលទំព័រអត�ប

េទៀត។ គា�នអគារណាេផ្សងេទៀត ៃនករេធ

ភា អង់េគ�សែដលេចញផ្សោយេ. ៤៤។
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េនាះេទ
លក�ណៈពិេសសរបស់ABENO HARUKAS
ABENO HARUKAS ("HARUKAS") ឈរេចញពី

សហព័ន�ែដកែថប និងែដកៃន្របេទសជប៉ុ
3-2-10 នីហុនបាហ្-កយា៉បាចុ -គឹ ទី្រក�ងតូក្យ

អគារខ�ស់ទូេទេផ្សងៗេទៀតេដយសរែត

103-0025 ្របេទសជប៉ុ

ពិេសសបីយា៉ងដូចខងេ្:

ទូរសរៈ 81-3-3667-0245 ទូរស័ព�ៈ 81-3-3669-

េនះជា្របេភទអគារប�្ឈរេនក�ុងទី្រ

4815

អគារខ�ស់ហួសពី្រពំែដនេដយមាន

អុីែមលៈ sunpou@jisf.or.jp

ប��ូ លគា�េ្រប្របាស់ជាេ្រច

េគហទំ ព័រៈ http://www.jisf.or.jp

អគារែដលមាន�សប់្រត�វបានស�បនា
ចូលេទក�ុងអគារកប់ពពកេនះ ន
អគារខ�ស់ថា�ក់ខ�ស់ែដលរំញ័រ្រត�វបានកត

ករេចញជាពិេ: សង�មសំណង់ែដកែថបជប៉ុន
ករេចញជាពិេ
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ជាអគារមួយក�ុងចំេណាម្របេទសរ��ួយដីនិងព
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ហ�ុងដ៏េ្រចនបំផុតេនេលពិភពេល
•អគារខ�ស់ប�្ឈរែដលមានករេ្រប្របាស់
អគារខ�ស់ប�្ឈរែដលមានករេ្រប្របាស់

(ទំ ព័រទី 1-2) ពនរង�JSSC

េ្រចនស�ុគស�ញលយឡ

ទី្រក�ងប្រង�មដ៏ខ�ស់បំផុតទំេនABENOHARUKAS

HARUKAS្រត�វបានរចនាេឡងេដម្បីប េង�

អ�កឈ�ះពនរង�:Kiyoaki Hirakawa,្រក�មហ៊ុ

េ្រប ្របាស់របស់ស�នីយ៍រថេភ�ងេ្រកមដីនិង

Takenakaរួមជាមួយ្រក�មហ៊ុនចំនួនបួនេផ្សងេ

្របាស់ែដលមានមុខងរេផ្សងៗជាេ្រចន

ABENO HARUKASជាអគារខ�ស់ជាងេគបង

្រត�វបានផា�ស់ប�ូរជាមួយនឹងស�មេជងនានា

របស់ជប៉ុនមានកំពស់ប�្300 ែម៉្រត ែដល្រត

បានដក់គងេលគា�េ

បានប��ប់ករសងសង់ទំង�ស�ងេនក�ុងែ

HARUKASគឺពូែកមិនែមន្រតឹមែតេនក�ុងេ

ឆា�ំ2014 (រូបភាពទ1) ។ អគារេនះគឺជា អគារ

សកម�ភាពៃនអនុគមន៍េនក�ុងទី្រក�ងេនះគឺខ�

ដ៏ែសនខ�ស់េនក�ុងទី្រក�ងនឹងករេកនេឡង

និងមានភាពទក់ទញប៉ុេណា�ះ េទប៉ុែន�ក៏ាន
ម

តំ បន់ជាជា ន់ៗសរុប្រប212,000 ែម៉្រត ក េរ៉

ថាេហដ �រចនាស ម�័ន�តមរយៈករសេ្រម

មានកំពស60 ជាន់េដយរ ប់ចប់ពីជាន់ ខ

េគាលបំណងរបស់ពួកេគបាន្រត�វចត់ទុក
2

-

សំខន់ណាស់េហយកត�ទំងអស់របស់វគឺ

ែដលមាន�សប់ែដល្រត�វបានេ្របក�ុងអជ

បរិស�ននិងរចនាសម�័ន�បានតភា�ប់េទមួ

ភា�ប់េទហងទំនិញែដលមានករេកនេ

េផ្សងេទៀត

របស់អគHARUKAS តមរយៈចេនា�ះទីចំហរដ៏

ជារចនាសម�, ករលុបេចលែដលមានទីតំង

មួយ។

េនប�្ឈរ្រត�វបានផ្សោរភា�ប់េទនឹង

ជារចនាសម�័, ទីចំ ហរទំេនរេនះបានបេ្រមក

សំណង់េផ�កែដលបានបេង�តរចនាសម�័ន�តភា�ប់

ករព្រងីកកររួ មគា�មួយែដលនឹងអនុ��តឱ

រមួយ។

ទំងពីរេដម្បីផា�ស ់ទីខុសគា�ក�ុងករណីៃនករ

ស្រមាប់ជាន់ករ៉ូែដលមានែតមួយឬព, គ្រមបរ

ដី។

ញ័រមានករ្របមូលផ�ុំេដម្បី�ស�បយកថាម

•កត់បន�យរំញ័រអគារែដលមានជាន់ថា�ក់ខ�
កត់បន�យរំញ័រអគារែដលមានជាន់ថា�ក់ខ�

ចប់បានេដយសមាសភាគដ៏ធំបំែបក្រ

សង់េន្របេទសជប៉ុន ែដលជា្របេទសមួ

កត់ជាកែន�ងែដល បង�ន់ៃដជេណ�រក�ុងតំបន

មានកររ� �ួយដីដ៏េ្រចនបំផុតរបស់ពិភពេលក

េ្រកយផ�ះែដលជាហងទំនិញ្រត�វបានដក

ណា�្របេទសែដលមានព្យុះទី

ទំងបួនៃនយន�េហះនិងេ្របជាកែន�ងច

ជប៉ុនជាតំបន់មួយែដលជាកែន�ងែដលមានទ

ចំ េពះជាន់ចំហរេនកណា�លមានេ្រគាងឆ�

រចនារ�� ួយដីនិងខ្យល់ែដលមានផ�ុកទំងន់ធំបំ

ជាន់ទី15 និងជាន់ទី37 និង េ្រគាងឆ�ឹងែដល្រ

េហយវមិនែមនជាករបំេផ�សេនាះេទក�

បានេរៀបចំចំនួនពីរែដលមានពីរជាន់ែដលម

និយាយថា្របេទសជប៉ុនគឺជាេលខមួយេនក �ុ

តំងស�ិតេនចេនា�ះពីពួកវនីមួយៗ មួយេនជ

េលកេនក�ុងលក�ខណ�ៃនភាពធ�ន់ធ�រៃនកររំ

25 និងេផ្សងេទៀតេនជាន់31។ េ្រគាងឆ�ឹងសំណ

អ្រកក់ែបបេន

ទំងេនះប�ង�ប ករេធ�េអយខូច្រទង់្

េនេ្រកមលក�ខណ�ខងេលៃនកមា�ំង

េនះេស�នឹង antinodesក�ុងរេបៀបរ ំញ័រខ�ស់និងេធ�ក

េយងបានបេង�តលក�ណៈវិនិច�័យកររចនាៃន

្របកបេដយ្របសិទ�ិភាពេដម្បីកត់បន�យក

HARUKAS េដម្បីេធ�ឱ្យ្របេសរអគារខ�ស

តបេនទូទំងអគារទ ំង

េដយមានថា�ក់ទីមួយស្រមាប់អគារ

ជាន់ទំេនរខងេលេគមានតួនាទីជាអ�កតំេឡ

អនុ��តឱ្យែផ�កៗៃនអគារេនះែដល្រត�វបានេធ

្រតជាក់េដយយកមកពី េ្រគាងឆ�ឹងសំណង់ជ37

យខូវ្រទង់្រទយបា�ស�ិចែដល្របឆាំ ងនឹ

និងមានតួនាទីៃនករព្រងីកជំហរៃនករេក

មួយែដលមានពីរក្រមិតៃនកមា�ំងខង

ខ�ស់េនក�ុងទិសេដេនេពលេ្

•កសងហត�េលខរបស់ជប៉
កសងហត�េលខរបស់ជប៉

•ករកសងអគារមាន�សប់េឡងវិញេ
ករកសងអគារមាន�សប់េឡងវិញេ

េនះជារចនាសម�័ន�ចំហរតភា�ប់បានអនុ�

អគារខ�ស

េយងយល់ដឹង ABENO HARUKAS ែដលបានជួ

HARUKASគឺជាអគារខ�ស់ែដល្រត�វបា

ត្រម�វករស�បត្, បរិស�ននិងរចនាសម�័ន�ៃនវិ

េឡងវិញខងេលស�នីយ៍រថេភ�ងែដលបានេ

ស�ស�េផ្សងគា�េចញពីែផ�កទំងេនាះចំេ

េដយចំនួនដ៏ធំបំផុតទីបីេនទី្រក�ងអូសករប

ខ�ស់ធម�តេហយដូេច�ះេដម្បីបេង�តអគារត

ដំ េណរ។ អគារេនះគឺេនជាប់គា�េនភាគ

ែដលស�ល់ទូទំងពិភពេលករបស់្របេទសជប

េទដល់ហងទំនិញែដលបានកសងយា៉

រូបភាពទី១ គំ រូ្រកបខ័ណ�ករ
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ករសងសង់ៃនអABENOHARUKAS

េគាលបំណងដូចជាករផ�ុកជា បេណា�ះអស

បណា�គេ្រមាងេនះស�ិតេនជិតេទបនា�ត់ផ�ូវរ

សមាជិកស្រមាប់ក ្រមិតជាន់ខ

ធម�តចំនួន្របាំរួមមានទំងែខ្សផ�ូវេ្រកមដ

• គេ្រមាងៃនករងរេនជាន់

ហងនាយកដ�នេនអគារថ�ីេនះែដល្រត�វ

នូវ ភាព្រតឹម្រត�វៃន រចនាសម�័ន�ែដកែដល

ចំ ហរស្រមាប់អជីវកម�។ ស�នីយ៍រថេភ�ងទី្រ

ពិេសស។

សកAbenobashi ធា�ប់បានឈរេនជាន់ផា�ល

អគារែដលមានសមាសភាគករិយាល

អគារនាយកដ�នចស់ែដលបានស�បនា

ក�យេទជាមានទំ ហំធំជាងឃា�ំងទំនិញន

េនក�ុងគេ្រមាងេនះ។ ដូេច�ះករសងសង់អ

ភាគសណា�គារ ែដល្រត�វបានរងផលប៉ះព

ត្រម�វេអយមានករផា�ស់ប�ូរៃនរង�ង់របស់អ�កដ

សមាសភាគសណា�គារ ែដលមានចំនួនព

ខណៈេពលែដលមានករវយកំេទចអគ

ល ៃន សមាសភាគ ករិយាល័យ េនភាគ

ដ�នចស

និង កររឹងខ�ស់ៃនអ័ក

•ែផនករទូរេទសំរ
ែផនករទូរេទសំរ ប់ករងរបេណា

ជួរឈរដ៏ែវងេនភាគខងេជងៃនសម

េនជាប់គា�េនភាគខងេកតេទជាអគារ

ប��ដំ បូងបង�ស់របស់េយង គឺ េដម្បី ធានាឱ

េនេ្រកមកលៈេទសៈែបបេនះវគ

ក រិយាល័យ។ េដយមានសមាសភា

សំខន់មួយេដម្បីធានាេអយបានថាផ�ូវ

្រត�វបានសងសង់េឡងេនេលវ ករជំ

ចូលក�ុងអគារទំនិញ/ ផ�ូវេចញ្រពមទំងវលសំ

ែដលទក់ទងេនះគឺ្រប30មី លីែម៉្រត េដ

មានសុវត�ភាពខ�ស់។ េយងបាននាំយកមកន

េ្រប�េធៀបនឹងទិន�ន័យែដលបានទទួលេន

សងសង់តំបន់មួយចំនួនៃនជាន់ទីពីរនិងទីបីែ

ែដលជាន់ទី38 េនះ្រត�វបានសងស

បានចូលេទក�ុងដំេណរករេនេពលេ្រ

េនក�ុងករអនុេលមតមលទ�ផលវិភាគ

េហយដូេច�ះបានបេង�តចេនា�ះែដលអនុ��ត

េយង្របឌិតជួរឈរែដកែថបេនេលជ

ចរចរណ៍េដយរលូនៃនរថយន�ែដលមានទំហំធំ

ក រិយាល័យដូេច�ះពួកេគអចព្រ4 មី លីែម៉្រតេទ

មា៉សុីនធុនធ�ន់េនក�ុងេគាលបំណងេដម្ប

2មី លីែម៉្រតក�ុងមួយឯកត។ េយងក៏បាន

�សយប��ខងេលេន

រចនាសម�័ន�េដយេធ�េអយអគារខ�ួនវមា

ក�ុងេពលដំ ណាលគា�េនះេយងបានបំែបកចូ

ផា�ល់្របែហ4មី លីែម៉្រតក�ុងមួយឯកតេន

ក�ុង yard ែដលបានសងសង់ចរចរដឹកជ��ូនផ

ខងេជងេដយែផ�កេលករGPS។

ែដកែថបរចនាសម�័ន�និងែផនដីក�ុងyard ទំ និញ

ចំ េនាតជាអតិបរមាៃនកំពូលអគារេនះេដយែផ

េចញជីកេនជាន់ផា�ល់ដីនិងទីធា�ចតរថយន�រ

ករវស់្របព័GPSេនះគឺ 114មីលីែម៉្រតនិងម

លយេបតុងេនជាន់បន�ប់េ្រកមដីដ

ភាព្រតឹម្រត�វប�្ឈ1/ 2632, ែដលក�ុងវិសលភ

អំ ឡុងេពលៃនករេឡងរឹងរបស់លិង�ៃនសមាស

ៃនតៃម�វត�ុប��ែដលស�ិតេនក�ុងអនុ��ត។ ដូេច�

ក រិយាល័យនិងសណា�គារែដលជាដំប

េយងអចបង�ញពីសុពលភាពៃនវិធីស�ស�ក

បរជ័យៃនក្រមិតជាន់16 និងទី 38 ្រត�វបានេគេ្

្រគងករសងសង់ែដលេយងបានអនុវត�គេ្រ

ជាែម៉្រតសងសង់ជាេលកទីពីរនិងទីបីស

។ ម៉្សោងវិញេទៀតករផា�ស់ប�ូរទិសេដជា
េនចុងផា�នេនះ គ9 មីលីែម៉្រតែដលជាចំនួនតិច
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តៃម�្រត�តពិនិត្យជាេគាលេដនិងបានអនុ� �

2,500 មមែដលព្រងីកអង�ត់ផ�ិត ខងេ្រកtips

េយងសេ្រមចបាននូវភាព្រតឹម្រត�វខ�ស់បំផុ

ែដលមានចប់3,400 េទដល់4,200 មមនិងគំ នរ

ដំ េឡងែដកែថប។

ក្រមិtip្របម73 ែម៉្រត េនខងេ្រកម

•េ្រគាងៃនករងរេ្
េ្រគាងៃនករងរេ្

ចំ េពះសរសរេ្រកមដី ជួរឈរ ែដលមានសម

េយង្រត�វករជាចំបាច់េដម្បីជីករុករកចុះេ

្រកស់ខ(រហូតដល់េទ90 មម) ្រត�វបានេគេ្

30 ែម៉្រតេនខងេ្រកមៃផ�ៃនដីែដលបានហ៊

េដម្បីគាំ្រទកមា�ំងអ័ក្ស ខ�ស់និងទម�ន់របស់ពួក

េដយែខ្សផ�ូវរថេភ�ងធម�តចំនួន្របាំ។ េយងប

100 េតនឯេនាះ។ សរសរប�្ឈរេ្រកមដី ្

ភាពរឹងខ�ស់TSW (ជ�� ំងTakenaka Soilcement)

