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េលខ.៤៥ ែខសីហ២០១៥: មាតិ
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ករេចញផ្សោយជាព: សន�ិសីទសីព
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បាលនា េគាលបំណងចំបងៃនករេបាះពុម�

ករតេម�ងretrofitting្រទង់្រទយធំរបស់ស�នែ
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�សប_____________________________

ទក់ទងនឹងសំណង់ែដលេធ�ពីែដកែថបគំរូៃនគេ្រ
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ស�នភាពនាេពលបច�ុប្បន�និង្រទង់្រទយធំបន�

សំណង់ឈនមុខ បេច�កវិទ្យោសំណង់ឈនមុខន

Expressway______________________________ 2

ភារៈសំណង់ និងលក�ណៈដូចគា�ក�ុងវិស័យសង

ករវយតំៃលករអនុវត�ន៍្របកបេដយេហតុ

អគារនិងសំណង់សុីវិ

កររចនាកមា�ំងស្រមាប់ែ

េដម្បីេអយអ�កអនជាជនជាតិែខ�រអច
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ភាពអន់េខ្សោយៃនលក�ណៈផ្សោរមុខតំSBHS 9

យល់ពីអត�បទទំងេនះបាន ខងេយងខ�ុំក៏មានករេ

ឯកសរជាភាសរែខ�រែដលមានែតអត�បទសុទ�ភា�
នឹងឯកសរភាសអង់េគ�ស ចំែណកឯរូបភាព ករ

ករែថរក្សោែដកស�នចំេពះអ_____

“ករសងស Resilience តមលក�ណៈជា” ទិសេដ
ដំបូង និង នាេពលអនា_____________

បែន�ម និងតរងគឺ្រត�វបានបង�ញក�ុង ជាភ
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កិច�សហ្របតិបត�ិករណ៍រប JISF

ែខ�រេដយមាន្រតឹមែតចំណងេជងជាភាស

េន្រកបខងេ

ប៉ុ េណា�ះ ដូេច�ះសូមេលកអ�កអនឯកសរជាភ

េលខទំព័រខងេលគឺសំេដេទេលទំព័រអត�

េគ�សបែន�មេទៀតទក់ទងនឹងរូបភាពទំងេ េលសពី
េនះេទៀត្របសិនេបករ
ប��ក់ជាលក បេច�កេទសេន
ក�ុងអត�បទែដលត្រម�វេអយមានឫព័ត៌មានលម�ិតស
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(ទំព័រទី 1)

ភាពមានកររីកចេ្រមន។ ទន�ឹមនឹងេនះែដរករអន

េលខពិេសស: សន�ិសីទេលកទី19 ស�ីពីករ�សវ្

ករសងសង់ស�នមួយេទៀតថាកត�ែដលទទួ

េលរចនាសម�័ន�សុីវិលែដកវិស�កម

សរៈសំខន់េនះគឺករប្រង�មអប្បបរមាៃនក

េឆា�ះេទរកកររឹងមាំយូរអែង�ងចំេពះែដកស

lifecycle (LCC) ដូចជាករបន�ូរបន�យនិងករច

ចំេរ នដល់ជាតិករេលកកម�ស់កretrofitting មាំមួននិ

េលករែថរក្សោជីវិតេសវយូរអែង�ង។ ក�ុងេគា

្រទង់្រទយធំរបស់ស�នែដលមា

េដម្បីបំេពញតមត្រម�វករដូចជាគណៈកម
�សវ្រជាវយា៉ងទូលំទូលយជំរុញឱ្យមា
�សវ្រជាវែដលមានជាប់ទក់ទងនិងករេរៀបច

សហព័ន�ែដកនិងែដកែថបជប៉ុន(JISF)េនះបា
េរៀបចំសន�ិសិទេលកទី 19 របស់ខ�ួនេនក�ុងករ�ស

ចច្រម�ះែដល្រត�វបានេចញមកពីសកម�ភាពទំ

្រជាវេលរចនាសម�័ន�ស ុីវិលវិស�កម�េនៃ10 ែខមីនា

េនឯសន�ិសិទេលកទី19 ឆា�ំេនះចំេពះករ�ស

ឆា�ំ2015 េនទី្រក�ងតូក្យូ។ េន1995 JISF បា

សីព
� ីរចនាសម�័ន� វិស�កម�ែដកែថបសុីវិល, ករសំេរចៃ

បេង�តេឡងនូវ "្របព័ន�ឧបត�ម�ធនស្រមាប់ករ�ស

ករ�សវ្រជាវេនះ្រត�វបានេគរយក

និងផលិតែដកែថបណ�ុះបណា�រចនាសម�័" េហយចប

បេ្រង�នែដលទក់ទងនិងករងរេនះ្រត�វបានប

តំងពីេពលេនាះមកបានផ�ល់្របាក់ឧបត�ម�ដល់្រ

វិស�ករនិងអ�ក�សវ្រជាវ្រប380 ែដលបានចូ

�សវ្រជាវេអយបានេធ�ករេនក�ុងវិស

រួម។ ចំណងេជងៃនករបេ្រង�ននិងរបាយករណ

សម�័ន�ែដក។ សន�ិសីទេនះ្រត�វបាន្របារព�េឡងជ

ទទួលបាននិងេឈ�ះស�ស�ចរ្យេនឯសន�ិ

រល់ឆា�ំក�ុងេគាលបំណងផ្សព�ផ្សោយលទ�

ទី 19 េនះ្រត�វបានបង�ញក�ុងតរងខ
ករេចញផ្សោយ45, ចំេពះសំណង់ែដកែថបៃថ

�សវ្រជាវែដលបានគាំ្រទេដយ្របព័ន�ឧបត
ខណៈេពលេនះផងែដរក៏មាករេលកកម�ស់កម� វិធីធ

េនះនិងៃថ�ែស�ក ្រត�វបានេបាះពុម�ជាពិេសសេ

ៃនរចនាសម�័ន�ែដកែថក�ុងេពលជាមួយគ ។

�សង់យកែតពីសន�ិសិទិ�ករែសតែតប៉ុេណា�ះ និងេ្
រួមរបស់សុន�រកថាែតប៉ុេណា�ះ និងរបាយករណ៍េន

ជាតំណែដលទក់ទងេទនឹងសកម�ភាព�ស

សន�ិសិទ�គឺ្រត�វបានែណនាំេនក�ុងទំព័រខង

ែដលបានផ្សព�ផ្សោយេដយ្របព័ន�ៃនករឧប,
ែដលករេរៀបចំេលកកម�ស់ករ�សវ្រជាវេនះ្
េគបេង�តេឡងេនក�ុងឆា�2013និង 2014 េហយគណ
កម�ករ�សវ្រជាវេលករែកលំអរចនាសម�័ន
និងគណៈកម�ករអតហុ ជា្រក�មករងរមួយែ
ករេទេលករករពរ និងកររចនា ករបេង
ករងរស�ន, ្រក�មករងរកមា�ំងអស់កមា
ករងរែដកស�ននិង្រក�មករងរែថទំៃ
ែដកស�ន
េនក�ុងប៉ុនា�នឆា�ំចុងេ្រក, សរៈសំខន់ៃ
េច�កវិទ្យោែដលបេង�នឧត�មភាពរួមៃនស�នែដកែ
ក�ុងលក�ខណ�ៃនករចំណាយករអនុត�ន៍និងមា
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ប��ីតរងៃនករបេ្រង�ននិងរបាយករ
�សវ្រជាវែដលបានបង�ញេនសន�ិសិទេ19 េន
ក�ុងករ�សវ្រជាវេល
សម�័ន�េលវិស�កម�ែដកសំណង់
គេ្រមាងេសចក�ីែថ�ង

ស�ស�ច

និងរបាយករ

សុន�រកថាគន�ឺះ :
សភាពនាេពលបច�ុប្
និងករែកែ្របថ�ីក�

្រទង់្រទយធំបន�ពី្រ
Expressway

េលកKenichi Ando
ជានាយក្របតិបត�ិ
ខ�ស់មកពី្រក�មហ៊ុ
Expressway លីមីធីត

របាយករណ៍ស�ីពី

សំេរចពីករ�សវ្:
(1) ករវយតៃម�ករ
វត�ន៍សមេហតុផល
និងកររចនាដ៏រឹង
ស្រមាប់ស�ន
(2) លក�ណៈអន់េខ្ស

េលYoshiaki Okui
ស�ស�ចរ្យមកព
វិទ្យោល័Saitama
េលកKazuo Tateishi

កមា�ំងៃនករផ

ស�ស�ចរ្យមកព

មុខតំណរែដក

វិទ្យោល័Nagoya

SBHS
(3) ករករពរស�
ចំេពះករទទួល
ពីអកសធ

សុន�រកថាពិេស:
"ករសងសង់ែដល
សភាពល�ជាលក�
ជាត" ទិសេដផ�ួចេផ�
ដំបូងនិងអនាគ

េលEiki Yamaguchi
ស�ស�ចរ្យមកវិទ
បេច�កវិទ្Kyushu

េលSatoshi Fujii េល
ស�ស�ចរ្យព
វិទ្ Kyoto អ�ក្របឹក្ស
េសសចំេពះគណៈរដ�ម�ន�

(រូបថត) សន�ិសិទេលកទី 19 បាន្របារព�េឡងេន
ក់កJISF របស់ខ�ួនេលករ�សវ្រជាវស�ីពីរចនាស
សុីវិលែដកែថបេនក�ុងែខមីនាឆា2015 ែផ�កវិស�កម�។
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JISF held its 19th Symposium on
Research on Civil Engineering
Steel Structures in March 2015.
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(ទំព័រ 2 ~ 4)

េដះ�សយប��េ, ្របព័ន�ផ�ូវពីរ្រត�វបានចប់េផ

សុន�រកថាដ៏សំខ

្របាក់ពន�េល្របព័ន�ផ(ឆា�ំ1953) ែដលក�ុងេនាះអ�កេប

ស�នភាពនាេពលបច�ុប្បន�និងករែកែ្រប្រទង់្

បរ្រត�វបានត្រម�វេអយបង់េទេលៃថ�ករ

បន�ពី្រក�ងExpressway

ករសងសង់ផ�ូវនិង្របភព្របាក់ចំណូលទុកស្រម
ថ�ល់ (1953) ផងែដរ។
ករេ្រប្របាស់ម៉ូតូៃន្របេទសជប៉ុនមានកររី

េដយ េលKenichi Ando
នាយក្របតិបត�ិជាន់ខ�ស់ៃន្រក�មហ៊ុនលីម

យា៉ងឆាប់រហ័ស្របមាណេន1955 និងបាននាំ

Metropolitan Expressways, ទី្របឹក្សោពិេសសរប

ជាមួយវកន់ែតយា៉ប់យុឺនៃនលក�ខណ�ចរចរណ

ណៈរដ�ម�ន�ី

ហយេវ៉។ ជាករេឆ�យតបវគឺជាករចំបាច់

េ្រគាងៃន្របព័ន�ប Metropolitan Expressways

បនាស្រមាប់ករេ្រប្របាស់ផា�ច់មុខជាម
បនា�ប់មកវ្រត�វបានេគសេ្រមចចិត�ថាេនក

្របមាណ50 ឆា�ំបានកន�ងផុតេទេដយរ
តំងពីករេបកដំេណរករ្របព័ន�

ៃនExpresswayេនះ្រត�វមានេនទី្រក�ងតូក្យូបាន

(Metropolitan)Expresswayែដលជាបណា�ញមួយស�ី

្របេសរេឡងេហយេនែខមិថុនាឆ1959 េដយ្រក

ករភា�ប់ទំនាក់ទំនងរវងផ�ូវទន់ចិត�េន

ហ៊ុនមហវិថីទន់ចិត�េនក�ុង្រក�ងែដល្រត�វបាន

(MetropolitanExpressway)ែដលជាសរៃសឈម

េឡងេនក�ុងឆា�ំដែដលេនាះ។ េនែខឧសភាឆា

្រក�ងតូក្យូនិងតំបន់ជុំវិញរបស់ខ�ួនមួយេនះ។ ែផ�កដំប

គណៈកមា�ធិករអូឡាំពិកអន�រជាតិបានេ្រជស

ៃនExpressway មួយេនះេដយព្រងី4,5 គីឡូែម៉្រ

្រក�ងតូក្យូជាកែន�ង្របកួតកីឡាអូឡា ំព1964 េនះ។
សព�ៃថ�េនះមានបរិមាណចរចរណ៍្របចំៃថ

រវងKyobashiនិង Shibauraេនទី្របជុំជនទី្រក�ងតូ
បានេបកដំេណរករេនែខធ�ូឆ1962 (រូបទី1) ។

Expressway្រក�ងគឺមាន្របែ950.000 េ្រគ�ង។

បរិមាណចរចរណ៍្របចំៃថ�េនេពលេ11,000

ចំេពះ្របែវងសរុបផ�ូវជាតិនិងទី្រក�ងបានរត់

េ្រគ�ងនិងចំនួន្របាក់បង់ពន�រថយន�េលករេ្រប

យៈ 23 កែន�ង ៃនទី្រក�ងតូក្, សមាមា្រតៃន្របព័ន�្

ផ�ូវជាធម�តេនា100 យ័ន (យ័ន 50 ស្រមាប់ឆា�ំដំ

Expressway ដល់ករសរុប្របែវងផ�ូវេគាករបស់ទី្

ៃនករ្របតិបត�ិ) ។

ជាតិនិងទី្រក�ងតូក្យូគឺទំេ15% ។ េទះយា៉ងណ
មា្រតៃន្រកExpressway េកនេឡងដល់្របែហល36

រូបភាពទ1 បណា�ញផ�ូវទន់ចិត�េនទី្(Metropolitan

% េនក�ុងលក�ខណ�ៃនរថយន�ែដលគិតជាគីឡូែម៉

Expressways)

និង្របែហល28% េនក�ុងលក�ខណ�ៃនករចរចរ
ជ��ូនទំនិញ េ្រចនជាងពីរដងៃនផ�ូវជាតិទំងអស់ក�
្រក�ងតូក្យូនិងទី្រក�ងេនក�ុងលក�ខណ�ៃនរ

ផ�ូវថ�ល់ភាគេ្រចនបំផុតរបស់ជប៉ុនក�ុងឆា1950 មិន
ទន់ចក់េកស៊ូនិងងកេទរកករធា�ក់ចុ

គីឡូែម៉្រតនិងចរចរណ៍ដឹកជ��ូនទំនិញ។ េនះ

ែដលរថេភ�ងធា�ក់ េនេពលខ�ះែដលត្រម�វឱ្យរ

ន័យថាជាករមិនអចខ�ះ្Expressway ែដលមិន

ែដល្រត�វបានេគរុញតមរយៈភក់េនាះ។ ស�ន

អចខ�ះបានក�ុងស្រមាប់អ�ករស់េនក�ុងទី្រក�ងតូក

បង�ញថាករែកលម�ផ�ូវថ�ល់េនក�ុង្របេទសជប៉ុ

ៃថ�តំបន់ជុំវិញរបស់ខ�ួន។

បានទទួលករយកចិត�ទុកដក់យូរមកេហយ។ េដ
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ករែកលម�និងករែកែ្របជា/ ករជួសជុលផ�ូវទន់ចិ

ែម៉្រតេលដី។ ក�ុង្របសព�ែដលតភា�ប់ខុសគា�ៃនក

េនក�ុង្រក

្របមា70 ែម៉្រតពីេនាះបានថា�ក់ទីអតិបរមា្
កំណត់ 7% េហយដូេច�ះចមា�យ1,000 ែម៉្រតគឺជា

េនៃថ�ទី7 ែខឧសភាឆា�2015 ែផ�កចុងេ្រកយ
សរចរផ�ូវកណា(ផ�ូវមាត់សមុ្រទ ផ�ូវជាតិេ

ចំបាច់ស្រមាប់រថយន�េកនេ70 ែម៉្រតៃនករក

3Shibuya-បនា�ត) ្រត�វបានេបកឱ្យចរចរលត

បន�យេផ្សងគ ា�។ ដំេណាះ�សយមួយដ៏មាន្រ

្របែវងសរុបៃនផ�ូវេនក�ុង្របតិបត�ិករក�ុងបណា

ភាពែដល្រត�វបានេគបេង�តេឡងេដម្បីបំេពញត្រ

310.7 គីឡូែម៉្រតៃនផ�ូMetropolitan Expressway ។

េនះគឺេដម្បីផ�ល់នូវបទដ400 ែម៉្រតេនក�ុងលំដ

ផ�ូវមួយេទៀតែដលមាន្របែវ18,9 គីឡូែម៉្រត គឺ

ស្រមាប់រថយន�េដម្បីឈនេទដល់ែផ�ក

បច�ុប្បន�ស�ិតេនេ្រកមករសងសង់និងេន

្របសព�តមរយៈបង�ិលរត់ៃនប2,5 ។ រូបថតទី 1

បានប��ប់នឹងព្រងីកសរុបេទ្រ330គីឡូែម៉្រត

ពណ៌នាពីផ�ូវ្របសពOhashi។

ចរចរកណា�លបានេ្រចនជាងបានបំេពញត

រចនាសម�័ន�សំណង់ែដលមានរងជាមួកដ៏ធំ

ជាងពក់កណា�លមួយសតវត្សរ៍ េដម្បីេដយេចញ

វិធានករបរិស�ន ែដលមានរងជាជាង្របស

អេង�តផ�ូវករដំបូងេទដល់ទីប��ប់។ ផ�ូវេនះមាន្រប

សងសង់េឡងេហយឥឡូវបានបេ្រមករជ

18,2 គីឡូែម៉្រតជាផ�ូវរូងេ្រកYamate េនាះគឺផ�ូវរូ

មួយេនMeguro Ward (សូមេមលរូបថត) ។ េលសពី

េ្រកមដីផ�ូវែវងបំផុតេនក�ុង្របេទសជប៉ុនេហយវ

េនះេទៀតក�ុងេគាលបំណងេដម្បីបំេពញតមករេស�

បានសងសង់េឡងេដយេ្រប្របាស់នូវបេច

របស់្របជាពលរដ�ែដលបានផា�ស់ទីលំេនត

សំណង់ក្រមិតខ�ស់ក�ុងចំេណាមអ�កែដលមានវិ

្របសព�េនះេដម្បី្រតឡប់េទតំបន់បណា�, ្រក�ងតូក្

�សេ� ដម្បីព្រងីកទទឹងផ�ូវរូងេ្រកមដីជាផ�ូវ

រដ�ភិបាលបានសងសង់អគារខ�ស់ចំនួនពីរេ

េ្រកមដីមួ(រូបទី2) និងវិធីស�ស�សងសង់ផ�ូវេ្

េនះជាគេ្រមាងករអភិវឌ្ឍេឡងវិញជាមួយទី

ដីែខលកត់ែដល អចរួមប��ូលែខលពីរឬេ្រច

ភាគេ្រចនៃន្របជាពលរដ�ែដលបានផា�ស់ទី

េ្រកមដី។ មុនេពលែដលផ�ូវទូេទ្រត�វបានេគេប

ផា�ស់ប�ូរចូលេទក�ុងអគារទំងេនះបនា�ប់ពីផ�ូវ

ចរចរណ៍េនះបាន្រត�វបានបិទនិងគន�ងប្ប��ត�ិនិ

េនះ្រត�វបានប��ប
េយងេជឿជាក់ថាគេ្រOhashiនឹងបេ្រមក

ករចកេចញសខនិងតមផ�/ ធាតុ្រត�វបា
សង់េដយមេធ្យោបាយៃនវិធីស�ស�េបកករក

្របសព�ជាករណីគំរូមួយស្រមាប់ករសងសង

។ េទះជាយា, ករេ្រប្របាស់វិធីស�ស�ទ

េពលអនាគតនិងករកសងទី្រក�ង។ គេ្រមា

េនះេនេ្រកមដីបានេធ�ឱ្យវអចេធ�េទ

ទទួលពនរង�ន់កររចនាបានល� ជាពនរង

ប�ង�បផលប៉ះពល់េនេលផ�ូវទូេទដល់ក្រម

េធា�ែដលបានផ�ល់ឱ្យកររចនាដ៏ល�ឥតេខ�ះស

បរមា

អនុវត�ក៏ដូចជាផ�ល់រង�ន់ជាេ្រចនេ

ផ�ូវ្របសពOhashiេនះគឺជាឧទហរណ៍ធម�តៃនផ
្របសព�ែដលបានសងសង់ក�ុងចេនា�ះតូចចេង��តម

រូបភាពទ២ បេច�កវិទ្យោៃនករព្រងីកទទឹងផ�ូវេ្

េនក�ុងរចនាសម�័ន�្របសព�, ែផ�កខងេ្រកម

ចំនួន 2 េ្រកមដី�សទប់ក

ចប់េផ�ម្របែហ35 ែម៉្រតេនខងេ្រកមដ

រូបថតទី1 ទិដ�ភាពេពញេលញៃនផ�ូវ្របស

ជាមួយនឹងែផ�កខងេលែដលនឹងប��ប់្របែ35

Ohashi
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កំែណរទ្រមង់ផ�ូវេអយធំជាថ�ីនិងករជួសជុល