េគ្របមាណថាមានបេ32 ែម៉្រត េដយ

វិធីស�ស�សងសង់មួយៃនបេច� កវិទ្យោរបស់

ែតមានទំហំេ្រកមដីេ

េដម្បីឱ្យជីកេទជេ្រមដ៏អស�

េនក�ុងប៉ុនា�នឆា�ំចុងេ្រកយេនះ មាននិនា

វិធីស�ស�TSWេនះេ្រប សុីម៉ង់េធ�េឡងពីដីៃនករជ

ខួងសរសរយា៉ងខ�ំង ជាមួយែផ�កតូចេនែក្បរ

ដីទំ ហំភាគល�ិតថា�ក់និងករៃលត្រម�វេនេលដី

ផ�ិត ក�ុងករពិចរណាេលេសដ�កិច�និង បរិស�

ឱ្យករចក់េប, ែដល្រត�វបានដក់ចូលេទ

ពិេសស្របសិនេប  មុនករេឡ ងរឹងរបស់សរសរជ

ចង�ូរជីកតមរយៈបំពង់tremie មួយ។ជ�� ំងសុីម៉ង់

ឈរែដលេនេ្រកមដី ្រត�វបានប្រម, វ្រត

ត៍ បានបេង�តេឡងជាបន�ពីដីេនះបានបេ្រមក

បានព្យោករណ៍ថានឹងមាន ករលំបាកក

ជ�� ំងទប់ែផនដីជាបេណា�ះអសន�និងក

ករេបាសសំអត ៃនករ ល យប��ូលគា�្រ

បន�យបិទជ�� ំង។ េដយេហតុថាវិធីស�ស�េន

ត្យនិង បំពង់tremie ។ ទល់មុខនឹងនឹងៃផ�ខ

ៃច�ដីជីកេនះវដំេណរករមិនែមន្រតឹមែតជំនាន

េ្រកយេនះ េយងចត់ទុក ថានឹងមាន ករេក

ផលករសងសង់េនាះេទប៉ុែន�ក៏រួមចំែណកដល

ៃនត្រម�វករស្រមាបវិធីស�ស�សងសង់

កត់បន�យករបំភាយៃនឧស�័នពីរថយន�ដឹកជ��ូ

អនុវត�គេ្រមាងេន

អតិេរកេនះ។ ដូេច�ះវិធីស�ស�TSWជាវិធីស�ស

♦ អគារខ�ស់បំផុតេន ្របេទសជប

រិស�ន។ ចំេពះស�ូលៃនជ��ំងេនះទប់ែផនដីដូ

អគារេនះមិន្រតឹមែតជាអគារមួយខ�ស់ែ

្រក�មហ៊ុនែដកែថបរH ្រត�វបានប��ូលដូចជ

ចេនា�ះទំេនរេនេ្រកមដីេ្រជ ប៉ុេណា�ះេទប៉

ក�ុងសុីម៉ង់ដីជ�� ំងជួរេដកជួរឈរ។ បែន�មេលសពី

ពិបាកណាស់ែដរក�ុងករសងសង់យា៉ង

េនះេទេទៀតជ��ំងេនះ្រត�វបានវយតៃ

េដយសរែតទីតំងនិងកររឹតបន�ឹងេផ្សងេ

ជ�� ំងកូនកត់បន�ប់េ្រកមដីជាមួយនឹងគំនរអចិ

ដូេច�ះ េយងបានេធ�ឱ្យ្របេសរេឡង និងបានអភ

យ៍ែដលកត់បន�យចំនួនៃនគំនរេ្រគ�ងកុំព្យូទ័

ដ៏ធំ ទូលយៃន វិធីស�ស�សងសង់។ បច�ុប្បន�

េ្រកែដលជាលទ�ផលកត់បន�យរយៈេ

ទី្រក�ងប�្ឈរដ៏ខ�ស់បំផុតរបស់្របេទសជប៉ុន ្

សង់និងករកត់បន�យករធា�ក់ចុះករចំ

បានេកនេឡងេនក�ុង�ស�Abenoទី្រក�ងអូស

ករដកយកេចញឧបសគ�ែដលេនេ្រក

េនះ។

គំ នរែដលគាំ្រទដល់អគារមួយមានក300ែម៉្រ

រូបទី2 ករសងសង់ែដលកំពុងដំេណរ

េនក�ុងវត�ផា�ល់េបតុងគំbelled (សសរTakenaka
្រក�មហ៊ុនTMB) ែដលមានអង�ត់ផ�ិតេនជ2,300 -

(ទំ ព័រទី3) រង�ន់ៃនករអនុវត
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GINZA KABUKIZA

ជាន់ខងេល"បានក�យជាបា�ស�ិចក�ុងអំឡុ

អ�កឈ�ះរង�ន់: កររចនាេដយចំរុះ្រក�មហ

កររ�� ួយដីដ៏ធំមួ! និងេដម្បីេផ�រករផ�ុកអ័ក្ស

Mitsubishi Jisho Sekkei Incនិង Kengo Kumaនិង

េពលែវងៃនជួរឈរេទtruss-េមហ�្របកបេ

Associates បាន និង សជីវកShimizu

ទំ នុកចិត�េដម្បីសេ្រមចបាននូវរចនាសម�័ន�ែ

ក�ុងេគាលបំណងេដម្បី្រទ្រទង់ដល់ទីធា�ៃន

េស�រភាពខ�ស

ល័យមួយែដលមា23 ជាន់ ខងេលេរងេ

•េដម្បីបង �រក រខូច្រទង់្រទយែដលបង�

Kabukiza ែដលមានទំហំធំេនក�ុងែផនករសំរ

េ្រគាះថា�ក់េនខងមុខអគារ ។ល។ 

ធា�ដ៏ធ, Mega-trusses ចំ នួនពីែដលមានជំេ13

ជាមួយនឹងករសងសង់េនជាន់

ែម៉្រត លតសន�ឹង្រប38,4 ែម៉្រត ្រត�វបានដំេ

ជាលទ�ផលៃនករសិក្សោដ៏្រប�ង្របយ័ត�ម

េនជាន់ទី្របាំនិងទី្របាំមួយៃនអគ

្រត�វបានេគសេ្រមចចិត�េនក�ុងដំណាក់

Mega –truss នីមួយៗមានទំរសសរ្របាំនិង ស

េដម្បី្រត�តពិនិត្យបែង�រប�្ឈរេនជាន់ទី្រប

បន�ុកអ័ក្សជួរឈររយៈេពលែវងគឺ្របែហ9,000

ជាកែន�ងែដលជួរឈរតភ ា�ប់េទកំពូលៃនtruss

េតន។ក្រមិតខ�ស់មួយៃនសុវត�ិភាពគឺ្រត�វប

េមហ �ក�ុងអំឡុងេពលសងសង់។ ដូចគា�េនះផង

េឡងចូលេទក�ុងេមហ truss េដយធានាថ

វ្រត�វបានេគសេ្រមចចិត�េលកសសរេដយ

តនតឹងែដលបានបេង�តក�ុងែផ�កេផ្truss គឺមា

យន�េដម្បីត្រម�វករ ពត់ែដលបានផលិតេ

តិចជាងរយៈេពលខ�ីែដលអនុ��តមានក រ

សងសង់េនជាន់ខងេលេនក�ុងេគ

ប��ក់្របាប់ស�ិតេនេ្រកមលក�ខណ� ផ�ុករួម

េដម្បីរក្សោករត្រមឹមេផ�កៃនធ�ឹមេនជាន់ទី្រ

គា� ែដលរួមមានផលប៉ះពល់ៃន ចលនារ

ករភាព្រតឹម្រត�វខ�ស់ែដ± 2 មម ្រត�វបាន

ប�្ឈរក�ុងអំឡុងេពលកររ� �ួយដីដ៏ធំមួ

សេ្រមចបានេទដល់េគាលេដផា�តប�្

េគាលបំណងទំងបីខងេ្រកមេនះ ្រត�វបា

តឹងែណនក�ុងរចនាសម�័ន�ខងេលជាន់េនះ

ជាេគាលេដេដម្បី សេ្រមចមិន្រតឹមែត សុ

េគាលេដេនក�ុងករ

រ��ួយដីដ៏ខ�ស់ៃនអគារប៉ុេណា�ះេទប៉ុែន� កររ

(រូបភា)

ស៊ុមដ៏សមេហតុផលមួយ ស្រមាប់ស�ង់ដរ ជា

ែផនករធម�

េលេមហ -truss។

ែផនករជាន់ទ7 (ជាន់ទីេមហ -truss)

•េដម្បីបំបាត់នូវភាពតនតឹងបែន�មេ្រចនហ

កម�ស់ X3

េនេលរចនាសម�័ន�ខងេលេនះេដយសរែ

កម�ស់Y7

Vierendeel ែដល្រត�វបានបង�េឡងេដយក
ប�្ឈររបស់្រក�មហ៊ុMega-truss,េបសិនជានីតិវិធ

( ទំ ព័រទី 4) រង�ន់ចំេពះករអនុ

សំណង់ធម�ត្រត�វបានអនុ; និងេដម្បីសេ្រ

មជ្ឈមណ�លអគាAkasaka
មជ្ឈមណ�លអគា

បាននូវកររចនាស៊ុមសមេហតុផលស្រមាប់

អ�កឈ�ះរង�ន់: Mikiko Kato, Noriaki

ង់ដន

SatoShoheiYamada និង Mikio Yoshizawa ,

•េដម្បីេជៀសវងករែបងែចកចំេពះករផ�ុ

Nikken Sekkei អិលធីឌី , និងKazuo Tamura, សជ

េនក�ុង្រពឹត�ិករណ៍ែដលថារចនាសមVierendeel

វកម�Kajima
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មជ្ឈមណ�លអAkasaka េនះែដលមានដំបូ

បំ ពង់ែដកែថេបតុងបំ េពញ (CFT) ។ ែផនកររច

អគារមានស៊ុមែដកែថបស�ិតេនក�ុងកែន�ងែដ

សសរេដយឥតគិតៃថ�េនះ្រត�វបានអនុម័តស្

ពណ៌ៃបតងេ្រចន េនក�ុងទី្រក�ងតូក្យូ។ តំបន់

្រជ�ងនានារបស់អគារេដម្បីេធឱ្យល� េដ
�

្រត�វបានកត់សមា�ល់ផងែដរថាជា តំបន់ ្របវត

កររំខនទស្សនៈមាន�សប់។ សសររ៉ូត

និង វប្បធម៌និង ស�ិតេនជិAkasaka Goyochi (

រងH មានជេ្រ1 ែម៉្រតនិងកមា�ំ490 N / mm2 ឬ

កែន�ងរបស់អគាររបស់្រពះអធិ) និង Toyokawa

550N / mm2 មួយ។

Inari ( ្របាសទពុទ�សសនាដ) ។

ករបំពក់របាំងករពរែផ�កខងេ្រក

លក�ណៈពិេសស គួរឱ្យកត់សមា�ល់ចំនួនពីរ ៃនអ

និងរ៉ូតេធ�េអយមានកេម �ធា�ក់/ សន�ឹក (ZnP)

េនះគឺ: ជាករកំណត់រចនាស ម�័ន�ែដលមា

ែដកែថបព្យោបាលែដលមានលំនាំសន�ឹកបន

អក្សរអិល ៃនទំ ហំក រិយាល័យ េដម្បីធាន

មានចំណាំងេផ�កៗដ៏�សស់ស�ត។ េដយ

នូវទិដ�ភាពដ៏ល�ពីករិយាល័យ និងករេ្រប្

ករករពរេភ�ងេឆះ្រត�វបានផ�ល់ជូនេនេ

សរស៊ុមពីខងេ្រក េដម្បីផ�លភាពងយ�

ផលករពរែដកែថបេ្រចះែដលមានកតព�កិច

ស៊ុមដំ បូ លែដក ។ ទស្សនៈក�ុងកររចនាពឹងែផ�កេ

និងេដយសរែតសន�ឹកែដកែZnP clad ្រត�វប

" ករេ្រប្របាស់ែដកែថបទំ”េដយេហតុេន

េ្រប ជាែផ�កអមប��ប់ករែថទំករពរេ្រចះ

នាំឱ្យមានករេ្រប្របាស់យា៉ងទូល

បានទមទរមាន។ សន�ឹកែដកZnP ែដលមា

ផលិតផលែដកែថប មិន្រតឹមែតរចនាសម�័ន�បែន

ៃផ�ៃផ�ល�ក៏្រត�វបានេ្របជាជាែផ�កបែន�មខ

ប៉ុេណា�ះេទប៉ុែន�

ស្រមាប់ពិដនែដកនិងសmullions ក��ក់េនក�ុ

ក៏មានសមាសភាគែផ�កខងេ្រកនិងខងក�

ដំ បូ លសល្រចកចូលនិងស្រ មាប់ស៊ុមែដកខ

។

។

អគារែដលមានកម�ស100 ែម៉្រតមួយេនះគឺជារ

េនក�ុងវិធីេនះេនមជ្ឈមណ�លអAkasaka "ស

សម�័ន�ស៊ុមែដកែថបែដលក�ុងដេង��បរំងស�ះ្រត�វ

បត្យកម�ែដកែថ" ្រត�វបានេគដឹងពីករេ្រប

េគដក់ជាែផ�កខងបែន�បេឆ�យតបករ្រត�តពិន

ស៊ុមែដកែថបទំង�ស�ងស្រមាប់រចនាសម�័ន�អ

្របែវងជាអតិបរមាចេនា�ះស សរនីមួយ24,6

ដូចជាករតុបែតងែផ�កបែន�

ែម៉្រត។ ក�ុងចំេណាមែផ�កសសរបែន�មែដលបាន

(រូបថត)

ម័តមា:បំ ពង់ែដកែថបមូ លែដលអង�ត់ផ�ិត1,400មម

រូបរ

-ែដល្រត�វបានេរៀបចំេនក�ុងកណា�លៃនអគ

សល្រចកច

ជាកែន�ងែដលមានទីតំងស�ិតេនច

(រូបភា)

ក រិយាល័យរងអក្សរអិលែដលមានសសរ

ែផនករេនជាន់ែដលមានស

ែដកែដលមានអង�ត់ផ�ិ 900 មមេនជុំវិ

ែផនករជាន់េនជាន់ស

បរិមណ�លអគារេនះនិងសសរបំពង់ែដកែដលម

កម�ស់ស៊ុម

អង�ត់ផ�ឹត1,000 មមកេរ៉េនកែន�ងស�ូលអគារេន
អ្រតកមា�ំងៃនសសរទំងេនះច490 គម / mm2

(ទំ ព័រទី 5)រង�ន់និេក�បប

ដល់េទ590 គម / mm2 និងែផ�កបែន�មទំងអស់គ
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ករវយតំៃល ៃនករ េឡងរឹងសមមូល ស្រមាប