េលសពីេនះេទៀតករជួសជុលក�ុងទំហំធំ្រត�វបានេ

Expressway

ទុកផងែដរស្រមាប់ែផ�កែដលមានចម55 គីឡូែម៉្រ
ែដលមានករចំណាយ្រប250 ពន់លនេយន

បណា�ញគមនាគមMetropolitan Expressway
ែដល្រត�វបានបង�ញពីថវិករបំរុញេពលែដលវ

ករចំណាយសរុបស្រមាប់គេ្រមាងថ�ីនិងក

េ្រទម។ េបេ្រប�បេធៀបបណា�ញៃន្របែវងសរុប

េនាះេ្រគាងនឹងមាន្រ630 ពន់លនេយ

្របមាណ310 គីឡូែម៉្រត្របមា30% ៃនរចន

េនេពលែដលករ្របកួតកីឡាអូឡាំពិកេន

សម�័ន�សំណង់ែដលទទួលបានពexpressway ក�ុងក

តូក្យូ្រត�វបានេធ�េឡងេនក�ុង1964 ែផ�កមួយែដល

បេ្រមជា40 ឆា�ំមកេហយេហយ្របែហ50% ្រត�

មានចមា�30 គីឡូែម៉្រតពីអ�ីែដលជាបណ

បានេគេនក�ុងករបេ្រមរយៈ30 ឆា�ំ(រូបភាពទី3)

expressway នាេពលបច�ុប្បន�េនះគឺកពុងែតដក់

។ េលសពីេនះេទៀតផ�ូវរូងក�ុងដីេនះេហយលំដប់ែដ

បំេរ ករ

ត្រម�វឱ្យមានគណនីែថរក្សោនាទីស្រមា95%

ផ�ូវេនាះឥឡូវេនះស�ិតេនក�ុងត្រម�វករៃនក

ៃនរចនាសម�័ន�ផ�ូexpressway ទំងអស់។

កំែណរទ្រមង់ថ�ី។(េយាងេទេលរូបភាព5)
ក�ុងចំេណាមកត�ជាេ្រចនែដលបានេ្រគ

េនែផ�កខងេលៃនចរចរណ៍រថយន�ធន់ធំេន

ករបន�នីតិវិធីប��ប់កិច�សន្យោសងសង់គេ្រ

កន់ែតញឹកញាប

កំពុងដំេណរករស្រមាប់ចំេពះកែន�ងែដល្រត�វ

េដយបានផ�ល់មកឱ្យស�នភាពេនះ្រក
Metropolitan Expressway បានបេង�តគណៈកមា�ធិ

បំេពញេនHigashi-Shinagawa Wharf~Samezu។

�សវ្រជាវេដយមានភារកិច�ពិនិត្យវិធីស�ស�

ែផ�កេនះគឺ្រត�វបានស�បនាេឡងវិញេដម្បីស

ែ្របខ�តេអយធំៃន

ែដលមានេ្រគាងសំណង់ខ�ស់ពីនីវ៉ូទឹកសមុ្រទេន

សម�័ន�្រក�ងExpressway (ដឹកនាំេដយស�ស�

េគាលបំណងេដម្បីបេង�នករេ្រប្របាស់បានយ

Shiro Wakui ពីសកលវិទ្យោល័យៃនទី្រក�ងតូ) ។

អនុវត�ករែថទំបានងយ�ស�ល។ រចនាស ម�័

េដយែផ�កេលសំេណែដលបានដក់ជូនេដយ

ពក់េដយករដក់រនា�អចិៃ�ន�យ៍ែដលកំពុងែត្

មា�ធិករេនះេនក�ុងែខមករ2013 ្រក�មហ៊ុនេនះប

ពិនិត្យក�ុងេគាលបំណងៃនករអនុ��តឱ្យមានក

ព្រងីកកិច�ពិភាក្សោរបស់ខ�ួននិង្របកស

ពិនិត្យចំនួនេថរែដល្រត�វបានេធ�េឡង ។ បរ

ថាករបន�ែផនករេនែខធ�ូ2013។កត�ទំង្របាំ

ចរចរណ៍្របចំៃថ�បច�ុប្បន�របស់ែផ�កេនះគឺ្រ

expressway ្រត�វបាន

80,000 េ្រគ�ងែដលេធ�ឱ្យករបិទចរ ចរណ៍ផ�ូវស

កំណត់េដម្បីឱ្យមានេនក�ុងត្រម�វករៃនករប

ករងរែកែ្របថ�ី មិនអចេធ�េទេកត។ ដ, ផ�ូវវងពី

កសងេឡងវិញេន: Higashi-Wharf ~ ែផ�កែដលចក

គន�ងថ�ីមួយនឹង្រត�វបានសងសង់ក�ុងអំឡុងេពលេ

ដីលុប Samezu Shinagawa , ែផ�ក Daishibashi

ករងរស្រមាប់ករេ្រប្របាស់

ែផ�ក្របឡាយទឹកមួយពGinza េទShintomicho

(សូមេមលរូបភាពទី5)
កំែណរទ្រមង់ថ�ីៃនតំបន់ែដល្រត�វចក់ដីបំ

,Takebashi (រួមប��ូលទំNihonbashi) ~ ែផ�ក
Edobashi, និងែផ�ក Ikejiri ~ Sangenjaya (រូបភាពទ4)

Higashi-Wharf ~ Samezu Shinagawaែដលមានផ�ូ

។ ករចំណាយចំេពះកំែណទ្រមង់េនាះ

ហេនដេល1្រត�វបានេគព្យោករណ៍ថា្

បរិមាណដលេទ្របែហល380 ពន់លនេយន

្រប្រពឹត�េទក�ុងអំឡុងេពលករ្របកួតកីឡាអ
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្រក�ងតូក្យូឆា2020 ។ េនក�ុងេគាលបំណងេដម្ប
ករេធ�ចរចរណ៍រថយន�មានសុវត�ិភាពនិង
រលូនេនក�ុងអំឡុងេពលេន, ្រក�មហ៊ុន្រក�
Expressway ែដលកំពុងសិក្សោក�ុង្របព័ន�ថ�ីមួយ
ជាផ�ូវវងគន�2 និងទី 2 ជាបេណា�ះអសន�េន
ស�នផ�ូវថ�ីេនះនឹង្រត�វបានដក់ចូលេទក�ុងេស
ែផ�កខូចចំបាច់មិន្រត�វបានេ(រូបភាពទ6)។ កិច�ខិតខំ
្របឹងែ្របងស�ិរភាពកំពុង្រត�វបានេធ�េឡងេដម្បីច
ករងរបន�េនក�ុង2015 ។

រូបភាពទី3 រយៈេពលជាេ្រចនឆា�ំចប់តំងពី
ករសេមា�ធេបកផ�Expressway (ដូចមានក�ុងែខេម
ឆា�ំ2015)
រូបភពទី 4 ែផ�ក Expressway ្របធានបទេដម្ប
្រទង់្រទយធំ
រូបភាពទី5 ែផ�ក Expressway ែដលបានេបកឱ្យចរ
ក�ុងទី្រក�ងតូក្យូឆា1964 និងកីឡាអូឡាំពិកទីតំងែ
្រទង់្រទយធំែដល្រត�វព្រង
រូបភាពទី6 រូបភាពៃនករបន�ែកែ្របៃនែផHigashi
Shinagawa ~ Samezu
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Fig. 1 Network of Metropolitan Expressway
Joban Expressway

Tohoku Expressway
Yono

Saitama Minuma

Fig. 2 Underground Shield Tunnel
Width Expansion Technology

(Saitama Pref.)