រូបភាពទ1ភាពរឹងរបស់ែផ�កែដលមិនែមនជារច

ន់ផ�ុកតមបក់ Elasto-plastic ែដលែផ�កបែន�មសង�ត់

ម�័ន�ស្រមាប់ស៊ុមេផ�ក និងបង�ិលរបស់ែផ�កបែន-

មានរ H មានសភាពរឹងចែម�ករួមមាន្របេភទរឹ

ែដកដំ បូ លែផ�កបែន�ម

ងៗេទៀត

រូបភាពទី2 ករវយតំៃលៃនករេឡងរឹងសម

អ�កឈ�ះរង�ន់: Yuki Yoshino ( តំ ណា) សក

ករបន�េឡងរឹ

វិទ្យោល័យ តូហូ
កមា�ំងបន�ះbucklingelasto-plastic របស់របស់បន�ះ

ទំ នាក់ទំនងរវង កររចនាប�ង់រ��ួយដី និងករ

្រតង់បែន�(member) ែដលមានរងជាអកHែដល

ង់ទប់ទល់រលកស៊ូណាមី ស្រមាប់ សំណង់ែដក

បន�ះបែន�មមិនែមនជារចនាសម�័ន�គឺ្រត�វប ានភ

អ�កឈ�ះរង�ន់: Fuminobu Ozaki , សកលវិទ្យ

(រូបភាពទ1) ខុសគា�េនក�ុងជួរយឺតនិងមិនយឺត

យណាហ�ូយ

។ ក�ុងករណីេនេពលែដលមានឥទ�ិពលៃនករេ

េគាលបំណងសំខន់ៃនអត�បទេនះ គឺេដម្បីប��ក

រឹងចែម�កខុសគា�្រត�វបានវយតៃម�េស�គា�េ

ទំ នាក់ទំនងរវងកររចនាដ៏ទូលំទូលយៃ

ក�យេទជាអចេធ�េទបានេដម្បីេរៀបចំែផ

ទប់ទល់រ��ួយដី រលកស៊ូណាមិ ស្រមាប់ រ

ករេឡងរឹងខុស្រប្រកតីេអយមាន្របសិទ�ិ

ម�័ន�សំណង់ែដកែថប។

គេ្រមាងសំណង់លំ

ទំ នាក់ទំនងរវង ករ ទប់ទល់កំលំងរ��ួយដី

ចំ េពះ្រក, ករេ្រប�បេធៀបមួយែដល្រត�

រលកស៊ូណាមី េនះ្រត�វបានេគ វយតៃម�បរ

េធ�េឡងស�ីពីលក�ណៈសម្បត�ិរបស់បន�buckling

េដយអនុវត�កររចនរ��
ា
( គណនា កមា�ំង េផ�

ែដលេធ�ពីបា �ស�ិចយឺតៃនែផ�កបង�ប់មានរងជា

ែដលមាន) គំ រូ រចនាសម�័ន�ែដក យកគំរូតម ជា

H េនចេនា�ះករេឡងរឹងចែម�កេនកណា�

ត(រូបភាពទ1) និងេដយ ករេធ�ករ កមា�ំងរល

member (្របេភ A) និងបន�រេឡងរឹងចែម�កជាបន

ណាមិ ៃនកររចនាប�ង់ធន់្រទំនឹង រលកស

បនា�ប់(្របេភ B) ។

មួយជាគំរូ។ វ្រត�វប
ា នប��ក់យា៉ងច្បោស

េនេពលែដលែខ្សេកងរឹងមួយែដលមានតំៃលេ

ករវយតៃម�ថាមានករជាប់ទ ក់ទងគា�

(រូបភាពទ2) ្រត�វបានទទួលយកែដល្រត�វបាន

រវងជេ្រមលិចលង់េដយស៊ូណាមិ និងស

ជាសមាមា្រតៃនសមាមា្រតរឹងេនះែផAKu/AKu0

ែដលមានផ�ុកៃនរចនាសម�័ន� បានបា៉ន់្រ

្របេភ A េនេលបនា�ត់េផ�កេទសមាមា្រត

កររចនាេដយ រ��ួយដីដ៏ខ� ំង(រូបភាពទ2)

េផ�ក BKu’/BKu0្របេភទB ែដលេនេលបនា�ត់ប�,

ែដលនាំេទដល់ករទទួ លស�ល់យា៉ងខ�ំងអ

ជាកមា�ំbuckling ែដលមានបា�ស�ិចយឺតអច្

សំខន់ៃន ករព្រងឹង រ��ួយដីរលកស៊ូណាម

បានរកេឃញថាេស�សូម្បីែតេនក�ុងែផ�កបង�

ស្រមាប់ អគារជេម��សែដលបានសងសង់ក

មានរងជាអកH ែដលមា្របេភទករេឡ ងរឹង

កែន�ងែដលេរៀបចំ ទុកែដលមានកូដរ�� ួយពីអតី

សៗគា�

កល 

ករព្រងឹងរ� �ួយ គឺជាវិធីស� ស�មួយែ

បេង�នភាពធន់្រទំមិន្រតឹមែតកំលំងរ��ួយ ប៉ុ
េទប៉ុែន�ក៏ធន់្រទំនឹងរ� �ួយរលកស៊ូណាមិផងែដ
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ម្យោ៉ងវិញេទៀត េទះបីជាេនេពលែដល អ

អចជាករផលិតឥទ�ិពលៃនរូបរង្រមាមេជ

ែដល្រត�វបានសងសង់�សបេទនឹងកូដរ��ួយដ

ៃនរចនាសម�័ន�ជាក់ែស, និង្របសិទ�ិភាពៃន

េនះមានករណីែដលធន់្រទំនឹងរលកស៊ូណាមិធ

្រមាមេជងឌីែយ៉េធ�ករេនេលែដនកំណត់ែ

អ�ស័យេល ជេ្រមលិចលង់របស់រលកស៊ូ

េកតេឡងៃនករបាក់ឆ�ឹងែដលផុយេនេលព ័ត

ែដលេកតមាន។ វ្រត�វបានេគ អះអងថាបាន

មួយស�ីពីករប�ង�បេនះ គឺ បានវយតៃម

ក�ុងករែសតែដលថា ករព្រងឹង ស៊ូណាមិែ

មេធ្យោបាយៃនករេធ�េតស�ករបាក់ឆ�ឹងេ្

្រទំនឹង្រត�វបានត្រម�វេអយមានេដម

ណ�ភាពនិងករវិភាគៃនភាពតនតឹងក�ុងតំ

ែឡកពីគា�ៃនអគារ ែដលបានសងសង់េដ

េលព័ត៌មានជំនួយករប�ង�បេនះ។ ជាលទ

េលកូដរ��ួយដីថ�ី។

្រត�វបានប ��ក់ថាភាពតWEIBULL ដ៏សំខន

រូបភាពទ1 ស�ីពីគំ រូវយតៃម�សម�1 ៃនរចនា

េកតេឡងេនេពលៃនករេឃាសនាករបាក

ម�័ន�ែដក

ករប�ង�បរ ក់មួយអ�ស័យេលជេ្រមប�

រូបភាពទ2 ទំ នាក់ទំនងរវងកររ��ួយដីែដ

ករកំ្រមាមេជងឌី

និង ជេ្រម រលកស៊ូណាមីលិច

រូបភាពគំរូេតស�ទ1 ពិនិត្យករកំណត់ករេកតេ
ៃនករពុកបាក់ឆ�ឹងេដយសរបំែបកដំបូងរ

( ទំ ព័រ 6) រង�ន់និេក�បប

រូបភាពទ2 ែបបែផនជេ្រមបំែបកដំបូងបានរកេ

ផលប៉ះពល់ៃនផ្សោរToe េល លក�ខណ� ដ៏

ក�ុងអំ ឡុងេពលមានភាពតឹងែណនដ៏ខ�ំ

សំខន់ ៃន ករេកតេឡង ក�ុងអំឡុងេពល កររ�

WEIBULL នាេពលមាBrittle Fracture

ដីពុក Fracture

Propagation

អ�កឈ�ះរង�ន់: េលកHiroshi Tamura

ករវយតំៃល ៃន ផលប៉ះពលProbabilistic ចំ នួន

េនះជាករបាក់ផុយែដលបានេកតេឡ

ៃនករលុកលុយអុី្រដ�ែសន េនេល ពនFracture

Northridge ក�ុងេ្រគាះរ� �ួយដីនិងមហរ��ួយ

ៃនកររមូរកមា�ំង ខ�

ណា�លឱ្យមានករខូHanshin ស�ប់ែដ

អ�កឈ�ះរង�ន់: Kazumi Matsuoka, Nippon Steel

េលសពីកររំពឹងទុកៃនកររចនាគេ្រមាងសំ

និង ្រក�មហ៊ុនសជីវកម�ែSumitomo

ក�ុងរចនាសម�័ន�ែដកែថបជាេ្រចន។ ករបាក់

ក�ុងករវយតំៃលលទ�ផលៃនករ បាក់ឆ�ឹ

្របេភទេនះគឺទំនងជាេធ�ឱ្យបំែបកេចញពីករប

ពន្យោរេពលៃនរមូរកមា�ំងខ, វគឺជាករច

រក់ដំបូងេនាះ គ1 មមឬតិចជាងេនះេនក�ុងជេ

េដម្បីេដះ�សយលក�ណៈតៃម� ទំ: ដង់សុីេតអុី

ែដលេកតេឡងេនក�ុងៃផ�ឌីែយ៉េនះេហយដូេច�ះ

្រដ�ែសនដ៏សំខន់េនក�ុង�ស�កៃនផលិតផលែដ

្រត�វបានេគចត់ទុកថាស�នភាពៃនករបាក

ប Hc * និងដង់សុីេតក�ុង�ស�កបានរំេលភអុី្រដ�

ធម�តមិនអច្រត�វបានអនុវត�េទបាក់ឆ�

េទនឹងផលិតផលែដកែថHE* ។ េនក�ុងករេ

សរែតករ ឥទ�ិពលៃនរូបរងឌីែយ៉េ

ករសន�ត់េនះ្រត�វបានេធ�េឡងចំេពះក្pH

ស�នភាពែបបេនះបានផ�ល់ឱ្យេឃញេនក

ែដលបានធា�ក់ចុះេនក�ុងដំេណាfilm ែដល

�សវ្រជាវនាេពលបច�ុប្បន�េនះែដលករ្

ែ្រចះែដល្រត�វបានេដលចំបាច់ក�ុងកHE* ។

ែដល្រត�វបានេធ�េឡងចំេពះករេធ�េតស�គំរ
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វិធីស�ស�អនុវត�្រគបដណ�ប់លំហូរខងេ្(រូប

េនក�ុងប៉ុនា�នឆា�ំចុងេ្រក, ប��បរិស�ន

ភពទី1) ។

ពិភពេលកបានេលកេឡងជាករសំខន់។ ក�

(1)អ្រតទិន�ន័យៃនករ បាក់ឆ�ឹងបានរមូរ

េនះ ករវយកេម�ចអគារ និងរចនាសម�័ន� ស

កមា�ំងខ�ស,Pf, េនះ្រត�វបានេគទទួលបានពីករេធ

្រត�វបានទក់ទញករយកចិត�ទុកដក់ ជាខ

ស�ករប៉ះពល់រយៈេពលែ10 ឆា�ំបានេធ�េឡង

បំ ផ�ិចបំផា�ញលំេនឋន គឺខុសគា� ទំង�ស�

េលរមូរពិត្របាក750 ។

បំ ផ�ិចបំផា�ញែដលេធ�េអយផុតពូជនិង អច្រតឹម

(2)ទិន�ន័យស�ិតិ េនះ្រត�វបានទទួលេដយមេធ

្រត�វបានបេង�តករេ្រត�មេរៀបចំស្រមាប់ក

ៃនករេធ�េតស�CSRT ែដល្រត�វបានបេង�តេឡ

សង�មករែកៃឆ�ត្រមង់ទិ(សង�មជាមួយែដលម

េដយOgiwara និងត្រម�វករដ៏សំខន់ក�ុងមូល

កត់បន�យបន�ុកែផ�កបរិស) និងជាករេលកកម�

ដង់សុីេតអុី្រដ�ែសHC*។

ករែកៃឆ�ករេ្របេឡងវ

(3)ករវិភាគភាពេជឿជាក់មួយ្រត�វបានអនុ(1)

េនក�ុង្របេទសជប៉ុន្រត�វបានេគផា�ស់ប�ូរត្

និង (2) ខងេល

សង�មនិងភាពខុសគា�ៃនរចនាស ម�័ន�និងេហដ

(4)ករែចកចprobabilistic ៃនដង់សុីេតក�ុងតំ បន់

សម�័ន�សង�មែដលគាំ្រទដល់មុខងរក�ុងទី្រក�ងគឺ

ៃនលំនាំអុី្រដ�ែHE* ្រត�វបានកំណត់េ

បានក�យជាែផនករហិរ��វត�ុនិងមានស

មេធ្យោបាយៃន ករវិភាគប���ស។ បនា�ប់

ក�ុងត្រម�វករៃនករព្រងឹងករករពរេ

មួយែដល្រត�វបានេគេធ�េឡងេដយេ្រប�បេ

រ-។ េនះទមទរេអយមានេហដ�រចនាសម

មួយនឹងករែចកចយលទ�probabilistic

្រក�ងែដលេដះ�សយប��ទំងេនះនឹង្រត�វេ

ដំ េណាះ�សយករេធ�េតស�្រជមុជទឹកែ

េឡង។ ដល់ទីប��ប់ថាវជាករសំខន់កន់

(5)ជាចុងេ្រកយវ្រត�វបានេគសន�ិដ�នpH

េឡងេដម្បីេធ�ករអភិវឌ្ឍបេច�កវិទ្យោែដលក

របស់ែដកសម�សបបំ ផុតែដលបានធា�ក់ចុះេនក

ងរទី្រក�ងពីេ្រគាះថា�ក់ក�ុងអំឡុង េពលដំេណ

ដំ េណាះ�សយភាពយន�ែ្រចះមួយេ្រកគ

ករវ យរំលំលំេនឋនរចនាសម�័ន�នានាេដ

ករpH 2 ។

េដម្បីករពរផលប៉ះព ល់បរិស�នអវិជ� ម

រូបភាពទ1 ករវិភាគលំហ

េនេលេ្រគ�ងកុំព្យូទ័រេដម្ប ីេបកចេនា�ះសន្សំ

រូបភាពទ2 អនុគមន៍ ដង់សុីេត Probabilistic របស់

េពលខ�ីវយកំេទចលំេនឋននិង្រត�តពិនិត

បូលែដក (B13) HE

ភាពបុិន្របសប់ េពលេវលនិងកែន�ងទំេ
េនក�ុងពន�ឺភាពសប្បោយរីករយៃនករចុះ

■

■

■

■

■

បទេនះ (េលខ 44) មានលក�ណៈពិេសស ជាអត�

លក�ណៈ ពិេសស:
ពិេសស ករវយកេម�ចអគារខ�ស់

ស�ីពី ករវយបំផា�ញលំេនឋនែដលម

ស�នន

ម�័ន�ែដកែថបនិងវិធីស�ស�កសងជាបន�បនា�ប
ែណនាំឧទហរណ៍ជាក់ែស�ងៃនអគារខ�ស់និ

( ទំ ព័រទី7)

ផ�ូវរថេភ�ង / ផ�ូវហយេវ៉ែដល្រត�វបានកេម�ចនិ

ករបំផ�ិចបំផា�ញលំេនឋន របស់ រចនាសម�័ន

កសងេឡងវិញ
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ជាដំបូ, ករវយកេម�ចលំេនឋនរបស់អគា

គេ្រមាងអភិវឌ្ឍទី្រក�ងកំពុងេកនេឡងជាេរៀងរ

្រត�វបានពិភាក្សោ។ េនក�ុង្របេ, អគារខ�ស

េហយវមិនមានេទៀតេទ ធម�តស្រមាប់អគា

ែដល្រត�វបានកសងេឡងេដម្បីេធ�ឱ្យករេ្

សងេឡងវិញថ�ីែដលមានកម�ស់េលស ព100 ែម៉

មាន្របសិទ�ិភាពៃនក��ប់តូចចេង��តៃនដីែដ

្រត។ ជាមួយនឹងកំេណនេ, ករបំផ�ិចបំផា�ញលំ

រកបានេនក�ុងមជ្ឈមណ�លទី្រក�ងឥឡូវេនះ្រ

ឋនែដល្រត�វបាន េធ�េឡងេនក�ុង តំបន់ទី្រក

ចូលេទក�ុងដំណាក់កលៃនករបន�ចំប

្របជាជនេ្រចនកកកុញ ្រត�វបាន អំពវនា

កសងេឡងវិញបាន។ ជាករេឆ�យតបបេច�ក

វត�វិធានករណ៍ឱ្យបាន្រតឹម្រត�វ េដម្បី

វយកំេទចលំេនឋនសុវត�ិភាពនិងបរិស�ន្

ផលប៉ះពល់ៃនករងរវយកំេទចលំេនឋ

េគបេង�តេឡងែដលកំ ពុង្រត�វបានដក់ចូលេទ

រិស�នេ្រគ�ងកុំព្យូទ័រដូចជាករប�ង�បក 

ករេ្រប្របាស់ជាក់ែស�ង។ ខណៈេពល

បំ ផា�ញលំេនឋន ែដលបណា�លមកពី ស

បំ ផ�ិចបំផា�ញលំេនឋនរបស់អគារខ�ស់្រត�វ

រ ំខន, ធូលីនិងេម្សៅកបូន។ វិធីស� ស�មួ

វត�ជាទូេទេដយរួមប��ូលគា�រវងករេ្រ

មាន្របសិទ�ិភាព គឺជាវិធីស�ស� ែដលបិទជិ

េច�កវិទ្យោករបំផ�ិចបំផា�ញលំេនឋ-េបតុង

វយកំេទចលំេនឋន ឬ ្របពTECOREP ( Taisei

និងែដកែថរចនាសម�័ន-េនះបេច�កវិទ្យោពិត្រ

េអកូឡូសុីបន�ពូជ ) បានបេង�តេឡងេដយស ជីវក

ែដលបានេ្របខុសគា�អ�ស័យេលករកស

Taisei។

និងលក�ខណ�រចនាសម�័ន�េផ្សងេទៀត។ ក�ុងចំេ

្របព័ន�TECOREP
្របព័ន�

វិធីស�ស�វយកំេទចលំេនឋនែណនាំេនក

េនTECOREPករងរវយកំេទចលំេនឋ

បទមានលក�ណៈពិេសសេនះគឺជាវិធីស�ស�វ

បិទជាចេនា�ះៗជាបេណា�ះអ(ដូចជា មួក មួ)

េទចលំេនឋនប�ុកេ្រប្របាស់េ្រគ�ងច្រ កនិ

្រត�វបានកសងេឡងេនេលជាន់ កំពូល

ស�ស�ចុះវយកំេទចលំេនឋននិងវិធីស

ែដល្រត�វ បានវយកេម�ចេចល េនាះេ

បំ ផ�ិចបំផា�ញលំេនឋនខងេលជាន់ែដលបិ

សកម�ភាពទំងអស់ពីករបំផ�ិចបំផា�ញលំេ

បនា�ប់ម, វិធីស��
ស ស្រមាប់សdismantling េហ

ចំ េពះករេចលែផ�កខ�ះ រុះេរ បានេកតេឡងេន

ដ�រចនាសម�័ន�សង�មជាធម�ត្រត�វបានព

ចេនា�ះបិទជិតមួយេនះ។ វិធីស�ស� វយកំ

េនក�ុងគេ្រមាងសdismantling ្របេភទច្រម�ះ

លំេនឋនធម�តបាន ប េង�តករ្រព�យបារម

កររឹតបន�ឹង្រត�វបានេគដក់េនេលកររំ

រលដលៃនធូលី និង េម្សៅកបូន និង េ

ែដលមាន�សប់និងករេ្រជសេរសៃនវិធីស

សំេលងរ ំខនេនតមតំបន់ជុំវិញ។ វិធីស�ស�

កំ េទចលំេនឋនសមរម្យែដលត្រម�វឱ្យមាន

បំ ផ�ិចបំផា�ញលំេនឋនបTECOREP េទះ

្របយ័ត�ក�ុងករពិចរណា។ អត�បទលក�ណៈព

យា៉ងណា អចកត់បន�យករ្រព�យបារម

ថ�ីេនះបង�ញលក�ខណ�តឹងរុឹងជាេ្រចនែដល្រត�

និង ជួយកត់បន�យបន�ុកែផ�កបរិស�នយា៉ងខ

hurdled ក�ុងកររំេដះស�នផ�ូវែដកនិងផ�ូវេ

ែដលបាន ដក់េនេលតំបន់ែដលេ្រគ�ងកុំព្យូ

( ទំ ព័រ ទី 8)

េលសពីេនះេទៀតវិធីស�ស�េនះគឺ ប៉ះពល់ដល

វិធីស�ស�វយកំេទចលំេនឋនែដលេដ

រិស�ន និងទទួលបានេជាគជ័យអចទទួ

េដយ េលHideki Ichihara , សជីវកម�Taisei
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បរិយាកសេធ�ករអនុេ្រគាះ េនក�ុងចេនា�ះ

ចេនា�ះខ្យល់បិទជិតេនះ។ ដូចែដលបានបង�ញ

េនះ។

តរងទ1 , ករែកលម�បរិស�ន កេម� ករងរេដ

ឥទ�ិពលដំ បូងៃនវិធី ស�ស�េនះគឺករទប់ស�ត

សំេលងរ ំខន ករសែម�ងេសម និងេដម្បី កត់

សយភាយេទតំបន់ជុំវិញែដលមានសំេលង

ចំ នួនៃនធូ លីរយបា៉យ និង ចនេនះ្រត

េនាះេទ។ េនះ្រត�វបានសេ្រមចេដយេ្រ

្រគប់្រគង ភាគេ្រចនេដយទំហំៃនករេបក ខ្

សំេឡង-េសមមាន្របសិទ�ិភាពខ�ស់និងសមា�រៈេដ

ចេនា�ះបិទជិតនិងបែន�មកត�ទំងេនះមានទ

ដំ េឡងចេនា�ះបិទជិតេនះ។ ក�ុងគេ្រមាងករបំ

ទំ នងពណិជ�កម�បិទ។ ដល់ទីប��ប់េនះ វជ

បំ ផា�ញលំេនឋនថ�ីទំងពីរ្រត�វបានេគេធ�ឱ្

សំខន់បំផុតេដម្បីធ�ករេចញ ែផនករមួ
េ

េឡងេសមសំេលងរ ំខន17 ~ 23 dB ជាងវិធីស�

សមរម្យេដយខ្យល់េធ�ករ ពិេសធន៏ែដល

សម��

េទជំនាន់ធូល/ ចនបរិស�ន កេម�និង េ

ឥទ�ិពលទីពីរគឺ ករទប់ស�ត់ៃនធូលីនិងចនែដល

សំេលងរ ំខន អ�ស័យេល រដូវកល វយក

្រត�វខ�ត់ខ�យជុំវិញតំបន់ជុំវិញេនាះ។ េដ

លំេនឋន តំបន់ែដលមានករបំផ�ិចបំផា�

ជាន់ែដលកំពុង្រត�វបានកេម�ចេនក�ុងែផ�កខ

តំ បន់ជុំ វិញ េនះ ( តរងទ1 និង រូបភាពទ1 ) ។

ៃនអគារែដលជាកែន�ងែដលខ្យល់បក់យា៉ង, វគ

តរងែបបែផន1 ស�ីពីចំ នួនខ្យល់េលកត�បរិស

ជាករែដលអចេធ�េទសេ�ង�ះធូលីនិង

រូបភាពទ1 ករពិនិត្យៃនទំហំៃនករបិទេបកខ្យ

្រត�វបានផលិតេឡងេដយករងរវយកំេ

ក�ុង ែផ�កខងេលអវកសេដយមេធ្យោបាយ 

ឋន។ េនេពលែដលអគារដ៏សំខន់ៃន្រពះអង

គា

Akasaka សណា�គារមួយ្រត�វបានកេម�80%

( ទំ ព័រទី9)

ៃនទំងធូលីដីអស់និង េម្សៅកបូន ប េង�តបា

វិធីស�ស�កត់និង រំលំលំេន

េឡងវិញេនក�ុងចេនា�ះបិទជិតេន

េដយShigeru Yoshikai , Ryo Mizutani និង េលក

្របសិទ�ិភាពទីបីគឺមានភាព្របេសរេឡងៃនប

Hitoshi Uehara , សជីវកមKajima

េក�េហយេសមែដលមាន�សប់េនក�ុងករប

ករពិចរណាពីបរិស�នគឺពិតជាមានស

បំ ផា�ញលំេនឋនបិទចេនា�ះេនះ។ េដយ

េនក�ុងអំឡុងេពលៃនករកសង ករវយ

បំ បាត់ករ ប៉ះពល់េទនឹងពន�ឺ្រពះអទ

លំេនឋ, ជាពិេសសេនក�ុងតំបន់ទី្រក�ង"ក

ផា�ល់ក�ុងអំឡុងេពលរដូវកលរដូវេក�េនះ វគឺអ

កត់Kajima និងវិធីស�ស�ផ�ួ» បានបេង�តេឡ

បានេដម្បីកត់បន�យសីតុណា�ភាពពិភពេល

េដយសជីវកKajima គឺជាវិធីស�ស� ក��

លេសម (WBGT) េដយេ្រប�បេធៀបេទនឹងសីត

សមាសភាពៃនបេច� កវិទ្យោបរិស�ននានា 

ភា2°Cេនខងេ្រកេដយេហតុេនះស

ស�សJack ចុះែដលេនក�ុងអគារមួយែដល្រត�

និភ័យៃនករេឡងកំេដខ�ំងក�ុងចំេណាមកម

ចប់េផ�មពីែផ�កទបបំផុត ្របសិនេប យកដុ

ែផនករ ខ្យល់ស្រ មាប់ទីធ

បំ ផុត េនក�ុងកេម�ចជង់ៃនធុង

ក�ុងេគាលបំណងេដម្បី កត់បន�យផលប៉ះព

វិធីស�ស�េនះ ្រត�វបានអនុវត�េនក�ុងករវ

រិស�នៃនវិធីស�ស�វយកំេទចលំេនឋន

លំេនឋនរបសResona Maruha អគារស៊ុ- រឹង

ករសំខន់េដម្បីេធ�ករេចញែផនករមួយស

អគារែដលម24 ជាន់ ែដលមានកម�ស108 ែម៉្រ
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និងតំ បន់ជាន់សរុប75.413 ែម៉្រតកេរេនះ(រូបថត

ករែស�ងយល់ពីបរិស

ទី 1)

វិធីស�ស�កត់បន�យនិងរំលំគឺជាវិធីស�ស

វិធីស�ស�្រ

មាន្របសិទ�ភាពចំេពះបរិស�ន ែដលដំេណ

េនក�ុងវិធីស�ស�កត់ និងរំលំជ��ំងស�ូល

មាន្របសិទ�ិភាពបំភាយឧសCO2។ ករអនុម័ត វិធ

ែដល្រត�វបានដំេឡងេដម្បីទទួលបានក

ស�ស�េនះនាំេអយមានករកត17,8 % ៃន

្របឆាំងរ� �ួយ, ែផ�កខងេ្រកមៃនជួរឈរ ជាន1

ករបំភាយឧស�័CO2េបេ្រប�បេធៀបេទនឹង វិ

្រត�វបានជំនួសេដយធារJack បនា�ប់ពី

ស�ស�សម�� ៃនករបំផ�ិចបំផា�ញអគារមួយ 

អគារជាន់ 1្រត�វបានវយកេម�ចេចលេនក�

កំ ពូ លចុះមកេ្រក(រូបភាពទ3) ។ ក�ុងចំ េណា

មួយែដលចប់េផ�មេនក្រមិតទបបំផុត ន

កត�រួមចំែណកនានាដល់ករកត់បន�យេន

ផា �ស់ប�ូរេឡងេលក�ុងវដ�ដូចខងេ្:

េ្រប សមត�ភាពធំជាងមា៉សុីនធុនធ�ន់ និងក

① ករកត់ជួរឈរេទជាបំែណកេដយមា

បន�យមួយេនក�ុងចំនួនៃន មា៉សុីនែដលត្រម�

70 សង់ទីែម៉្រតេដយយកេចញពីបន�ុករន�េដតេ

យមាន បានេធ�ឱ្យអច េធ�េទបាន េដយក

( កត់បណា�ក)

ៃនករ្របតិបត�ិ ករវយរំលំលំេនឋន្រចំ

②ករគាំ្រទ ជួរឈរ េដយព្រងី(ករកត់ ជ

ទីតំងដូចគ ; ្របសិទ�ិភាពករបំផ�ិចបំផា�ញ

③បន�យជួរឈរេដយមេធ្យោបាយJack ជាបន

និងករអនុម័តៃនករ កត់ឧស�័នេដយស�័យ្រ

ឈរទំងអស់េដយេធ�េឡងវិ①និង ② )

ឋនល�្របេសរ ែដលជាលទ�ផលេដលអចេធ;

បនា�ប់គ ( បនា�បជាន់នីមួយៗេដយម�ងេហយ

េនាះ

េទៀត① , ②និង ③ 5 ~ 6 ដង)

េលសពីេនះេទៀត ឧបករណ៍ថ�ីនិងវិធីស�ស� វិភា

④វយកំេទចធ�ឹម និងៃផ�ករ( សូមេម ល រូបភាពទ1)

ែដលបានែណនករព្យោករណ៍ពី ករវិភាគ

ករងរវយរំលំលំេនឋនៃ24 ជាន់ែដល

ខ្យល់ េដម្បីទប់ទល់ពីករសចភាយធូលីនិង

បានេរៀបរប់ខងេល ្រត�វប ានប��ប់ក�ុងេ3

បូន អ័ព�បន�ុកអគ�ិសនីខ�តតូច( µEC ) េដម្បី�ស�

ៃថ� / 1 ជាន់ ឬ3 ែខេនក�ុងករសរុបមួ

យកធូលី និង េម្សៅក របូន េដយវិភាគព្យោ

សុវត�ិភាពចំេពះកំលំងទប់កររ��ួយដី អំឡុ

េលងរ ំខន ប�ង�បផ្សោយេចញរបស់ សំេឡងរ

ករវយកំេទចលំេន

និងករមានរំញ័, និង ឧបករណ៍ សំេលងរ ំខន ក

េនក�ុងករងរវយកំេទចលំេនឋន េដ

្រត�តពិនិត្យសកម(ANC ) ។

វិធីស�ស� កត់ និងរំ, ជួរឈរ គឺ េនក�ុង ស�ន

♦♦♦

ៃនករផា�ច់ ។ ក�ុងេគាលបំណងេដម្បី ធាន

ករវយកំេទចលំេន24 ជាន់ៃនអគារមួយ េក

ស�ត់ រ�� ួយ សមត�ភាពៃនសមត�ភាពទប់កររ

េឡងខ�ស់ ែដលបានេរៀបរប់ខងេលែដលម

ដីដ៏ធំ មួយក�ុងអំ ឡុងេពលករបំផ�ិចបំផា�ញលំ

តំងស�ិតេនក�ុងតំបន់ទី្រក�ង្រត�វប ានប��ប

ឋន ជ��ំង ស�ូល ពីRC េដយមានកម�

េជាគជ័យេដយេធ�ឱ្យភាគេ្រ ចនបំផុតៃន

្របែហល13 ែម៉្រតពីជាន់ ទ1 និងស៊ុម ផ�ុកេផ�រ ែដក

រ��ួយដីែដលធន់្រទំនឹងបរិស�ន និងរួមជាមួយ

ែថបរចនាសម�័ន�មួយ ្រត�វបានេគ ដក់េចញ ន

ស�ស�វ យរំល

ដំ េឡងេនក�ុងទីតំង4 (រូបភាពទ2 ) ។
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រូបថតទី 1 ទិដ�ភាពៃនករ វយកំេទចលំេន