Kawaguchi JCT

Tokyo Gaikan Expressway
Misato JCT

Kanetsu Expressway
Bijogi JCT

(Chiba Pref.)
Kohoku
JCT
Itabashi JCT
Kumano-cho JCT

(Tokyo)

Horikiri JCT

Kosuge JCT

Iriya
Yagochi
Nishi-Shinjuku JCT

Chuo
Expressway

Ohashi
JCT

Takaido

Togoshi
Tomei
Expressway

Showajima
JCT
Daisan Keihin Road
Daishi
JCT
Fujimi

Shimoyamotocho

Higashi-Kanto
Expressway

Tatsumi Kasai
JCT
JCT

Shibaura
JCT

Yoga

Keiyo Road
Koya

Hakozaki
JCT

Tunnel in service

Shinonome JCT
Ariake
JCT

Oi JCT
Tokai JCT

First opened route of
Metropolitan Expressways
(Kyobashi~Shibaura)

Underground
expanded section

Haneda Airport

Kawasaki-Ukishima JCT
(Kanagawa Pref.)
Mitsuzawa

Yokohama Shindo

Kawamuko-cho
Tokyo Wan Aqua Line

Namamugi
JCT
Kinko
JCT

Daikoku JCT

Kariba
Ishikawa-cho JCT

Yokohama
Yokosuka Road

Namiki
JCT

Honmoku Futo JCT

Route in service: 310.7 km
Route under construction: 18.9 km

Photo 1 Full view of Ohashi Junction

Fig. 3 Lapse of Years since Opening of Expressway Lines (as of
April 2015)

Total
length

50 years or more
40~49 years
30~39 years
20~29 years
10~19 years
9 years or less

Inner Circular Route, Haneda Line, Shinjuku Line
Meguro Line, Yokohane Line, Shibuya Line
Fukagawa Line, Mitsuzawa Line, Bay Shore Line (Tokyo~Chiba)
Kariba Line, Daiba Line, Kawaguchi Line
Omiya Line, Kawasaki Line, Bay Shore Line (Kanagawa)
Harumi Line, Central Circular Route
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Fig. 4 Expressway Sections subject to Large-scale Renewal
Takebashi~
Edobashi section

Fig. 5 Expressway Sections Opened to Traffic in Tokyo
Olympic Games 1964 and Location of Large-scale
Renewal Sections
National Stadium

Takebashi~Edobashi section (river)

Athletes’ dormitories
Ginza~Shintomicho section (river)
Ikejiri-Sangenjaya section (road)
Ikejiri-Sangenjaya section

Komazawa Olympic Park

Higashi-Shinagawa Wharf~
Samezu Landﬁll section (waterway)

Ginza~Shintomicho section
Higashi-Shinagawa Wharf~
Samezu Landﬁll section

Section in service in Tokyo
Olympic Games 1964
Large-scale renewal section

Daishibashi section

Daishibashi section (river)

Fig. 6 Image of Renewal of Higashi-Shinagawa~Samezu Landfill Section

Present state

Temporary
detour

After large-scale renewal (image)

Detour under construction (image)
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Haneda Airport

(ទំព័រទី 5 ~ 8)

សមត�ភាព្រទបន�ុក្រតឹម្រត�វចំេពះច

របាយករណ៍ៃនករ�សវ្រជាវែដលទ(1)

បណ�ុំ្របព៍ន�ចនបង�ប់េនះ្រត�វបានពិនិត្យេ

ករវយតំៃលករអនុវត�ន៍្របកបេដយេហតុ

នូវកររចនាកមា�ំង។ កត�បីដ៏ធំត្រម�វឱ្យមានករ

រចនាកមា�ំងស្រមាប់ស

ត្យេឡងវិញ្រត�វបានេលកេឡងដូចខង:
•បទប្ប��ត�ិស្រមាប់សមត�ភាព្រទបន�ុកស�ង់

េដយេលYoshiaki Okui

្រត�វបានរកេឃញេនក�ុងនាេពលបច�ុប្បន�េន

ស�ស�ចរ្យសកលវិទ្យោលSaitama

ជាកលក់ស�នផ�ូវហយេ្រត�វបានវយតៃម�
ែផ�កស�នេទេល្រទឹស�ីទុនយឺតនិងករទិន�ន័

េដយមានេគាលបំណងចំេពះករព្រងឹ

បានមកពីករពិេសធន៍បានេធ�េឡងេនក�ុ1970

េទៀតនូវករ្របកួត្របែជងៃនស�នែដកេនះ្រក�

ជាមួយគា�េនះែដរ  ទិន�ន័យភាគេ្រចន្រត�វបានែ

ែដលេរៀបចំេ្រគាងសំណង់ដ៏សមេហតុផលនិងរចនាវ

ករពិេសធន៍បានេធ�េឡងេនេលចន្រប

ស�ស�បានបេង�តេឡងេនគណៈកមា�ធិករ�

មានក្រមា10 មីលីែម្រត។ េទះយា៉ងណាក

សីព
� ីរចនាសម�័ន�សំណង់និងករេ្រប្របាស់បានយ

ចនអតិបរមាក�ុងករសងសង់ស�នែដកែថ

ឱ្យ្របេសរេឡងៃនករដក់ែដកកូន្រកមុំ ែដ

បច�ុប្បន�បានេកនេឡងដល់េ100 មមែដលបាននាំ

សំណង់ែដកែថបរបស់្របេទសជប៉ុនបានេធ�ករវ

មានករេកនេឡងៃនផា�ំងធ�ន់វស់ស�ង់ករេ្រប

និងករេធ�ពិេសធន៍េដម្បី្របមូល ភ័ស�ុតងស្រម

•ខណៈេពល SBHS500 និងSBHS700ែដលជាែដ

ទំងេនក�ុងករពិនិត្យេមលស�ង់ដរចនាស�នថ

ែថបស្រមាប់គេ្រមាងសងសង់ែដលមានករអ

ក�ុងករែកស្រម�លស�ង់ដរចនាស�នបច�ុ

ខ�ស់(SBHS) ែដល្រត�វបានេរៀបចំេអយមានស�

ធាតុជាក់លក់បានពិនិត្យដូចខងេ:

ក�ុងJISេនក�ុងឆា�2008 េហយែដកែថប SBHS មិន្រត�

•សមត�ភាពធន់នឹងទំងន់ផ�ុករបស់ចនបង

បានរួមប��ូលស្រម ផ�ូវហយេវេនសេនះេទ។

•កមា�ំងពត់ែដកែថបនិងកំលំងកត់ែដកIែដលជ

•ករអនុវត�ន៍ៃនករែស�ងរកកត�សុវត�ិភាពេដ

ែដកផា�ន

េល្រទឹស�ីេនះគឺជាកររចនាភាពអចេជឿជា

•វិធីស�ស�រចនាប�ង់ែផ�កេលសមត�ភាពករងរនិ

េពលបច�ុប្បន�េនះនិនា�ករៃនស�ង់ដរក�ុងករេ

ស�ស� វិភាគក្រមិតខ

រចនាក្រមិតខ�ស់េនជ ុំវិញពិភពេលក។ េដម្

•ករចូលរួមៃនករកកិតករសមេហតុផលខ�ស់កម

�សយជាមួយនឹងនិនា�ករេនះវបានក

េខ� វី

ចំបាច់មួយេទេហយ េដម្បីទទួលបានទិន�ន

•វិធានករណ៍ៃនភាពែណនេនេសសសល់កSBHS

បាន្របមាណទុក ដូចជាតៃម�មធ្យមនិងគមា�តគំ

(ែដកែថបស�នរចនាសម�័ន�សមិទ�ផលខ�) និងផលប៉ះ

ខ�ំងដ៏សំខន

ពល់ៃនភាពតឹងែណនេនេសសសល់េនេលក

េដម្បីបំេពញតមត្រម�វករដូចករវិភា

របស់ែដកជំនួយ

ពិេសធន៏ធាតុកំណត់បានកMonte Carlo េនក�ុ

ខងេ្រកមេនះបង�ញពីលទ�ផលែដលមានបួន

ករសិក្សោេនះ។ រូបភ1 បង�ញម៉ូែដលវិភ

បានពិនិត្យេដយមិនរប់ប��ូលធាតុចុង

ស្រមាប់ករបង�ប់ែដលមិនមានច នេឡ(ទ្រមរដ
សម��4 ្រជ�) ។ រេបៀបៃនករេភៀសខ�ួនេចញពីយន
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េហះជាេលកដំបូងេនះ្រត�វបានេគសន�ត់ថានឹ

រូបភាពទ២ អនុគមន៍ដង់សុីេត្រប�បាប៊ីលីេតៃនករផ

រលកសីុនុសនិងេ�ស�សេនាះ្រត�វបានេគសន�ត់សំ

ប�ូរទិសេដែដលេ្របជាដំបូងស្រMonte Carlo

េដម្បីជាករកំណត់រចនាសម�័ន�ករែច

ពិេសធន

តនតឹងេនេសសសល់ដូចែដលបានបង�ញេនក

រូបភាពទី3 ករេ្រប�បេធៀបរវងលទ�Monte Carlo

េលខេនះ។ េនក�ុងករពិេសធMonte Carlo ែដល

ែក�ង (µ= តៃម�មធ្យ, σ= គមា�តគំរ) និងែខ្សេកងផ�

តៃម�អតិបរមាស្រមាប់ករបា�តេចញពីW0និង

បេង�តេឡងេនក�ុងភាពជាក់លក់ស្រ មាប់ស

σreភាពតនតឹងសំណល់បង�ប់្រត�វបានេគសន�ត់

យេវ (JSFB)