េនក�ុងករងរវយកំេទចលំេនឋន េនក�ុង

ជួលទំង�ស�ងវិធីស�ស�កត់និងយកចុះេ

្រក�ងេឡយ

រូបភាពទ1 គំ និតៃនវដ�វយកំេទចលំេនឋននិ

បែន�មេលសពីេនះេទៀត េដយសរែតយន�ករ 

កត់ជាដំណា

ែដល្រត�វបានគាំ្រទេដយជួរឈរែដលមានេ្

រូបភាពទ2 ស�ូលជ�� ំង និងករផ�ុកេផ�រស៊ុ

ព្យូទ័, ផ�ុយេទវិញចំេពះវិធីស�ស�ធម�ត 

រូបភាពទ3 ករកត់បន�យ ករបំភាយឧស�័ន ឧស

វិធីស�ស Hat Down មិនត្រម�វឱ្យមានថា 

CO2

ម�័ន�អគារមួយ្រត�វបានព្រងឹងស្រមាប់ក 

( ទំ ព័រទី10)

បំ ផា�ញលំេនឋននិងបែន�មវិធីស�ស�េនះ អ

វិធីស�ស�ពីករបិទជាន់ខងេលបំេពះករវ

ករកំណត់រចនាសម�័ន�រចនាស ម�័ន�ណាមួ

លំេនឋ

គា�នករព្រង

េដយMasashi Morita , សជីវកមTakenaka

ពក្យេស�សុំេនក�ុងករវយកំេទចលំេនឋ

េនក�ុងវិធីស�សTakenaka Down® ( វិធីស�ស�

-ករេកនេឡងខ�ស់េន
ករេកនេឡងខ�ស់េន

វយកំេទចលំេនឋនខងេលជាន់ែដលរុំ) បា

វិធីស�ស�ហេ្រកម្រត�វបានអនុម័តក�ុងក

បេង�តេឡងេដយTakenaka Corporation ែដលជ

បំ ផា�ញលំេនឋនរបស់អតីតសណា�គារ(88

អគារមួយ គឺពីជាន់មួយេទជាន់មួយ រុះេ

ែម៉្រតខងកម�ស់េល) េនែខកុម�ៈឆា�2012 េនះមា

បណា�ញ វយកំេទចលំេនឋនអចលនវ( មួក )

លក�ណៈពិេសសដ៏សំខន់ៃនមួកេនះគ : 19 ែម៉្រ

ែដលមាន្របភពពីកំពូលៃនអគារេនះ្រត�វបាន

េនក�ុងកម�ស19.6 ែម៉្រតទទឹង92.3 ែម៉្រ, និងមា

ចុះ (រូបថតទី 1) ។

ទំ ងន់ 412 េតនជាសរុ(រូបថតទី2) និងមួក្រត�

វិធីស�ស�ព្រ

បានបំពក់ជាមួយនឹងេ្រគ�ង3េដយេធ�ដំេណ

វិធីស�ស�េនះមិន្រត�វបានអនុវត�ករវយកេម

ជាមួយនឹងសមត�ភាពបណា�ក់ជាអតិ7,5 េត

តមួយ ផ�ុយេទវ, វកត់ចូលេទក�ុងប�ុក

។ េលសពីេនះេទៀតបរិមណ�លទំងមូលៃនមួកេន

អគារជាមួយនឹងអ�កកប់ និងរណារលួ

្រត�វបាន្រគបដណ�ប់ជាមួយនឹងបន�ះស-ករព

ដំ េឡងេនក�ុងមួកេនាះ េដយេហតុេនះ ករអនុវ

និងពិដនៃនមួកេនះគឺភា�សដំបូលមួយែដល្រត�

េស�រែតគា�ន េម្សៅក, ធូលីឬ សំេលងរ ំខន 

េគដក់ព្រងយដកេបេយាងេទតម្

េលសពីេនះេទៀតមួក្រត�វបានបំពក់ជាមួយ

ករងរវយកំេទចលំេនឋននិងេនក�ុងក

ដំ បូ លនិងដំ េណរករេ្រគ�ងច្រកសងសង់

តបេទនឹងលក�ខណ�អកសធាតុសីតុណ�ភ

(ជាមួយនឹង មុខងរបេង�តថាមពលស្រម

សំេណមបាន។(រូបថតទី3)

ប��ុះទំ និញ ) ែដល្រត�វបានេ្របេដម្បី ប��ុះប�ុ

សរុបចំ នួន 22jack ្រត�វបានេរៀបចំេដម្បីបេង�ន

កេម�ចេនក�ុងអគារ។ ជាលទ�ផលមានករ ភ

បន�យមួកេនះ។ បនា�ប់ពីករបំផ�ិចបំផា�ញៃន

ៃនករេហះេហរ ឬករធា�ក់ចុះកំេទចកំទ ី ប៉

ែដលជាកែន�ងែដល្រត�វបានេគែដលមានទីតំ

ដល់តំ បន់ជុំ វិញេនាះែដល�សបេទតម វិធីស

េនមួកបានប��ប់រចនាស ម�័ន �មួកទ ំងមូលប

េនះបានេធ�ឱ្យមាន្របសិទ�ិភាពស្រមាប

មក្រត�វបានទបមួយជាន់ែដលនឹងចំណ
្របែហល1 េមា៉ង
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េនះជាជួរឈរជ��ំងនិងក្រមាលៃនករជាន់គ

ឱ្យេរឿងេនះ ក�យជាវិធីស�ស� វយកំេទ

បានកត់ចូលេទក�ុងបំែ176 ែដល្រត�វប

ឋនបរិស�នមួ

ទមា �ក់តមរយៈករេបកផ�ល់ជូនេនខងក�

េលសពីេនះេទេទៀតវិធីស�ស�េនះអចបង

ជួលបានសត�េ្រក�លេធ�ដំេណ3 ចំ ណាយេនះ។

ដួលរលំអគារមួយក�ុងអំឡុងេពលកររ� �ួយដីមួ

ករបំផ�ិចបំផា�ញលំេនឋនៃនករជាន់គា�

។ សុវត�ិភាពពីរ�� ួយដី ក�ុងអំឡុងេពលមានករបំផ

បានប��ប់េនក�ុ4 ៃថ�។

បំ ផា�ញលំេនឋន ្រត�វបានធានាសុវត�ិភ
ល់នូវនីតិវិធីសមរម្យស្រមាប់ករកត់ស៊ុម

ដំ េណរករៃនករវយកំេទចលំេនឋនរូប1

ម�័ន�និងវិធានករេដម្បីករពរអគារដួ

េដយេ្រប្របាស់វិធីស�ស�វយកំេទចល

ភាពផា�ស់ប�ូរងយៗេនទីខ�ស់និង ករវ

ចុះេ្រក

លំេនឋនក�ុងរយៈេពលខ

រូបថតទី 2 ទិដ�ភាពេពញេលញៃនេរងច្រកវយ

េនក�ុងវិធីស�ស� ខ្យូបកត់ វជាក

ចលំេនឋនចល(មួក)

េធ�បានេដម្បីេ្រជស ភាពខុសគា�ៃនបេច�កវិទ

ឧបករណ៍វយកំេទចលំេនឋនរូប3 េនក�ុងមួ

ដូចជា េ្រគ�ងយន�សងសង់អគារខ, ករេល

(ទំ ព័រទី11)

ទំ និញេដយសមត�ភាពធំរនា� េដយស�័យ្របវ

វិធីស�ស� វយកំេទចលំេនឋន ផលិតCube

លំដប់ចុះ និង ដំបូលករពរមួយ ែដលជាត្

កត

រ។ វគឺជា វិធីស�ស�វយកំេទចលំេនឋន

េដយYoshihito Mizushima , សជីវកម

េឆ�យតបតមត្រម�វករយា៉ងខ�ំង របស់អ�ក( ក

Obayashi

ចំ ណាយនានាបរិស�ន ជ) និងលក�ខណ�នា

វិធីស�ស�េ្រគាង

ពីករបំផ�ិចបំផា�ញលំេនឋននី( រចនាសម�័ន�

“ករកត់ជារ”ជាវិធីស�ស� មួយក�ុង

ករកំណត់រចនាសម�័ន� ទីតំង ជាេ) ។ ជាមួ

វយកំេទចលំេន( គា�នភាពរេង� , ស�ត, រហ័ស

នឹងអ្រតៃនករបំផ�ិចបំផា�ញលំេនឋន

និងវិធីស�ស� ករបំផ�ិចបំផា�ញលំេនឋន មួយប

រហ័សក�ុងរយៈេពល3ៃថ� / មួយជាន់ វិធីស�ស�េ

ងៗ) ្រត�វបានបេង�តេឡងេដយសជីវObayashi

្រត�វបាន អនុវត�រួចេហយេនក�ុងករបំផ�ិចប

។ ក�ុងវិធីស�ស�េនះ រចនាសម�័ន�អគ( សសរ ធ�ឹម

លំេនឋ6 ែដលអគារ នីមួយៗេនជិត មន�ីរេពទ

និងក្រមា) ្រត�វបានកត់បន�យក រ ចូលេទ

សណា�គារ ឬ អគារករិយាល័ដំេណ(រូបថតទី2)

ប�ុកែដលបនា�ប់មក្រត�វបានទមា�ក់េទនឹងក្

។

ែដលជាកែន�ងែដលពួកេគ្រត�វបានដំេណរក រ

ក�ុងវិធីស�ស�េនះ រចនាសម�័ន�អគារេនះ្រត�

េទក�ុងប�ុកែដលមានទំហំតូចជាងនិង ្រត

កេម�ច េដយមេធ្យោបាយៃន្របព័ន�ក រងរឋ

បំ ែបក (សូមេម ល រូបភាពទ1 និង រូបភាព1) ។

ែដលមិនពក់ព័ន�នឹង ករដំេដយញញួរ ឬ

េដយសរែcrusher មិន្រត�វបានេ្រប េន

ទមា �ក់ចុះមកេ្រកម ។ េដយសរែតករេ

បំ ែណកកំ ពូ លៃន កំ េទចេបតុងមិន្រត�វប

េធ�បាន វយកេម�ច សមា�រៈៃផ�ខងក�ុងនិង បំពង

ខ�ត់ខ�យនិង សំេលងរំខ ន រំញ័រ និងករ/

េយារេដម្បីកត់បន�យslabs ជាន់ ជាមុន ន

ធូលី ្រត�វបានបង�ប់យា៉ងមាន្របសិទ�ិភាព 

េដម្បីផា�ស់ទីេឈស្រ មាប់ប�ុកវយកេម�ចេ
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េល ជាន់េ្រកមខណៈេពលែដល េនេពលដ

ែផ�កនានាៃនរចនាស ម�័ន� ្រត�វបានេធ�រួច េដ

េនះែដរ បន�ករងរវយកំេទចលំេនឋន 

crusher ធម�ត េហយេន្រ គប់ជ, មិន ្រតឹមែ

ខងេល។ េនះបណា�លេអយ ដំេណរករគា�េ

មានជួរឈgirders និងែផ�កស៊ុម ែដកេផ្សងេទៀត

បន� េពលដំ ណាលគា� េដយេហតុេនះ ក

ឧស�័ន ្រត�វបានកត់បន�យេនាះេទប៉ុែន�slabs

បន�យ រយៈេពលវយកំេទចលំេនឋនសរ

ជាន់្រត�វបានកត់បន�យករេ្រប្របាស់ (រូប

វិធីស�ស�េនះគឺ មានតៃម�្របកួត្របែជង សុវត

ថតទី2) ។ េនក�ុងករវយកំេទចលំេនឋន

និង យា៉ងឆាប់រហ័សនិង អច្រត�វបានអនុវត� េ

ជួល វិធីស�ស�េនះ ែដលជា សមាជិក រចនាសម�

ករវយកំេទចលំេនឋនរបស់អគារខ�ស់ មិ

គឺ្រត�វបាន កត់បន�យ េដយេស��មស�ត

ែតប៉ុេណា�ះខងេល100 ែម៉្រតេទប៉ុែន�ក៏អចអនុវ

េពលែដល ករបេង�ត ធូលី តិចនិង កំេទចកំទី 

បានចំេពះអគារខ�ស់60 ែម៉្រត 

បនា�ប់មកេនក�ុង ករផ�ុយេទនឹង វិធីស�ស�

រូបភាពទ1 " វិធីស�ស� ខ្យូបក"

េទចលំេនឋន ធម�ត ករេងបេឡងវិ

រូបថតទី 1 ករយកេចញ ៃន ជួរឈរនិង ធ�ឹ

សមាជិក រុះេរ េនះមិន ពក់ព័ន�នឹង ករ ដួលរ

រូបថតទី 2 វយកំេទចលំេនឋន េដយេ្រប

ទមា �ក់ េដយឥតគិតៃថ� របស់សមាជិក រុះេរ េទប៉ុែ

�ស�កត់ជារ ង

ជំ នួសឱ្យករ េ្រប សត�េ្រក�ល អគារ េដម្បី
បន�យ ឱ្យពួកេគ េដយមិនចំបាច់មាន រំ

( ទំ ព័រ 12)

ទន�ឹមនឹងេនះែដរ ្របព័ន� រនា� ជួប្របជុំគា� យា

វិធីស�ស�វយកំេទចសំណង់ លំេន

េលញ ធម�ត បានអនុម័ត ជាវិធីស�ស� ក

ប���ស

េ្រគ�ងកុំព្យូទ័រ ក�ុងករ វយកំេទចលំេនឋ

េដយNobuhiro Okuyama , សជីវកម

ខ�ស់ ្រត�វបាន ចត់ទុកថាជា ករលំបាកក�ុ

វិធិស�ស�ៃនករវយកំេទចអគារបShimizu

វត� េដយសរែត ត្រម�វករ របស់ខ�ួនស្រមាប់

បានបេង�តេឡងេដយស ជីវកShimizu គឺជា

ដ៏ធំ ៃន េ្រគ�ងមា៉សុីន និងសមា�រ និងេដយស

វិធីស�ស� មួយែដលអចកត់បន�យយា

កមា�ំង រចនាសម�័ន� របស់ខ�ួន េចinherent េនក�ុង

្របសិទ�ិភាពខ�ំ ងបំផុត បរិយាកសៃនករង

ករេ្រប្របាស់ ។ ដូេច�ះេហយ វិធីស�ស� វ

េទចលំេនឋន ៃនករ េកនេឡងេនអគារខ�ស

លំេនឋន សំណង់ ប� ��ស េ្រប ចលន ្រប

ែដកមួយ។ វអនុ��តឱ្យអចេជឿទុកចិត�បាន

្របព័ន� រនា� អង�ភាព ករពរ េ្រគ�ងកុំព្យូទ័រ

ខ�ស់, ករងរវយកំេទចលំេនឋនែដលសន្

អង�ភាព េ្រគ�ងកុំព្យូទ័រ េនះ្រត�វបាន ផា�ស់ប

កិច�ែដលមានេ្រគ�ងយន�សំរ ប់អគារខ�ស់ និងេ

ធា �ក់ចុះ ស្រមាប់ករេ្រប្របាស់ ស្រមា

មា៉សុីនេដលបំេពញតមេគាលបំណងទូេទ

ជួល េអត អគារេនះ បន ា�ប់ពីប��ប់ ៃនករ វយ

េទៀត ( រូបភាពទី1)

ចលំេនឋន េន ជាន់ េ(រូបថត ទី 3) ។

េ្រគាងៃនដំេណករវយកំេទចលំ

វិធីស�ស�វយកំេទចលំេនឋនេគាលបំណ

វិធីស�ស�ក�ុងករ វយកំេទចលំេនShimizu

េនក�ុងករអនុវត�ៃនវិធីស�ស�វយកំេទច

ប���សសំណង់េដយកេម�ច និងករបំែបក រប

ឋនសំណង់ប�� �សក្រមិតសំេឡងរំខនែដល្
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បានកត់បន�យេដយ្រប20% េបេ្រប�បេធៀ

���ស ស�ន េដម។ ដូេច�ះ វ គឺជាករ ចំបា

េទនឹងបំែបកនិងវិធីស�ស�សម��កេម�ចេហយ

ករ ជាមុនេដម្បី េធ� ែផនករ លម�ិត ែដល

្រតឹមែត្រត�វបានថយចុះេទប៉ុែន�ក៏ញ័រធូលីនិងកំេទ

បំ េពញ នូវ លក�ខណ� ច្រម�ះ និងត្រម�វក

ទីជំ នាន់្រត�វបានកត់បន�យយា៉ង

េនក�ុងទូេ, ករេ្រជសេរស ៃនវិធីស�ស� រំេ

េលសពីេនះេទៀតករេ្រប្របាស់្របព័ន�

មួយ អចអនុវត�បាន នឹងយក េទក�ុងគណនី 

ករពរេ្រគ�ងកុំព្យូទ័រអចលនវត�ុមួយរនា�ែដលេ

ណៈ រចនាសម�័ន� ស�ន និងលក�ខណ� សណា�នដី 

វអចេធ�េទបានេដម្ប ីេធ�ករងរវយក

វិញ ។ ដូចគា�េនះផងែដរ ដំេណរករៃនករ េ្

ឋនេដយមិនមានមនុស្សេនក�ុងតំបន់ជុំវ

េរស េនះនឹង រួមប��ូ លទំង ករពិនិត្យ លម�ិត

្រត�វបានេគដឹងពីកររីកចំេរនរបស់គេ្

លក�ខណ� េនេល ែវបសយត៍ ែដលទក់ទងនឹង

ក�ុងវិធីស�ស�េនះេដយសរែតសត�េ្រក�លអគ

អនុវត� ករងរ ក�ុyard និងេ្រគ�ងច្រក ធុនធ�ន

េ្រគ�ងមា៉សុីនេគាលបំណងទូេទេផ្សងេទៀត្

ែដល្រត�វ េ្របនិង ទក់ទងេទនឹង កររឹតបន�ឹ

អនុវត�ដូចជាេ្រគ�ងច្រកជា បេណា�, កររឹ

ត្រម�វករ េផ្សងេទៀត ជាេ្រចនដូចជា កររ

បន�ឹងេនាះេទគឺ្រត�វបានដក់េនេល្របេ

ភាព ចរចរនិង កត់បន�យ រយៈេdismantling

ម�័ន�ឬករកំណត់រចនាសម�័ន�ៃនអគារែដ

េនះ។ បនា�ប់មក អនុេលម េទនឹង លក�ខណ�

ទទួលរងនូវករបំផ�ិចបំផា�ញលំេនឋន។ ជា

េនះ និងត្រម�វក, វិធីស�ស� រំេដះ ជាក់លក់

�ស�េសដ�កិច�និងករបំផ�ិចបំផា�ញជាេគាល

្រត�វបានេ្រជស ថា ល�្របេសរបំផុត រួមប��ូលគ

ទូេទ, វិធីស�ស�សងសង់ប� ��សអនុ��តឱ្យ

ឧបករណ៍ រ ំេដះេចញ ជាេ្រចន ដូចជា សត�េ្,

ករវយកំេទចលំេនឋនល�ផងែដរនឹង្រត�វប

ករដឹកជ��ូន ្របព័ន( មា៉សីនខ ែជក ទូរថេភ�)

ករេចញ

និងសមាជិក គាំ្រទ ជា បេណា�ះ( Bent ,

កំ ពុងរូបថត 1 Shimizu ប���សសំណង់វយកំេទ

girders ដំ េឡង ) ។

លំេនឋនវិធីស

រូបភាពទ1 បង�ញពីនីតិវិធីស្រមាប់ករេ្រជស

រូបថតទី2 កត់និងករយកេចញៃនជួរឈរបំពង់ែ

ស�ស�រំេដះ េនះ។ ឧទហរណ៍ក�ុង ករណី 

ែថេបតុងែដលេពញ

ែដល Bent អច្រត�វបានដំេឡង េនេល មុខ

រូបថតទី 3 ផា �ស់ទីចុះៃនរនា�អង�ភាពករពរេ្រ

ទបនិង ទីធា� ស្រ មាប់ករដំេឡង េអត ន

ព្យូទ័រស្រមាប់េ្រប្របាស់ស្រមា(ករផា�

រ ំេដះ ប�ុក េនះអច្រត�វ បានធានាសុវត�ិភា

ប�ូរបានធា�ក់ចុ2 េ្រគ�ងក�ុងដុំមួ)

�ស� ង េដយេ្រប សត�េ្រក�ល រថយន� ្រត�វបាន
ត (រូបថតទី 1) ។ ឬ ក�ុងករណី អំ ពវនាវឱ្យ េ

(ទំ ព័រទី13)

វងកdismantling េធ�ករេនក�ុង ទីតំងៃន ស

វិធីស��
ស សំរដក
សំរដកែដកស
ែដកស�

ែដលមាន�សប់ ែដលជា វិធីស�ស� ក�ុ

េដយJunichi Ikoshi , Yokogawa សំណង់ អិលធីឌី

ដំ ណាលគា� រុះេរ រចនាសម�័ន� ស�ន ទំងមូល

ក�ុងកររុះេរ ស�ន ែដក ដក់ ករ រឹតបន�ឹង ទ

បាន អនុម័ត ែដលេ្រប សត�េ្រក�ល និង្របព័ន�

នឹង បរិស�ន នានា ែដលបាន េធ�ឱ្យវ ម

ជ��ូន ែដល អនុេលមតម លក�ខណ� សណា�ន

រួចេទេដម្បី ដំេណរករ េឡ ងរឹងរបស់លិង� ្រ គា

ជុំ វិញ ( រូបថត ទី 2 និងទី 3 ) ។
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ក�ុងករជំនួស ស�ន ជាពិេសស ត្រម�វករ ជា

េនះជាបនា�ត់ជីមីញផ�ូវរថេភ�ងហណូយ

នឹង arisethe ជំ នួស រយៈេពលខ�ី ៃន ស�ន ចស

(្របមា1.700 គីឡូែម៉្រត្របែវងសរ) ្រត�វបាន

ស�ន ថ�ីេនះ េជៀសវងករ បិទ ចរចរណ៍ និ

យា៉ប់យុឺនករខូចខតេដយសរែតក�ុងអំឡ

ដក់ក្រមិត ៃនករ  កលវិភាគ ករងរ

ស�ង�មេវៀតណាមនិងេដម្superannuation ។ េន

បានប� �ក់ ដូចជា េនេពលយប់ ។ ដល់ទីប�

ក�ុងេគាលបំណងេដម្បីបេង�ននូវសុវត�ិភាពៃន

េនះ ជាកត� សំខន់ក�ុង ករេ្រជសេរស ៃនវិធី

េនេលបនា�ត់គេ្រមាងេនះ្រត�វបានេ្រគ

កសង ឬ ែផនករេនះ គឺជារេបៀប េដម្បី

ជំ រុញេអយមានភាព្របេសរេ44 ស�នផ�ូវរថេភ�

នូវ សុវត�ិភាព ្របសិទ�ភាព ករងរ ផល្រប

ងរងករខូចខតវិសលភាពទេន�។ េគា

ែផ�កេសដ�កិច� និងប�� ដៃទេទៀត ែញកដច់ពីគា

ចម្បងៃនគេ្រមាងេនះគឺេដម្បីធានាសុវត�ិភាព

និងរេបៀប េដម្បីកត់បន�យ ផលប៉ះពល់ ៃនក

ែដកេដម្បីបេង�ន្របសិទ�ភាពដឹកជ��ូននិងេដ

កសងេឡងវិញ េនេល បរិស�នជុំវិញ

េលកកម�ស់ករផ�ល់េសវករែចករវងតំប

ចរចរណ៍ ែដលមាន�ស

ខងេជងនិងភាគខងត្បូងៃន្របេទសេ,

ទំងេនះជា កររចនា ករេធ�ែផនករ និងករ/

េដយេហតុេនះរួមចំែណកដល់ករអភិវឌ្ឍ្

បេច�កវិទ្យោ កសងេឡងវិញ គឺជា កែន�ង

េដយនិរន�រភាពៃនេសដ�កិច�ជា

វិស�ករ ែដល កំ ពុងេធ�ករ ក�ុងវិស័យ ទំងេនះ 

េនចេនា�ះឆា2003 និងឆា�ំ2007 េធ�ឱ្យ្របេស

បង�ញ នូវជំនាញ របស់ខ�ួន។ បេច� កវិទ្យោ ទ

េឡង្រត�វបានប��ប់េនេលស19 ជាមួយនឹ

្រត�វបាន េគរំពឹងថានឹង អនុម័ត យា៉ងទូលំ

ជំ នួយអភិវឌ្ឍន៍ផ�ូវក(ODA) មកពី្របេទសជប៉ុន។

េនក�ុងdismantling / កសងេឡងវិញ ក�ុងគេ្រម

េនះបាននាំឱ្យមានករកត់បន�យេពលេ

ទំងពីរ េនក�ុង្របេទសជប៉ុន និងេនបរេទស

ដំ េណរសន�ឹកសនា�ប់ពីធម�ត36 េមា៉ងេទ29 េមា៉

ក�ុង ទំ ព័រខងេ្រកម េនះ ជាឧទហរណ៍ ដ៏ធំ 

រវងទី្រក�ងហណូយនិងទី្រក�ងហូជីមិញ។ េ

ពីរ ក�ុងវិស័យ ទំងេនះ្រត�វបាន ែណ

គេ្រមាងករែកលម�ផ�ូវរថេភ�ងជំនួយអភិវឌ្ឍន៍ក

រូបភាពទ1 ឧទហរណ៍ៃនករេ្រជសេរស វិធីស

ដំ េណរបច�ុប្បន�េនះេហយវនឹងមានលទ�ផលេន

រ ំេដះ ស

ករែកលម�េដម្បីទំងអស់ស44 បែន�មេទៀតកត

រូបថត 1 វិធីស�ស�Bent របស់ េអត ករេ្រប រថយន

បន�យេពលេវលេធ�ដំេណរេទ24 េមា៉ង

( កររំេដះ ៃនករហម)

ែខ្សរថេភ�ងេនះ្រត�វបានដំេណរក

រូបថត ទី 2 វិធីស�ស� រំេដះ ដំណាលគា� ស្

មេធ្យោបាយៃន្របព័ន�បទែតមួយ។ ស�ន

រចនាសម�័ន� ស�ន ទំងមូល េដយេ្រប្រប ា

ទទួលរងនូវករជំនួ, ្របែហល90% នឹង្រត�វប

វិធីស�ស� រំេដះ ដំណាលគា� រូបថត3 ស្រមាប

េធ�ឱ្យ្របេសរេឡងេដ"ជំ នួសក�ុងអំឡុងេពល

រចនាសម�័ន� ស�ន ទំងមូល េដយេ្រប្រប

បង�ួច" វិធីស�ស�ែដលក�ុងេនាះស�នចស់្រ

ជំ នួសេដយស�នថ�ីខណៈេពល្របតិបត�ិករ្រ
( ទំ ព័រទី14 ~ 15)

ផា �កជាបេណា�ះអសន�ផ�ូវែដកជាេ្រចនេម

ករជំនួសស�នផ�ូវែដកេនក�ុង្របេទសេវ

សល់ 10% ៃនស�ន្រត�វបានដំេឡងថ�ីេនបនា�ត

េដយ អុMinagawa , Yokogawa សំណង់ អិលធីឌី
18

រថេភ�ងបានផា�ស់ប�ូរេនក�ុងេគាលបំណងេដម្បី

: ករផា�ស់ប�ូរេនេពលេ្រកយែដលមាន�ស

បន�យេកងផ�ូវរថេភ�ងេនះ

ផា �ស់ប�ូbridge→longitudinalៃនករេផ�

ខំ�ុបានចូលរួមេនក�ុងក��ប់េល2 សំណង់

bridge→lateralថ�ីៃនស�នថ�ី(សូមេម លរូបភពទី 2 ។

(CP2) និងក��ប់សំណង់េលខ 1-D ែដល (CP1D)

) ។ ជំ នួសស�នេនះគឺនឹង្រត�វប��ប់ក�ុងរយៈេព6

។

េមា៉ង
ករ្រប្រពឹត�េនេលTruoi េលខ 20 (CP2)

ករប�ូរស�នេនែផ�កខង

ែដលមានទីតំងស�ិតេនភាគកណា�លៃន្រប

ក�ុងគេ្រមាងករជំនួសស�នថ�ីៗេនះ េន

តណាម(រូបភព។ 1) ្រត�វបានែណនាំេនក�ុងអ

្របេទសជប៉ុន, ឧបករណ៍អនុភាពក�ុងករផា�ស់ប

េនះែដល្រត�វបានេគចត់ទុកថាជាករលំប

េនេពលេ្រកយជាករេដតេផ�រ េន

ក�ុងគេ្រមាងករែកលម�ស44 ។ ករ្រប្រពឹត�រួ

ែដលមិនអនុ��តឱ្យមាន គមា�តយា៉ងសំខន

ជំ នួសៃន 2 truss អង�ត់ធ�ូវរិេកងបន�ជាមួ3 truss

ករផា�ស់ប�ូរេដយមានភាពងយ�ស�លនិង

វរិជាបន�េនះ

ឱ្យមានករៃលត្រម�វច្បោស់លស់ ។ េនេល

ករជួសជុលស�នេល20 Truoi ក�ុងអំ ឡុងេពល

េទៀត េនក�ុង្របេទសេវៀតណាម េដយសរ

បង�ួចេមា៉

បរជ័យ អំណាច ញឹកញាប់និង ករលំបាក

ថ�ីេនះ្រត�វបានជួប្របជុំគា�េនyard មុនេនជិ

ប��ូ លគា� ៃន្របព័ន� េមក និច ែដលត្រម�វឱ្យ

ស�នែដលមាន�សប់េនេលរថេភ�ងរត់េហយេ

េភ�ងអគ�ិសនី ្រត�វបានអនុម័: TIRTANK ( roller

ែដលផ�ូវរថេភ�ង្រត�វបានផា�ក្របតិបត�ិករេ

ករផា�ស់ប�ូរ ្របព) ែដលជា ឧបករណ៍ ផា�ស់ប�ូ

ែដលមាន�សប់ែដល្រត�វបានផា�ស់ប�ូរ

បា, មា៉សីនខ េដយៃដ េនេលែផ�កខ

េ្រកយេទ្រជ�ងមា�ងៃន yard និងស�នថ�ីេនះ្រត

តនតឹង និងTIRFOR ( មា៉សីនខ គា�នទីប��

បានេផ�រេទឱ្យចេនា�ះទំេនរេនេពលេ្រក

េដយៃដ) េនេល ែផ�កខង ករករពរ ក- ឆា

េថរ។

យ។ ( សូមេម ល រូបភាព ទី2)