េកតេឡងៃចដន្, េហយពួកេគ្រត�វបានបេង�តេដ
ដន្យេនះេដយេយាងតមមុខងរដង់សុីេត្រប�បា

សមីករគណនាសមេហតុផលក�ុងករគណនាក

ែដលបានបង�ញេនក�ុងរូបភា2 ជាឧទហរណ៍គំ

ែដករ៉ូតរងជាអកI

មួយ។ េនក�ុងកររត់ករកត់េទសេលករែក�

ករេធ�េតស�សមត�ភាព្រទបន�ុក ្រត�វបានេធ�

Monte Carlo េដយសរែតមានករលំបាកក�ុងក

ស្រមាប់ករងរែដកពិដនរIចំេពះគេ្រ

ករវិភាគធាតុកំណត់េនក�ុងពិេសធន៏ជាេរៀងរ

សំណង់ស�នផ�ូវែដលមានករអនុវត�ន៍ខ�(SBHS500

ស�ស�េឆ�យតបបានេដយអនុម័តេលៃផ�េដម្ប

និង SBHS700) េដម្បីេផ��ងផា�ត់សុពលភាពៃនករ

បន�យេពលេវលៃនករគណ

SBHSក�ុង បន�ះែដកពិដនស�នែដកែថបនិងសុ

រូបភាពទី3 បង�ញពីករេ្រប�បេធៀបរវងល

ភាពៃនសមីកររចនាស្រមាបSBHS ែដកេនះ។

ៃនករពិេសធនMonte Carlo ស្រមាប់ បួន្រ

រូបភាពទី4 បង�ញពីករកំណត់រចនាសម�័ន�បា៉ន

សម��ែដលគាំ្រទចនរឹងបង�ប់និងែខ្សេ

ៃនសំណាកែដលបានេ្របេនក�ុងករេធ�េ

ភាពផ�ុកបេង�តេឡងេនក�ុងភាពជាក់លក់

ល្បងពត់េអយេកង។ករផ�ុកទម�ន់្រត�វបាន

ស�នផ�ូវហយេ(JSHB) រួមជាមួយនឹងលទ�ផលក

េដយមេធ្យោបាយៃនក4 ចំណុច និងបន�ះែដល

សិក្សោែដលមាន�សប់។ ករេសុបអេង�តែដល�

មានទីតំងស�ិតេនកណា�លៃនគំរូេនះ្រត�វបានេ

គា�្រត�វបានេធ�េឡងស្រមាប់បន�ះព្យោករណ៍។

បន�ះេតស�។ តរងទ1 បង�ញវិមា្រតៃនករេធ�េតស�

ែដលអចេធ�េទតមរបបកំណត់កត�សុវត�ិ

្រត�វបានេ្របក�ុងករេធ�េតស�ករពត់េអយេកង។

កែន�ងពិនិត្យេដយអចេ្របករបានលទ�ផលទ

េតស�្រត�វបានេធ�េឡងពីសំណាកពីរនាក់េ

េដម្បីចុងប��ប់េនាះវ្រត�វបានេគរំពឹងថ

SBHS500Mនិង SBHS700M ។

្របឡងទំងេនះនឹង្រត�វបានដក់ប��ូលេនក�

រូបភាពទី5 បង�ញែខ្សេកងបន�ុកបា�តេច

និត្យេឡងវិញបនា�ប់ពីករេធ�េអយមានភាព

ទទួលបានេនក�ុងករេធ�េតស�េPnេនក�ុងតួេល

ស្រមាប់ស�នផ�ូវហយ

េនះបង�ញថាករផ�ុកស្រមាប់កររចនា
យេកងបនា�ប់បន្សំកមា�ំងប��ក់េនAASHTO

រូបភាពទី1 វិភាគគំរូស្រមាប់សន�ឹកែដលមិនែមន

LRFD និងករផ�ុកស្រមាប់ទិនPyករពត់េអ

បង�ប់រឹង(ទ្រមធម�៤ខ)

េកង ។វ្រត�វបានប��ក់ថាេនក�ុងករេធ�េ
កមា�ំងពត់េកងស្រមាប់សSBHS500Mនិង
SBHS700Mហួសពីកមា�ំងរចនាពត់េកងនាម
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ែដលបានប��ក់ក�ុងAASHTO LRFD ។ ខណៈេពល

�សបេទតមវិធីស�ស�រចនាស�នេនះសមេ

ែដលកម�វិធីៃនជួរផលិតផលែដកក�ុង AASHTO LRFD

្រត�វបានសិក្សោេដយេ្រប្របាស់វិធីស�ស�

គឺស្រមាប់ផលិតផលែដកែថបេនក�ុងកមា�ំងទិន

ខ�ស់ទំងេនះ
ខងេ្រកមេនះបង�ញលទ�ផលៃនករសិ

485 N / mm2 ទំងពីSBHS500 និង SBHS700 គឺ
េចញពីជួររបស់កម�វិធីេនះេនក�ុងAASHTO LRFD។

បានប��ូនេទកន់ែផ�ក្រជ�ងនីមួយៗៃនករតភា

េទះជាយា៉ងណាវ្រត�វបានេគប��ក់ថា

ឈរែដលបានបង�ញធ�ឹមេនក�ុងរូបភ6 ពក់ព័ន

ភាពខ�ំង្របពន�សមីករែដល្រត�វបានបេង�តេឡ

នឹងករែចកចយភាពតឹងែណនក�ុងែផ�ក្, វ្រត

ែដកធម�តអច្រត�វបានអនុវSBHS500 និង

បានេគដឹងថាបានរកេឃញថាករែចកចយ

SBHS700 ។

េដយែផ�កេល្រទឹស�ីរត់ខុសយា៉ងខ�ំងពីករ
ភាពតនតឹងពិត្របាកដេដយសរែតមាន្រ

រូបថតទី 1 ករបង�ញគំSBHS700Mបនា�ប់ពីក

្របិតបត�ិករៃនក

ផ�ុកទំងន់។ ្របេភទៃនករបរជ័យេនះគឺមកពីក

ក�ុងស�នភាពេនះករ្របឡងេ្រប�បេធៀបៃន

�ស�កៃនែគមេនក�ុងតំបន់េនា

ចយភាពតនតឹងបានេគេធ�េឡងេដយេ្រប្រ
រូបភាពទ4 ករេធ�េតស�សំណាកេដយករSBHS

ស�ស� វិភាគទំ: (ក) វិធីស�ស�ធាតុកំណត់េ

(ែដកែថបសំរប់ករសងសង់ស�នែដលមាន

ករេ្របធាតុែ(ខ) វិធីស�ស� វិភាគែដលបានេ

ផលខ�ស់)

េឡងេដOkumuraនិងIshizawa និង (គ) វិធីស�ស

តរងទ1 ៃនករេធ�េតស�សំណាកវិម

ធាតុកំណត់ករេ្រប េថរបន�ះលំហូរក
វិធីស�ស�ែដលបានេស�េឡងេដOkumura និង

រូបភាពទី5 លទ�ផលៃនេតសក
� រពត់(ែខ្សេកងផ�ុក
ប�ូរទិសេដ)

Ishizawaេដយពិនិត្យេលឥទ�ិពល្របិតបត�ិករេ

រូបថត 1 ករខូច្រទង់្រទយៃនគSBHS700 បនា�ប់ព

កត់េដយករេ្រប្របាស់ៃន្រទឹស�ីធ�ឹមនិងកត�ត

ករេធ�េតស

េហយបានេគេមលេឃញអនុវ�ធំទូលយេនក�ុ
ត
រចនាស�នេន្របេទសជប៉ុន។ វិធីស�ស�បន�ះទន�

វិធិស�ស�ៃនករវិភាគគេ្រមាងប�ង់ស�នែដលម

េនះែដរ លំហូរកត់េថរគឺជាវិធីស� ស�វិភាគថា្

ខ�ស់ក�ុងករអនុវត�ន៍ករងរេអយបាន្រត

សមាសភាពៃនធាតុមួយែដល្របឆាំងនឹងច

េនក�ុងកររចនាស�នែដ, វគឺជាករច

គត់ែដលភាពតឹងែណនកត់និងធ�ឹមែដលធាត

េដម្បីវយតំៃលឱ្យបានសម�សបពីភាពតន

ហប់ែណនប�្ឈរែតប៉ុេណា�ះ ភាពធន់្រទ

េកតមានេឡងេនក�ុងែផ�កជំនួយ។ េនក�ុងកររច

េដយករពត់េកងតមបេណា�យបរិមណ�ល

ត, កមា�ំងែផ�កជាែផ�កៗនិងករែចកចយភ

ៃនធាតុចន។ េបេធៀបេទនឹងវិធីស�ស�ធាតុ

ែណនេនក�ុងជំនួយ្រត�វបានគណនាេដយម

ជាមួយនឹងធាតុែ, វិធីស�ស�បន�ះលំហូរកត់េ

ៃនករវិភាគរចនាសម�័ន�ស៊ុមេដយែផ�កេល្រទឹស�ីធ

បានផ�ល់នូវផល្របេយាជន៍ជាក់ែស�ងៃន្រ

េទះជាយា, បទប្ប��ត�ិៃនបរិស�នរចនាបច�ុប

គណនាតិចជាងមុ

អនុ��តឱ្យកម� វិធីងយ�ស�លៃនវិធីស�ស�ធាតុក

រូបភាពទី7 បង�ញពីករេ្រប�បេធៀបៃនក

និងវិធីស�ស� វិភាគរចនាសម�័ន�ក្រមិតខ�ស់េផ្ស;

ចយភាពតនតឹងធម�តេនក�ុងែគមទបជាងធ
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ចំេណាមវិធីស�ស�េផ្សងៗ។ េនក�ុងតួេលខេនះប

សនា�ក់កកិតរមូរ។ េហតុេនះេហយបានកករ្រត�ត

្រកហមបង�ញលទ�ផលវិភាគេដយេ្របវិធីស�

ត្យករពិេសធន៍និងវិភាគ្រត�វបានេធ�េឡងេដម

លំហូរកត់េថ, បនា�ត់ពណ៌េខៀវបង�ញពីលទ�

េឃញវិសលភាពែដលកត�ប័ណ�េនះ្រត�វបានប

ែដលទទួលបានេដយេ្របវិធីស�ស�ែសលបនា�

េដយករក្រមាស់ចនធ�ន់ៃនសនា�ក់កកិតេ

ស�� េ�សស
� បានទទួលេឈ�ះេដយេ្រប្រទឹស�ី,

្របាស់ប៊ូឡុងកមា�ំងខ�ស់ជាមួយនឹងៃផ�ែដលមា

េហយស�� Δេនះ តំណាងឱ្យភាពតនតឹងេន

្រកស់ជាមួយថា�ំលបស័ង�សីែដលសម្បូ

េលបណា�ញែដល្រត�វបានទទួលបានេដយេ្រប

េរៀបចំជួរេដកេ្រចនៃនខ�ស់ រមូរកមា�ំងខ�

�សែ� ដលេសេ� ឡងេដយOkumuraនិង Ishizawa ។

រូបថតទី 2 បានបង�ញពីករពិេសធន៍ែដល្រ
េ្របេដម្បីេផ��ងផា�ត់កមា�ំងករធា�ក់ចុះៃនសនា�ក

ខណៈេពលែដលវគឺជាករចំបាច់ក�ុងវិធ
ធាតុកំណត់េដយេ្របធាតុែសលេដម្បីករពិ

ចំេពះផលប៉ះពល់ែដលក្រមាស់ចនធ�ន់ៃន

ធាតុដូេច�ះថាពួកេគម25 មមឬស�ិតេនេ្រកមេន

កកិតនិងករេរៀបចំជួរេដកជាេ្រចនៃនកមា�ំងរមូរ

ទំហំេនក�ុងេគាលបំណងេដម្បីទទួលបានក

េកតមានេលករកត់បន�យកត�ប័ណ�េនាះ្រត�វ

ចយភាពតនតឹងជាមួយនឹងក្រមិតជាក់ល

ត្យេដយមេធ្យោបាយៃនករពិេសធន៍ែដ

ភាព្រតឹម្រ! េនក�ុងវិធីស�ស�វិភាគេដយេ្របប

េនក�ុងរូបថតេនះនិងេដយករវិភាគក-ធាតុ(សូម

ហូរកត់េថរេនាះ វគឺអចេធ�បានេដម្បីេធ� ឱ្

េមលរូបភាពទី8 ) ែដល្រត�វកត់បន�យបរិមាណ

មានសុ្រកិតភាពខ�ស់សូម្បីែតេនេពលែដលេ

េទក�ុងគណនីកកិត

ពលធំធាតុរដុបេ្រប�បេធៀបដូចែដលបានបង
រូបថតទី 2 ករេធ�េតស�កមា�ំងប័ណ�ស្រមាប់ជួ

ក�ុងរូបភាពទី6 ។

េ្រចនែដលមានគុណភាពខ�ស់រួមគា�កកិតេខ�
រូបភាពទី6 គំរូៃនករតភា�ប់សរសរធ�ឹមៃនែដកបន�ះ

ក្រមាស់ចន្

រស�

រូបភាពទី8 កំណត់ធាតុវិភាគគំរូៃនករភា�ប

រូបភាពទី7 េ្រប�បេធៀបៃនេ�ស�សេនែផ�ក្រជ�ង
Flange ទ

ករតកមា�ំងេខ�េអយមានកមា�
ក�ុងករសងសង់ស�ននាេពលបច�ុប្ប, ទំហំ
និងក្រមាស់ចនៃនែផ�កេ្រគាងសំណង់បែន�មកំពុ
េឡង; ដូេច�ះចំនួនៃនជួរេដកៃនរមូរកមា�ំងខ�ស់េកនេឡ
ជាលំដប់ស្រមាប់សនា�ក់ែដលបែន�ម។ េទ
មិនមានភាពច្បោស់លស់្រគប់្រគាន់េនាះេ
ផលប៉ះពល់ែដលបានេលចេចញេនេល, ក្រមា
កន់ែតធំៃនែដកចន និងករេរៀបចំជួរេដកជាេ្រ
រមូរមានេនេលសមត�ភាពដឹកបន�ុកៃនកមា�ំង
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Fig. 1 Analytical Model for Non-stiffened Compression Plate (Fourside Simple Support)

Fig. 2 Probability Density Function of Initial Deflection
Used for Monte Carlo Simulations

Relative frequancy

Relative frequancy dist.of intial deﬂection

Fig. 3 Comparison between Monte Carlo Simulation
Results (μ=average value, σ=standard deviation) and Load-bearing Curve in Specifications
for Highway Bridges (JSHB)

Fig. 4 Bending Test Specimens Using SBHS (Steels for
Bridge High Performance Structures)

(a) Elevation

(b) Cross section

Table 1 Dimensions of Test Specimens
Name of
specimen

Steel grade of
specimen

bf

tf

Dw

tw

d0

L

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

SBHS500M

SBHS500

250.4

12.2

900.8

9.0

1198

6199

SBHS700M

SBHS700

250.2

12.6

901.4

9.0

1195

7788
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Fig. 5 Results of Bending Tests (Load-Deflection Curve)

(a) SBHS500M

(b) SBHS700M

Photo 1 Deformation of SBHS700M specimen after loading

Fig. 6 Numerical Model of Beam-Column Connection of
Bridge Pier

Fig. 7 Comparison of Stress Distributions at Corner Section of Lower Flange
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Photo 2 Slip strength test for multiple-row high-strength bolt friction joint with heavier plate thickness

Fig. 8 Finite Element Analysis Model of Bolt Joints
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(ទំព័រទី 9~11)

ករវយតៃម�ៃនករេកនេឡងករេ្រប

របាយករណ៍ស�ីពីលទ�ផលៃនករ�ស(២)

លក�ណៈកំេណនករេ្របះៃSBHS្រត�វបានេសុ

ភាពអន់េខ្សោយៃនករងរផ្សោរមុខតSBHS

អេង�តេដយមេធ្យោបាយៃនករេធ�េតស�ពីក

េដយKazuo Tateishi

ប�ង�បករេ្របះជាគំរូៃនករេធ�េតស�ភាពតន

ស�ស�ចរ្យៃនសកលវិទ្យNagoya

ម។ ករេធ�េតស�កំេណនស�មេ្របះ្រត�វបានេធ�
អនុេលមតមករប�ង�ASTM ។
រូបភាពទី1 បង�ញទំនាក់ទំនងរវងអ្រតក

SBHS (ែដកែថបសំរប់គេ្រមាងសងសង
ែដលមានករអនុវត�ន៍ខ�) គឺបន�ះែដកែថបសំែប៉ត

ប�ង�បនិងជួΔK ជាកត�អំងតង់សុីេតភាពតនត

ែដលមានចំណុចេកងខ�ស់ស្រមាប់ករសង

SBHS500 និង SBHS700 ែដល្រត�វបានេគទទួល

ែដល្រត�វបានប��ក់េនក�ុងលក�ណៈពិេសសរJIS

ពីករេធ�េតស�េនះ។ ែខ្សេកងេនក�ុងតួេលខេនះ

ក�ុងឆា�ំ2008។លក�ណៈរបស់ SBHS ែដលមានចំណុ

តៃម�មធ្យមនិងជួរគមា�តៃនករែដក

េកងខ�ស់ និងកមា�ំង្រទទំ (តរងទ1) និងមា

សម��។ ជាលទ�ផលករេធ�េតស�ស្រមាប់ករដ

បែន�មេទៀតេដយសរែតសមត�ភាពផ្សោរខ�ស់រប

SBHSក�ុងក្រមិតពីគមា�តៃនលទ�ផល្របឡងស្

េគ, ករដុតកេម�េអយេក�្រគប់្រគាន់អច្

ែដកែថបែដលសម�, វអច្រត�វបានដឹងថាក

បំបាត់េចល ឬក៏ករេធ�េអយេឡងកេម�ស

លក�ណៈេ្របះរបស់SBHSេសរ� ែតដូចគា�េទនឹងែដក

ភាពអច្រត�វបានទមា�ក់ទបបន�ិច។ េដម្បីប��ប

ៃទែដលជាែដកែថបសម�

េនះករអនុវត�ន៍របស់ពួកេគអនុ��តឱ្យមានក
បន�យករចំណាយេនក�ុងទិដ�ភាពេផ្សងគា�

រូបភាពទី1 លទ�ផលៃនករេធ�េតស�ទីស្រមាប់ករ

សង់ស� ករៃច�្របឌិត ករដឹកជ��ូននិងករស

េឡងៃនស�មេ្របះែ

ម្យោ៉ងវិញេទៀតេនក�ុងករណីែSBHS្រត�វប
អនុវត�ឱ្យមានករេកនេឡងដ៏ធំមួយេនក�ុងបង�ប់

ករវស់ែវងៃនេ�ស�សផ្សោ

ផា�ល់ពីេ្រពះែតក្រមាស់ចនេស�ងៃនែផ�កជំនួយ 

ករេ្របវិធីស�ស�កត់និងវិធី diffraction

នាំឱ្យមានករ្រព�យបារម�អំពីប��ែដលន

កំរស�ីអុិច្រត�វបានេធ�េឡងពីភាពតនតឹង

ករធា�ក់ចុះកមា�ំង្រទ្រទង់។ េទះជាយា

សល់ែដលបានេកតេឡងេនចំណុ2 មមៃនករេច

អស់កមា�ំងៃនតំណរផ្សោរេSBHSមិនទន់បាន្រ

ពី្រមាមេជងៃនយន�េហះសនា�ក់ឌីgusset ៃនគំរូតូច

ប��ក់ឱ្យច្បោស់លស់េអយបានេពញចិត�

មួយទំហំសកល្ប(SBHS500 និង SBHS700, ែដល

េទ េហយទិន�ន័យេសរ� ែតទំងអស់មិនទន់បាន្រ

បានបង�ញ េនក�ុងរូបភា2) និងករេធ�េតស�ៃនគំរូរ៉

េទជាពិេសសស្រមាSBHS 700។ ដូេច�ះេយងបា

ត (SBHS700 បានបង�ញេនក�ុងរូបភ3) ។

សេ្រមចចិត�េដម្បីេធ�ករសិក្សោជាមូលដ�នម

រូបភាពទី4 បង�ញពីលទ�ផលវស់ែវង។ េនក�ុ

ណៈអស់កមា�ំងសនា�ក់ឌីែយSBHS។

េធ�េតស�តូចមួយៃនគំរូទំងពីរSBHS500 និង
SBHS700 ភាពតនតឹងបានេកតេឡងេ�ស�សែដ

តរងទ1 លក�ណៈសម្បត�ិេមកនិចរបSBHS (ែដក

េសសសល់េនាះគឺេស�នឹង្របម50 ~ 70% ៃន

ស�នរចនាសម�័ន�សមិទ�ផលខ�)

ចំណុចទិន�ផល។ េនក�ុងករេធ�េតស�រ៉ូតគំរូេនះ

18

ភាពតនតឹងបានេកតេឡងេ�ស�សែដលេន

ករណ៍ែណនាំរចនាអស់កមា�ំងបច�ុប្បន�េនក�ុង

សល់េនាះគឺេស�នឹង្របម80 ~ 90% ៃនចំណុចទិន�

្របាស

ផលខ�ស់ែដលជាតៃម�មួយខ�ស់ជាងេនះមានទំហំតូចគ
ចំេពះករេធ�េតស�។ េហតុផលស្រមាប់តៃម�ខ�

រូបភាពទី5 លទ�ផលៃនករសកល្បងក រធា�

េនះ្រត�វបានេគគិតថាេដយសរែតមានភាព

កមា�ំង្រទ្រទង់មានទំហំតូចស្រមាប់រួមស

ក�ុងក្រមិតអត់ធ�ត់ក�ុងករផ្សោរៃនសំណាកទំងព

ែដក

រូបភាពទ2 ករសកល្បងគំរូរួមផ្សោ(SBHS500

ករេធ�េតស�សកល្បងក រធា�ក់ចុះកមា�ំង្រទ្រទង់

និង SBHS700)