ក�ុងករជំនួសធម�តក�ុងអំឡុងេពលបង�ួចស

ជួសជុល ្របព័ន�ធារស, ករេ្រប្របាស់

េទះយា៉ងណាេនក�ុងគេ្រមាងTruoi

េលសពីេនះេទៀត បទ fastened េដយផា�ល(

ស�នេលខ20 េដយសរែតស�នេនេលផ�ូ

បទ ballast - តិច ) ្រត�វបាន អនុម័តស្រ មាប់

មួយែដលមានទីតំងស�ិតេន4 មេនែផ�កខ

20 Truoi ស�ន ។ ដូេច�ះ េពលែដល ្រត�វករេដម

ែផ�កខងេ្រកមពីេលស�នេដយវិធីស�ស�

ដក់រនុក ផ�ូវរថេភ�ង បន ា�ប់ពី ករផា�ស់ប�ូរ េ

ប�ូរេនេពលេ្រកយធម�តមិនអច្រត�វបានអ

េ្រកយ មួយេហយដូេច�ះ ផ�ូវរថេភ�ង េនះ្រត�វ

ជាលទ�ផលៃនករសិក្សោែដលជាវិធីស

fastened េនក�ុង ជាមុន។ េលស ពីេនះេទៀត ស

ែដល្រត�វបានអនុម័តេដយស�នថ�ីេនះ្រត� វ

truss ដ៏សម�� ទំងអស់ ្រត�វបានេគ ភា�ប

្របជុំគា�ជាមុនេនពីេ្រកយស�នែដល(រូប

អង�ត់ធ�ូ ទប េដម្បីកត់បន�យ ករផ�ុក េធ�ក

ថតទី 1) បនា�ប់មកេនៃថ�ៃនករជំនួស, វិធីស

េល្របព័ន� រឹ ផ�ូវរថេភ�ង េដយផា�ល់ ក�ុងអំឡុងេ

�ស�ស�ុគស�ញ្រត�វបានអនុវត�រួមប��ូលគា�រ

ករផា�ស់ប�ូរ េនេពលេ្រ

េ្រប ្របាស់ករផា�ស់ប�ូរេនេពលេ្រកយ
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ក�ុងអំ ឡុងេពលៃន ករផា�ស់ប�ូរ េនេពលេ្

ស�ប់េដយៃដ្រត�វបានេគេរៀបចំឱ្យរន�គា�េដម្បី

េដយសរែត មានភាពខុសគា� េនក�ុង ភា

្របតិបត�ិករកត់បន�យេ

េនេពលេ្រកយ រវង ែផរេនាះទុក ស�ន គា�

េនៃថ�ៃនករជំនួសេនះ្របតិបត�ិករទំងអស

វិញ ស�ន ថ�ី មួយែដល អចេកតេឡង ករ្រត�ត

បានយា៉ងរលូននិងដំេណរករជំនួសស�ន20

ត្យៃន ជំងឺដច់សរៃសឈមខួរក(ករ ផា�ស់ប�ូ

Truoi ្រត�វបានប��ប់េដយេជាគជ័យក5 េមា៉ង1

នូវចំ នួនទឹក្របាក) ៃន រចនាសម�័ន� ស�ន ទំងម

េមា៉ងតិចជាងេពលែដលករ6 េមា៉ងែដលប

បានក�យជា ប��សំខន់ ។ េនក�ុងគេ្រមា

េ្រគាងទុ

ករផា�ស់ប�ូរ េនេពលេ្រកយ ៃនែផ�ក ជុំវិ

រូបភាពៃនទីតំងទ1 ៃនគេ្រមាងករជំ

ជាមួយនឹង កមា�ំង អូសទញ តិចជាង មុន ្រ

រូបថតករជួប្របជុំគ1 ទីធា�ៃនស�នថ�ីេនតំប

េគ ។ េហយជាលទ�ផល រចនាសម�័ន� ស

Truoi ស�នេលខ20

ទំងមូល រួមទំង ផ�ូវរថេភ�ង េនះ ហក់ដូចជា

រូបភាពទី2 ករជំនួសស្រមាប់ករយក20

ឱ្យមាន មុំ េន ែផ�ក ែផ ស�ន ។ ក�ុងករណី ែបប

ស�នTruoi

ក�ុងេគាលបំណងេដម្បី កត់បន�យ ផលប៉ះព

រូបថតទី 2 ករផា�ស់ប�ូរេនេពលេ្រកយស

កំ ពុងេធ�ករេនេល ឧបករណ៍ ផ�ូវរថេភ�- រឹ ក�ុង

មាន�សប់េនកែនTruoi ស�នេលខ20

លក�ណៈទន់េពលេវល មួយ ែដលបាន េធ�ក

រូបថតទី 3 ផា �ស់ប�ូរេនេពលេ្រកយស�នថ�ីេ

ជំ នួស ្រត�វបានេធ�េឡង ែក ទិសេដៃន ចលនារ

20 ស�នTruoi

TIRTANK េនះ។ ( សូមេម ល រូបភាពទី3)

រូបថត្របព័ន�រឹ4 ផ�ូវរថេភ�ងេដយផា�ល់ស្រ មាប់ផ�
េភ�ងបានដក់េដយផ

ករបន�យស�នថ�ីេនេលស�
បនា�ប់ពីករផា�ស់ប�ូរេនេពលេ្រកយ,

(ទំ ព័រទី 16 ~ 17)

ស�នថ�ីេនះ្រត�វបានទមា�ក់េដយក្រមិតៃនក

ករដករតក�ុងករស�បនាេឡងវិញៃនផ�ូវស

កនិចៃនTIRTANK (្របែហល150 មម) េដម្បីធ

្រក�ងExpressway
្រក�ង

កម�ស់ផ�ូវរថេភ�ងេវជ�ប��។ ក�ុងអំ ឡុងេពល្របតិបត�

េដយេលYasuhiro Kakinuma និង Atsushi

ករកត់បន, រេបៀបេដម្បីបន�យស�នថ�ីេនះ

Fukui េនតំបន់េហដ �រចនាស ម�័IHI ្របព័ន�អិលធ

េលែផរេនាះទុកស�នេនះក�ុងេល្ប�នទបនិងរ

ឌី

េដម្បីេធ�សមកលកម�ចំណុចករគាំ ្រទចំនួន

េដយសរែតភាព្របេសរេឡងៃនរង�ិលជុំ

ក�យជាប��ដ៏សំខន់មួយក�ុងេគាលបំណងេដ

េលខ 2ែដលជាែផ�កមួយៃនគេ្រមាងផ�ូវេធ�ែផ ទី

កត់បន�យករផ�ុកេធ�ករេនេល្របព័ន�រឹផ�ូវរថ

្រក�ងៃនរដ�ភិបាលទី្រក �ងតូក្យូែដលYaesu ៃន

េដយផា�ល(រូបថត 4) ។ ជាទូេទេនក�ុង្រ

្រក�ងExpressway លូកៃដក�ុងែផ�កមួយៃនផ�ូវរង�ិលជុំ

ជប៉ុនមាន4 មា៉សុីនអគ�ិសនីinterlocked ្រត�វប

ទី 2 ែដល្រត�វបានេ្រគាងទុកជាផ�ូវរូងេ្រ

េ្រប ។ េទះជាយា៉ងណាេដយសរែតករ

េ្រកមដី ។ េនះត្រម�វឱ្យថាែផ�កៃYaesu ែដល

ថាមពលស�នភាពបានែថ�ងកលពីេដ

កំ ពុងបង�ឱ្យមានករេ្រជ�តែ្រជកេនះ្រត�
េឡងវិញ។
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េនខងេ្រកមេនះេយងពណ៌នាជាចម្ប

កំ ណត់ 5 េមា៉ងខ�ីស�ីពីករបិទចរចរណ៍ករ

យកេចញៃនរតស�នែដលមាន�សប់េនេល

បារម�សុវត�ិភាពនិង្របសិទ�ិភាពៃនករងរេ

Yaesu ែដល្រត�វបានប��េដយទី្រក �ងតូក្យ

តំ បន់ជុំ វិញ។ េដម្បីេដះ�សយជាមួយនឹងលក

្រក�មហ៊ុន្រក�Expressway លីមីតធីត (សូមេមល

ទំងេនះជាវិធីស�ស�ៃនករហមឃាត់

ឯកសរេយាងរូបភាព1 និងទី 2) ។

េចញេដយេ្រប្របាស់ករដឹកជ(រថយន�ពហុេផា
រេតហ) ្រត�វបានអនុម័តេដម្បីយកេចញែផ�កវ

េ្រគាងនិងលក�ណៈពិេសសៃនករយកេចញរត

ភាពៃនកររតកណា�លរយៈេ3-្របអប់ជាបន(3

ែដលមាន�ស

រូបភព។ ) ។

•ករយកេចញៃន
ករយកេចញៃនslab េបតុង

ដឹកជ��ូនចំ នួនពីរ, គា�ជាមួយនឹ8 axles ្រត�វប

វិធីស�ស�ែដលបានេ្រជសស្រមាប់ករ

ត្រមឹមេនក�ុងជួរេដកមួយេហយក�ុងចំេណាម

slab េបតុងបានយកេទវយតៃម�ពីលទ�ផល

ហត់្របាណ្រត�វបានដំេឡងេនេលករដ

មាន្របសិទ�ិភាពេនេលចរ ចរណ៍រថយន�េ

េដម្បីេលករតេឡងនិងករធា�ក់ច(រូបភព. 4, រូបថត

ស�នែដលមាន�សប់និងតំបន់ែដលេនជុំវិញេ

2) ។ េដម្បីេរៀបចំស្រមាប់ករេ្រប្របាស់ដ

ជាពិេសសទំងរណារលួស្របេភទស�ួតនិងក

ែដលជាបទពិេសធន៏ជាមុន្រត�វបានេគេធ�

េបតុងែដលមិនត្រម�វឱ្យមានទឹក្រ តជាក់្រត�

េដម្បីរកឱ្យេឃញឧបសគ�េនេលផ�ូវនិងចត់

ម័តនិងសន�ះេបតុង្រត�វបានកត់ចូលេទក�ុងប

ករសម�សបស្រមាប់ចំេពះករេផ�ររតយក េ

(2.1 ែម៉្រគុណនឹង3.8 ែម៉្រ) និងបានយកេច

មានផ�ូវរត់ែដល្រត�វបានសមា�ល់េន េលចិេ��

េដម្បីេជៀសវងករប៉ះទង�ិចករ

េនាះ

ក�ុងេគាលបំណងេដម្បីកត់ផា�ច់រតចម្បងពីសន

េនេពលែដលែផ�កវិសលភាពកណា�លៃ

ក�ុងែផ�ក្របអប់រត(រតមិនែមនជាសមាសធ) ែដល

េពលែដល្របអប់3 ជាបន�រត្រត�វបានយកេ

ជាសំេលងរំខនទបវិធីស�ស�រន�េដតេឡង្រ

េលកដំ បូងែដលជាវិសលភាពខងភាគីទំ

ភាពខ�ស់្រត�វបានអនុម(រូបថតទី 1) ។ េនក�ុ

ក�យជារតស, ែដលជាកែន�ងែដលករព

ករណីៃនែផ�ករតចន(រតសមាសធា) ែដលជ

វិជ�មានេកនេឡង។ ជាលទ�ផលភាពតនតឹង

សន�ះទ�រេនេលែគមរតដ៏សំខន់្រត�វប, និង

រតដ៏សំខន់េលសពីក្រមិតអនុ��តេនាះេទ។ េដ

slabs េនចេនាgirders េនះ្រត�វបានផា�កេដយ

េដះ�សយជាមួយនឹងេរឿង, ករយកេចញៃ

្របាស់រថយន�ស�ូចមួយេហយបនា�ប់មក្រត�វ

ចិេ��មផ�ូវ, ករslabs និងទប់ស�ត់របាំងេបតុងម

កត់ផា�ច

ករយកេចញៃនរតកណា�

•ករយកេចញរតស�នែដលមាន�សប់េ
ករយកេចញរតស�នែដលមាន�សប់េ

រតកណា�លេនះ(ទំ ងន់ : ្របែហល250 េតន្របែវ

កែន�ងឆ�ងកត

26 ែម៉្រ) នឹង្រត�វបានយកេចញ្រត�វបានគា

កររឹតបន�ឹងច្រម�ះ្រត�វបានេគដក់េនេល

េណា�ះអសន�ជាមុនេដយករេ្របធ�ឹមក

ដកយករតស�នេចញែដលបានដំេឡងេនផ�ូវឆ

មួយនិងខណៈេពលែដលករអនុវត�ន៍ករកត់ឧស

Shiosakibashi េដយកត់បន�យចំនួនៃនករ

រតេនះ្រត�វបានចូលរួមជាមួយករេ្រsplice ជ

ចរចរណ៍េនចេនា�ះករងរតូចចេង��តន

បេណា�ះអសន�។ ចsplice បេណា�ះអសន�
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បេ្រមជាវិធានករសុវត�ិភាពស្រមាប់ក

រូបភាពទី2 គេ្រមាង្រពងស �ីពីករស�ប

ែដលអចេធ�បានៃនករធ�ឹមករកំណត់ន

េឡងវិញ

ប�ង�បអំេពែដលបានេចញផ្សោយយា៉ងឆា

រូបថតទី1 ករដកយកេចញslab េបតុង 1 េដ

ៃនភាពតនតឹងៃផ�ក�ុងកំឡុងេពលករ កត់ឧស�

មេធ្យោបាយៃនវិធីស�ស�រន�

េលសពីេនះេទៀតនឹកស�នករណីែដលក�ុងករ

រូបភាពទ3 វិធីស�ស�ៃនករដក

េចញៃនន�ឹហចូលរួមជាមួយចsplice េនះអ

រូបភាពទ4ករេលកេឡងេលនិងចុះេ្រកមៃ

ក�យជាករល, Jack មួយែដល្រត�វបានដំេឡ

េដយេ្របរថយន�ពហុេផា�រ

េនេលទំងែគមខងេលនិងខងទប(រូបភា

រូបភាពទ5 បរិក�រស្រមាប់ករ្រ ទ្រទង់បេណ

ទី5) ។ ករងរដកយកេចញេនេពលយប់្រត

រូបថតទី 2ខងេល: ស�នភាពជំនួស; ខងេ្រ:

ប��ប់េនក�ុងែដនកំណត់ែដលបានប ��ក់បាន

ករដកយកេចញរតនិងករដឹកជ��

េនេលករបិទចរចរណ៍េដយេឆ��តេលពិេ

រូបថតទី 3 ទិដ�ភាពេពញទំង�ស�ងបនា�ប់ពី

ជាមុននិងករផ�ល់វិធានករ ្រគប់្រគងហន

សងផ�ូវស�នេនេYaesu

េដយនិតិវិធីដកយកេចញអចេជឿទុក ចិត�ប
■
ករស�បនាេឡងវិញទទួលបានេជាគជ័យយ

■

■

■

■

្របតិបត�ិកJSSC

រហ័សៃនករដ
រហ័សៃនករដgirders ស�

(ទំ ព័រ18)