តគំរូ

រូបភាពទ3 គំរូសកល្បងកររ៉ូត3 (SBHS700)

ករេធ�េតស�ករធា�ក់ចុះកមា�ំង្រទ្រទង់្រត�

រូបភាពទ4 លទ�ផលៃនករវស់ែវងស្រមា

េឡងេនេលករេធ�េតស�មានទំហំរ៉ូតធំមានរយៈេ

តនតឹងសំណល

រូចំនួន6,000មីលីែ� ម៉្រតែដលបង�ញេនក�ុងរូបភ3។
កំរិតែដកែថបែដលបានេ្របស្រមាប់គំរូរ៉ូតេន

ករេធ�េតស�ករធា�ក់អន់ថយមានទំហំតូចស្រមាប់

SBHS700 ។ែផ�កមួយៃនេជងែដល្រត�វបានេគប��

េតសស
� ំណា

ករផ្សោរេដយមេធ្យោបាយៃpeening។
រូបភាពទី6 បង�ញពីលទ�ផលៃនករេធ�េតស�

ករេធ�េតស�ករធា�ក់ចុះកមា�ំង្រទ្រទង់្រត�វប
ស�គំរូទំហំតូចេចញពីយន�េហះសនា�ក់ឌីែយgusset

ធា�ក់ចុះកមា�ំង្រទ្រទង់។ ចំនួនវដ�ៃនករេធ�េត

េរៀបចំេដយេ្រប្របSBHS។ ករកំណត់រចនាសម�័

្រត�វករេដម្បីឈនដល់ដំណាក់កលេន

ៃនគំរូករេធ�េតស�េនះ្រត�វបានបង�ញជាេនក�ុ

ែដលករប�ង�បមួយបានេកនេឡងដល់10 មម

ទី 2។ករគណនាភាពតនតឹង្រត�វបានក

(40 ~ 50 មមាន្របែវងទំង) ពីអង�ំឌីែយ៉េដម្បី

្របែហល0 ។

ហៈមូលដ�នេនះ្រត�វបានបង�ញជាជីវិតករធ

រូបភាពទ5 បង�ញពីលទ�ផលៃនករេធ�េតស�

កមា�ំង្រទ្រទង់។ តួេលខេនះក៏បានបង�ញពីលទ

ធា�ក់ចុះកមា�ំង្រទ្រទង់។ តួេលខេនះក៏បានបង�

េតស�អស់កមា�ំងែដលមាន�សប់ស្រមាប់ករេធ�

ផលៃនករtests1 ចំេពះករអស់កមា�ំងកលព)

ែដករ៉ូតគំរូ (េទះជាយា៉ងណាករេធ�េតស�េនះ្រ

បានេធ�េឡងេនេ្រកយន�េហះសនា�ក់gusset

ដ�ស្រមាប់រយៈេពលប�ង�បបានបង20 ~ 40 មម)

េរៀបចំេដយេ្របែដកែថបសម��SBHS។ លទ�ផល

។ ជាលទ�ផលៃនករេធ�េតស�មួយកមា�ំងអស់កមា�

ករេធ�េតស�នាេពលបច�ុប្បន�បានបង�ញថាេស�

សនា�ក់ដូចែដលបានផ្សោរចំនួនជិតបំេពញត្រ

ភាពខុសគា�េនក�ុងក រធា�ក់ចុះកមា�ំង្រទ្រ

ថា�ក់ដូចែដលបានប��ក់េក្រមិតថា� G និង�ស

េលកំរិតៃនសមា�រៈែដកេនះ។ លទ�ផលករេធ�េត

េដៀងគា�នឹJSSC េទនឹងែដកែថបធម�ត។ េដ

ស្រមាប់ជួរៃនភាពតឹងSBHSេ្រកយន�េហgusset

ែតករេធ�េតស�េនះ្រត�វបានប��ប់េនក�ុងដំណ

សនា�ក់ែដលជាចំណុចផ្សោរ្រត�វបានែចកច

មួយែដលគា�នករបំែបកបានេចញពីករប��

តំបន់ជុំវិញJSSC (សង�មរបស់ជប៉ុនេនែដកសំណង)

េឡយេទ្រមាមេជងឌីែ, ភាពខុសែប�កគា�េនក

ថា�ក់អុីែខ្សេកងកររចនាេហយដូេច�ះបំេពញ

កមា�ំង្រទ្រទង់ចុះេខ្សោយ អ�ស័យេលវិធីស
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ប��ប់្រមាមេជងអចនឹងមិន្រត�វបានប��ក់។

កិន 0,5 មម។ រូបភាពទី8 បង�ញពីលទ�ផលៃនក

យា៉ងណាកមា�ំងអស់កមា�ំង្រមាមេជងប��ប់

វស់ៃនកំនិងមុំៃនែផ�ក្រមាមេ(ឬែផ�ក្រមាមេជង

ពីលទ�ផលៃនករេធ�េតស�ប��កថខ�ស់ជាងថា�កEនិង

ប��ប់) និងរូបភាពទី9 ករែចកចយៃនជេ្រមកិ

កមា�ំង្រទ្រទង់ចុះេខ្សោយ រួមគា�ឌីែយ៉ឱ្យ្រប

។ វអច្រត�វបានយល់ពីតួេលខថាករព

េដយបានប��ប់្រត�វបានពីរឬេ្រចនជាងថា�ក

ស្រមាប់គំរូគា�គឺេស�រែតដូចគា�េនក�ុងករកំ

បានប��ប់(ដូចែដលបានផ្) សនា�ក់ឌីែយ៉ក�ុងថា�ក

សម�័ន�។
ករេធ�េតស�អស់កមា�ំង្រត�វបានេធ�េនេលករ

G។

ស�ទំងេនះស�ិតេ្រកមគំរូក�ុងលក�ខណ�េ្រកយ
រូបភាពទី6 លទ�ផលសកល្បងែដករ៉ូតែដលធា�ក់

ពត់បាន។ ករជួសជុលតនតឹង្រត�វបានកំណត់េន

កមា�ំងតំណរសំណាកផ្សោ

0,1 ឬទបជាងេនះ។ េនក�ុងគំរូដូចែដលបានផ្
អស់ប�ង�បអស់កមា�ំងេកតេឡងពី្រមាមេជងឌីែយ៉

្របសិទ�ិភាពៃនករែកលម�េលករប��ប់ែដករ៉ូតែដ

ៃនសមាជិកចនដ៏សំខ; ក�ុងគំរូឧបករណ៍កិនបា

កមា�ំង្រទ្រ

ប��ប់ៃន SM490 និងSBHS500, ែដលប�ង�បទ
អស់េដយេកតេឡងពីចុងប��ប់ៃនែផ�កឧបករណ៍កិ

ករធា�ក់ចុះកមា�ំងៃនកមា�ំងសមា�រែដកែថ
្របេសរេឡងែដលជាករបេង�នកមា�ំងឋិតិវន�របស

េទ េហយេនក�ុងគំរូៃSBHS700, ប�ង�បទំងអ

េគ។ វគឺអចេធ�បានែដលថាករធា�ក់ចុះក

េកតេឡងពីភាគេជងខgusset ។
រូបភាពទី10 បង�ញពីលទ�ផលៃនករេធ�េតស�

កមា�ំងសមា�រែដកែថប្រត�វបានេធ�ឱ្យ្របេសរេ
ឧបករណ៍កិន-បានប��ប់្រមាមេជងផ្សោរេនះ។ េ

ធា�ក់ចុះកមា�ំង្រទ្រទង់។ អយុកលៃនករអ

សិក្សោេ, គំរូរួមគា�ឌីែយ៉gusset េនខងេ្រក

្រត�វបានតងជាចំនួនៃនវដ�ករេធ�េតស�

េហះ្រត�វបានេរៀបចំនិងឧបករណ៍-បានប��ប់េ

ទមទរស្រមាប់ករប�ង�បមួយនឹងេក10 មពីអ

េ្រកមលក�ខណ�ប��ប់ដូចគា�។ ករ្របឡងមួយ្

ង�ំឌីែយ៉េដម្បីេលហៈមូលដ�នេនះ។ េនក�ុងគំ

េធ�េឡងបនា�ប់មកជាភាពអ�ស័យៃនកមា�ំង

ែដលបានផ្សោរមិនមានភាពខុសគា�េទេនក�

ែដកែថបេលករែកលម�េនក�ុងកមា�ំងធា�ក់ចុះ

ែដលអន់ថយអ�ស័យេលថា�ក់ទីៃនសមា�រៈែដក

ែដកែថបបានអនុវត�េនះ្រត�វបានថា�កSM490,

េហយវអច្រត�វបានប��ក់ថាវមាន

SBHS700 និង SBHS500 ។ រូបភាពទី7 បង�ញក

បានេឡយពីកមា�ំងផលិតផលែដកែថបេលកមា�ំង

កំណត់រចនាសម�័ន�ៃនករេធ�េសត gusset គំរូេចញពីយ

អន់ថយៃនកររួមគា�របស់ឌីែយ៉េនះ។ ម្យោ៉ងេទ

ន�េហះ។ ក�ុងផ្សgusset, ផ្សោរេ្រជ�តចូលេពញ

ធា�ក់កមា�ំង្រទ្រទង់ៃនគំរូឧបករណ៍កិនបានប�

្រត�វបានអនុវត�េទែផ50 មមពីតំបន់ឌីែយ៉្របអប់ក�ុ

េកនេឡងខណៈែដលកមា�ំងៃនករេកនេឡងែដកស

េគាលបំណងេដម្បីករពរករេកតេឡងៃនក

រៈេនះេហយដូេច�ះវ្រត�វបានេគេមលេឃញថាក

អស់កមា�ំងពីែផ�កជាឬសគល់ឌីែយ៉េន

អស់កមា�ំងេនះគឺអ�ស័យេលកមា�ំងៃនករសមា�
េនះ។

ឧបករណ៍កិន-ប��ប់្រមាមេជង្រត�វបាន

ជាពិេសសេនក�SBHS700 សំណា, ប�ង�បក

ស្រមាប់ករេធ�េតស�ៃនករែដកគំរូថា�ក់េរៀង

ធា�ក់ចុះកមា�ំងមិនបានេកតមានេឡងេនក�ុងែ

េគាលេដមួយកំកិន3 មឬេ្រចនជាងេនះនិងជេ
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ឧបករណ៍កិនែដលបានប��ប់េនាះេទប៉ុែន�ផ�ុយេទ
្រត�វបានេគេឃញេនក�ុងែផ�ក្រមាមេជgusset។
ករេធ�េតស�បានបង�ញពីករអស់កមា�ំងបានេធ�
បានប��ប់ក�ុងចំណាត់ថា�ក់យា៉ងខ�ំងេធ�ឱ្យ
េឡងឧបករណ៍កិនកមា�ំងអស់កមា�ំងSBHS700
សនា�ក់ឌីែយ៉