បនា�ប់ពីករយកេចgirders ស�នែដលម

សរពីេលក្រJSSCថ�ី
សរពីេលក្រ
ថ�ី

�សប់ែដលជាករកសងែផ�កៃនYaesu ្រត�វប
ប��ប់ 3 ែខមុនជាងកលវិភាគបានក, ភា

េដយYozo Fujino

េ្រចនេដយសរែតករអនុម័តវិធីស�ស�ដ៏

ខំ�ុបានកន់តំែណងជា្របធានសម

េដយេ្រប្របាស់រថយន�ពហុេផា�រេតហនិងេដ

សំណង់ជប៉ុន (JSSC) េនែខមិថុនាឆា2014 ។

ស�ស�ថ�ីមួយេទៀតែដលអចអនុវត�បានេទ
មា៉សុីនសំណង់ និងឧបករណ៍េ្របជាបេណា�ះអ

JSSC ្រត�វបានបេង�តេឡងក�ុងឆា1965 ជាអង

(រូបថតទី 3) ។

ករែដលរួមមានទំង្រក�មហ៊ុនផលិតអន�រែដ

វិធានករ្របឆាំងនឹsuperannuation ៃនេហដ

សមា�រសំណង់នានា ្រក�មហ៊ុនសំណង់េផ្សងៗ

រចនាសម�័ន�េនទី្រក�ងេនះគឺជាកិច�ករ បនា�ន់

ហ៊ុន្រកណាត់ស�ប័នពិេ្រគាះេយាបល់

រីករយ្របសិនេបបេច� កវិទ្យោកសងេឡង

វិទ្យោល័យJSSC ្របារព� ខួបេលកទ50 របស់ខ�ួន

ែណនាំខងេលេនះអចបេ្រមជាឯកស

េនក�ុងឆា�2015 ។

ក�ុងគេ្រមាងថ�ីរបស់ស�នខ�តធំនាេព

ភារក ិច�ចម្បងរបស់ខ�ុំគឺេដម្បីែណនាំេលកក

ែដល្រត�វបានេគរំពឹងថានឹងេកនេឡងេនក�ុងចំន

និងព្រងីកសកម�ភាពរបសJSSC ជាអន�រជាតិនិង 

យ។

ពីរេដម្បីេលកកម�ស់ករចម�ងៃនបេច� កវិទ្យោស

រូបភាពទ1ទីតំងៃនគេ្រមាងករស�បនាេ

ែដកែថបរបស់ជប៉ុនែដលមានក្រមិតខ�ស់រួមជា
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នឹងេគាលបំណងៃនករបេង�តសង�ម្របកប

ឆា�1976: បានប��ប់វគ�សិក្សោថា�ក់ប(Ph.D)េន

សុវត�ិភាពនិងអចេជឿទុក ចិត�បានេនទូទំ

សកលវិទ្យោលWaterloo

េលក។ ឧទហរណ៍ធម�តៃនភារកិច�របស់េយ

ឆា�ំ1990: ស�ស�ចរ្យសលវ, សកលវិទ

ករចូលរួមយា៉ងសកម�ក�ុងករបេង�តស�ង់ដរ

ល័យតូក្យ

ជាតិរួមដូចអង�ករអន�រជាតិស្រមាប់ករកស

ឆា�ំ2010: ែតងតំងជាពិេសសជាស�ស

វូបនីយកម� (អយេអសអ) ក�ុងេគាលបំណងេដម្

សលវិស�ក, សកលវិទ្យោល័យតូ

េលកកម�ស់ករព្រងីកេនទូទំងពិភពេលក

បច�ុប្បន�េន: ស�ស�ចរ្យក ិត� ិយសវិទ្យ

អភិវឌ្ឍៃនករសងសង់ែដកែថបេចញពីទស

វិទ្យោស�ស�ទំេ, សកលវិទ្យោល័យជាតិទី្

ពិភពេលក

Yokohama; ស�ស�ចរ្យស�ស�ចស
យតូក្យ

េនែខឧសភាឆា2015 IABSE (សមាគមអន�
ជាតិស្រមាប់ស�ននិងរចនាសម�័ន�វិ) នឹងេរៀបចំ
IABSE សន�ិសីទណារ៉ឆា2015 េន្របេទសជប៉ុន

សន�ិសីទណារ IABSE ឆា�
ឆា�2015

ក�ុងនាមជាសមាជិកJSSCមួយរូបេលខធិក

IABSE (សមាគមអន�រជាតិស្រ មាប់ស�នន

ដ�នទទួលខុស្រត�វចំេពះសន�ិសិទេនខ�ុំនឹងព្
ះ

សម�័ន�វិស�កម�) នឹងេរៀបចំ IABSE ណារ៉សន�ិសីទឆា

ករគាំ្រទនិងកិច�សហ្របតិបត�ិករ

2015 ស្រមាប់រយៈេពលបីៃថ�ចប់ពីៃថ�13 ឧសភ

ជាទីប��ប់េនះខ�ុំនឹងេធ�ឱ្យកិច�ខិតខំ្របឹងែ

ដល់ 15 ឆា�ំ2015 េនទី្រក�ងណ , ្របេទសជប៉ុន។
្របធានបទសំខន់ៃនសន�ិសិទេនះ"ភាពេឆតឆ

ជាទីបំផុតេដម្បីចិ��ឹមបីបាច់អ�ក�សវ្រជាវវ

េនក�ុងរចនាសម�័" ។ សន�ិសីទេនះនឹងកំ ណត់

និងវិស�ករេដយមិនគិតពី្របភពេដមរបស់ជ

េគាលេដដំេណាះ�សយេឆតឆាយនិងរចនា

សសន៍េដម្បីព្រងឹង ្រគឹះបេច�កវិទ្យោែដលទ

ែដលបង�ញពីភាពធន់្រទំេទនឹងកររ��ួ

នឹងករសងសង់ែដកែថ

ខ្យល់បក់ ែដលរួមមានវិធីស�ស�គំរូនិង ករ

េឆ��តក�ុងឱកសខួបេលកទី50 របស់ JSSC និង

ស្រមាប់រចនាស ម�័ន�ទំ, េនក�ុងករបែន�ម

្របាក់ចំេណញេនេលសមិទ�ផលសង�មជាេ

នឹងទ្រមង់រចនាសម�័ន�ធម�

េទៀតរបស់ខំ�ុែដលបានេរៀបចំខ�ួនឯងេដម្បីេ

ភាពខុសគា�ៃន្រពឹត�ិករណ៍មួយែដល្រ

�សយភារកិច�ទំងេនះម� ងមួយៗ។ ជាចុងេ្រក

េ្រគាងស្រ មាប់ៃថ�នីមួយៗៃនសន�ិសិ: គឺករផ

សូមេស�សុំចំេពះករគាំ្រទនិងករយល់ដឹ

ល់ករបេ្រង�នសុន�រ, ករេធ�បទបង�ញៃន

របស់អ�កៃន្របតិបត�ិកJSSC ។

សរបេច�កេទ, វត�ុតង្រក�មហ៊ុននិងអង�ករេ

ជីវ្របវត�

ដំ េណរអេង�តករនិងសកម�ភាពេផ្សងេទ

ឆា�ំ1972: ប��ប់ករសិក្ស ោពីមហវិទ្យោល័យវ

េឆ��តក�ុងឱកសេនះ្រក�មហ៊ុននិងអង�ក

សកលវិទ្យោល័យតូ

ែដលេធ�ករក�ុងករសងសង់ែដកែថបទំងអស់
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បានអេ��ញេដយភាពស�ិទ�ស�លរក់

អន�រជាត: ករេធ�បទបង�ញមានចំណងេជ"

យមកចូលរួមអនុវត�និងចូលរួមសន�ិសីទេនះ។

េដះ�សយសកលភាវូបនីយក"។
រូបថត

(្រកបខងេ្)

អ�កឈ�ះរង�ន់សរេសរចំេពះសមិទ�ិផលដ៏េឆ�ម

សន�ិសីទ JSSC ឆា�ំ
ឆា�ំ2014 ស�ីពីករសងសង់េ្

JSSC ក�ុងឆា�ំ2014

ែដក
ករទទួលស�គមន៍ពី្របធានគណៈក មា�ធិអន

JSSC សន�ិសីទឆា�ំ2014 ស�ីពីរចនាសម�័ន�ែដ

របស់ JSSC

សំណង់ឧបត�ម�េដយសមាគមជប៉ុនែដកសំណ

េដយKuniei Nogami ្របធានគណៈកមា�ធិអន�រ

្រត�វបាន្របារព�េឡងេនៃ13 ែខវិច�ិកនិងៃថ�ទី14

(ស�ស�ចរ្យសកលវិទ្យោល័យៃនទី្រក�ងត)

ឆា�ំ2014 េនទី្រក�ងតូក្យូនិង្រត�វបានចូលរ

ខំ�ុបានកន់តំែណងជា្របធ កមា�ធិអន�រជា

ចំ នួនមួយធំ ៃនអ�ក�សវ្រជាវសកលវិទ, ្រក�

របស់សមាគមជប៉ុនែដកសំណង់(JSSC)។

ហ៊ុនផលិតែដក, អ�កេ្រប ្របាស់ែដកែដលជាសម

ជាករចប់េផ�មជាមួយនឹងករ េលខ26

JSSC និងអ�កដៃទេទៀតេធ�ករេនក�ុងករស

ៃនសំណង់ែដកៃថ�េនះនិងៃថ�ែសក
� េបាះពុម�ផ្

ែដកែថប។

ក�ុងឆា�ំ2009 គណៈកមា�ធិអន�រជាតិរបស់េយង្រ

ភាពខុសគា�ៃន្រពឹត�ិករណ៍មួយែដល្រ

បានទទួលខុស្រត�វចំេពះករេធ�ែ

្របារព�េឡ, េនជុំវិញបណ�ិតសភាស ម័យបេ្រ

វិចរណកថាមួយៃនអត�បទចុះផ្សោយចំនួនប

ែដលជាកែន�ងែដល្រត�វបានផ�ល់ឱ្យេដយអ

្រត�វបានេចញផ្សោយជាេរៀងរល ចប់តំងពី

ចំ ែណកេទក�ុងទស្សនាវដ�ី្របចំឆា�JSSC «

េបកសេមា�ធរបស់ខ�ួនមJSSC បានេធ�សកម�ភ

ែដកសំណង់វិស�កម� "និងកិច�្របជុំបេ្រង�នអនុស្ ស

ទូលំទូលយេនក�ុងសំណុំែបបបទៃនករអេ

យ៍ែដលជាកែន�ងែដលអ�កឈ�ះរង�ន់េកតសរេ

�សវ្រជាវនិងករអភិវឌ្ឍបេច�កវិទ្

ចំ េពះសមិទ�ិផលដ៏េឆ�មរបសJSSC ក�ុងឆា�ំ2014

េគាលបំណងេលកកម�ស់ករព្រងីកករស

បានេធ�បទបង�(ស្រមាប់រង�-ករងរែ

ែដកែថបនិងករបេង�នបេច�កវិទ្យោែដលទក់ទ

ឈ�ះ, េយាងេទទំព័រទ1 ~ 6) ។ លក�ណៈពិេសស

េនេពលដូចគា�េនះែដរ អង�រភាពមួយេនះបានព

េនះផងែដរ្រត�វបានកិច�្របជុំករបេ្រង�ន

កិច�សហ្របតិបត�ិករដល់អង�ករពក់ព័ន�េ

ពិភាក្សោបន�ះែដលមានបំណងទូលំទូលយ

្របេទស

មុ ខងរភ ា�ប់សកម�ភាពរបJSSC ជាេ្រចន

បនា�ប់ពីកររួបរួមប��ូលគា�ៃនJSSC ជាមួ

សម័យកលែដកែថ: បទបង�ញចំណងេជងថ

សមាគមសងសង់ែដកអុីណុករបស់ជប៉ុនេនក�ុងឆ

"េ្រគាងពីរដំណាក់កលៃនែដកអុីណុកនិងម

2010 ែដល JSSC ្របតិបត�ិករព្រងីកេដម្ប

វិធីែដល្រត�វគ " វិស�កម�សម័យ: ករេធ�បទបង

ប��ូ លែដកែថបមិន្រតឹមែតប៉ុេណា�ះេទប៉ុែន�ក៏ជ

មានចំណងេជងថ"ពីអយុេនះ ករផលិតេទក

កត់ឬសុីក បូនែដលធន់្រទំខ�ស់ែដកអុីណុ

អយុៃនករអនុវត�ន៍ករងរែដលេឆ�យតបតម

លទ�ផលេយងមានបំណងប��ូនព័ត៌មានយ

ក: ករបន�ករទី្រក�ងនិងសំណង់ែ"និងសម័យ
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សកម�េនទូទំងពិភពេលកែដល្រត�វបាន

នឹងបេច�កេទស, សូមកុំ ស�ក់េស�រក�ុងករទក

េទនឹងជួរធំៃនតំបន់សំណង់ែដក

េលខធិករដJSSC (info-jssc@jssc.or.jp) ។

ដូចបានេរៀបពត៌មានពិត្របាកែដលបាមេច
េលខ 41 ែដលបានេចញផ្JSSC ែដលគណៈក
មា�ធិរបស់េយង្រត�វបានទទួលខុស្រត�វប
ផ្សោយនាេពលបច�ុប្បន�របស់, េលខ 44,
ែណនាំករងរដ៏ល�និងករងរទំងេន
ទទួលរង�ន់ពីេកតករសរេសJSSC ចំ េព
សមិទ�ិផលដ៏េឆ�មក�ុងឆា�ំ2014 ។ េលសពីេនះេទៀត
ករេចញផ្សោយអត�បទេនះមានលក�ណៈពិេស
ពី "វិធីស�ស�វយកំេទចលំេនឋនស្រមា
ម�័ន�ែដក»ជាពិេសសវិធីស�ស�វយកំេទចលំេ
ស្រមាប់អគារខ�ស់និងស�នែដកែថប។ វក
ករណ៍េនឆា2013 JSSC សន�ិសីទស�ីពីរចនា
ម�័ន�សំណង់និងែដក្របតិបត�ិករដ៏សំខន់មួយេ
េទៀត។
គណៈកមា�ធិអន�រជាតិខណៈែដលកំពុងេធ�ក
េលករេឆ�យតបពហុវិស័យេដម្បីអន�រជាតិៃន
ណៈពិេសសករសងសង់ែដកែថបនិងបទដ
ែដលបានជំរុញករផា�ស់ប�ូរពត៌មានបេច�កេទ
បុគ�លិករវង្របេទសជប៉ុននិងអង�ករេ្រក្រ
ក�ុងនាមជាែផ�កមួយៃន្របតិបត�ិករទំងេ
េយងកំ ពុងព្យោយាមនឹងករេចញផ្សោយេនះេដ
ដំ ណឹងដល់អ�កអនរបស់េយងៃនករ្របតិបត�ិ
JSSC និនា�ករេនក� ុងវិស័យសំណង់ែដកនិងបេ
វិទ្យោនិងករអភិវឌ្ឍបេច�កវិទ្យោែដលពក់ព័
ករេធ�ែផនក, កររច,ករកសងនិងរចនាស ម�
ែដកែថបេន្របេទសជប៉ុ
្របសិនេប េលកអ�កមានបំណងចង់ទទួ
ព័ត៌មានលម�ិតបែន�មអំពីអត�បទជាេ្រចនែដ
េនក�ុងប��េនះឬេដម្បីទទួលបានព ័ត៌មានទ
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