រូបភាពទី7 េនេ្រកករសកល្បងគំរូយ
Gusset
រូបភាពទ8 និងមុំ កំToeឬែផ�កប��ប់
រូបភាពទ9 ជេ្រមក
រូបភាពទ10 លទ�ផលៃនករសកល្បងចំនួនអស់កម
ស្រមាប់ករផ្សោរនិងករប��ប
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Table 1 Mechanical Properties of SBHS (Steels for Bridge High Performance Structures)
Grade

Plate thickness
(mm)

Yield point or proof strength
(N/mm2)

Tensile strength
(N/mm2)

SBHS500
SBHS500W

6

t

100

500 or more

570~720

SBHS700
SBHS700W

6

t

75

700 or more

780~930

Fig. 1 Test Results for Crack Growth

Average design curb of JSSC
Safest design curb of JSSC

Average design curb of JSSC
Safest design curb of JSSC

Fig. 4 Measurement Results for Residual Stress
Residual stress (N/mm2)

Fig. 2 Weld Joint Test Specimens (SBHS500 and
SBHS700)

Gusset
Weld

Joint specimen(SBHS500)

X-ray residual stress
measurement method
Cutting method

Residual stress (N/mm2)

Distance from center of width y (mm)

(unit: mm)

Joint specimen(SBHS700)

X-ray residual stress
measurement method
Cutting method

Residual stress (N/mm2)

Distance from center of width y (mm)

Fig. 3 Girder Test Specimen (SBHS700)
(Equally bent section)

Nominal stress
range
Toe finishing

Girder specimen(SBHS700)

Distance from center of width y (mm)
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Fig. 5 Fatigue Test Results for Small-size Weld
Joint Specimens

Fig. 6 Fatigue Test Results for Girder Weld Joint
Specimens

test specimen
As-welded (equally bent section)
As-welded (shear section)
Finished (equally bent section)
test specimen
As-welded (equally bent section)
Finished (equally bent section)

(Shimanuki et al)
(Shimanuki et al)
Results in other past studies

Fig. 7 Out-of-plane Gusset Test Specimens

Girder specimen data in past studies

Fig. 9 Grinding Depth
60
50

)

Frequency (%)

(
300

12

40
30
20
10
0

300

0〜0.1

0.1〜0.2

0.2〜0.3

0.3〜0.4

0.4〜0.5

0.5〜0.6

0.6〜0.7

0.7〜

Grinder-finished depth (mm)

Fig. 10 Fatigue Test Results for As-welded and Finished
Weld Joints

Toe radius (mm)

Equivalent stress range (MPa)

Fig. 8 Radiuses and Angles of Toe or Finished Sections

Number of cycles
Toe angle (°)
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េនក�ុងពន�ឺៃនស�នភាពបច�ុប្បន�េនះ្រក�ម

(ទំព័រទី 12 ~ 15)

របាយករណ៍ៃនករ�សវ្រជាវែដល(3)

(WG) េនេលករែថរក្សោៃនអកសធាតុែ

ករែថរក្សោស�នែដកពីអ

ថា�ក់េ្រកមគណៈកមា�ធិករ�សវ្រជាវស�ីពីរ
របបអហរនិងករេ្រប្របាស់បានយូរេធ�ឱ

េដយEiki Yamaguchi

េឡងៃនករែដក�ស�ីៃនសង�មរបស់ជប៉ុនេនែ

ស�ស�ច, វិទ្យោស�នបេច�កវKyushu

សំណង់្រត�វបានបេង�តេឡងេនឆ2012 សមាជិកៃ
្រក�មេនះ មានជួរដ៏ធំទូលយមួយៃនវិស�កររួមទ
អនុវត�មា�ស់ស�ននិងអ�កសិក្សោ។ ្រក�មករង

វជាករសំខន់ណាស់េដម្បីទប់ស�ត់ក
បន�ិចម�ងៗចំេពះស�នែដកែថបេដម្បីេអយមានជី

ែដលបាន្រត�តពិនិត្យលទ�ផលៃនករ្រត�តពិនិ

ែវង។ គូរគំនូរមាន្របសិទ�ភាពដល់ទីប��ប់េនាះប៉ុែន

េ្រកយៃនអកសធាតុស�នែដកែថប។

ណាស, ចំនួន្របែហល10% ៃនករចំណាយក

ជាមួយគា�េនះែដរវបានេរៀបចំក្រមងសំណួរ

សង់គេ្រមាងសំណង់ដ៏ធំមួយ។ េ្រកពីេនះគឺ្រ

មា�ស់ស�ននិងវិស�ករស�នជាករែថទំ

ទមទរក�ុងអំឡុងេពលជួសជុលអយុកលករ

អកសធាតុ។ េដយែផ�កេលព័ត៌មានែដលទ

របស់ស�ន។ ស�នែដកធម�តមិនអចជាក

ដូេច�ះេនះ្រក�មករងរបានេធ�ករ
េលប��ែថ

្របែជងយា៉ងខ�ំងជាពិេសសពីទស្សនៈៃនវដ�

ែដកែថបអកសធាតុ។ អត�បទបច�ុប្បន�គឺជាករផ

ចំណាយមួយ

ករេ្រគាងៃនសកម�ភាពទំ

ែដកែថបមួយអចលន្រទព្possesses
រូបថតស�នអកសធាតុផលិតែប 1

weathering
ប�ង�បែតមួយគត់ចំេពះករេកតេឡងរបស់េ្រច
េដយ�សទប់មួយៃនករពិន័យបេង�ត្រកស់េ

ករសែម�ងៃនអកសធាតុស

េលៃផ�របស់ខ�ួនផា�ល: អ្រតៃនករជួយកត់បន�យប

•ករវិនិច�័

ម�ងចំេពះករខូចខតម�ងបន�ិចៗដល់ក្រមិតមួ

តំងពីស�នែដកអកសធាតុអចមិនអនុ

បង�ឱ្យមានករខូចខតជាទស្សនៈភាគេ្រចនច

រ ំពឹងទុកករសែម�ងគឺ្រត�វបាន្រត�តពិនិត្យ។ េ

កម�េនា, ដូចជា�សទប់ៃនេ្រចះែដលលូតលស់។

សេ្រមចបំណងេនះស�នភាពៃនករេ្រចះមួយែដ

ថតទី 1 បង�ញពីរេបៀបអកសធាតុផា�ស់ប�

បានវយតៃម�េដយចំណាត់ថា�ក់វេទក�ុ

េវលជាមួយនឹងករែដកែថបស�ន។ គូរគំនូរេន

្របាំក្រមិត។ ពិពណ៌នាសេង�បៃនលក�ណៈវិនិ

្រត�វបានទមទរេនស�នែដកែថប, ក

ស្រមាប់ករក្រមិតចំនួន្រត�វបានបង�ញក�ុ1

ចំណាយៃនករែដលអចនឹងទបជាងស

ខណៈេពលែដលករសែម�ងៃនក្រមិ3 និងខ�ស់ជា

សម��។ េហតុេនះេហយបានជាអកសធ

េនះគឺជាទីេពញចិត�រដ�េ្រចះៃនក្រមិត1 និងទី 2 មិន

ែដក្រត�វបានទទួលបាន្របជា្របិយភាពេនក�

្រត�វបានេគរំពឹងថាមកពីែដកែថបអកសធាតុន

ឆា�ំចុងេ្រកយេនះ។ ជាចំនួនៃនអកសធាត

យកចិត�ទុកដក់េទ្របសិនេបរកេឃញ។ ស្រមាប់ក្

េកនេឡងប៉ុ ែន�របាយករណ៍របស់សភាពេ្រចះម

2, ករអេង�តជាញឹកញាប់្រត�វបានផ�ល់អនុស

រ ំពឹងទុកេនាះនឹង្រត�វេចញមកេទៀតេ

ក្រមិតទី1 ទមទរឱ្យមានករេសុបអេង�តបែន�
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េដម្បីកំណត់ថាេតឬមិនស�នេនះគួរែត្រត�វប

ខុសគា�ខ�: 31% ៃនស�នេនះមាន�ស�កដច់�ស

ជុល។

girder េនក�ុងស�នភាពៃនក្រមិ1 ឬ 2 ្របែហល80
% ៃនអ�កែដលមានgirder �ស�កដច់�សយាល្រត�

ចប់តំងពីស�នេនះគឺរចនាសម�័, រដ�ៃនេ្រចះក�ុ

រកេឃញប៉ះពល់េទនឹងករេលចធា�យ

ស�នែដកអកសធាតុគឺមិនចំបាច់ឯកស

កររួមគ ា�ព្រងីកគឺជាករមួយៃនធាតុស�ន

អចែ្រប្រប�លពីែផ�កមួយេទែផ�កមួយ។ ជាពិ
ក�ុងរដ�េ្រចះក�ុង�ស�កមួយេនជិតចុងប��បgirder ្រត�

ងយនឹងមានករខូចខតេដយសរែត

បានរកេឃញជាញឹកញាប់ពិតជាខុសគា�ពីរដ�មួ

ចរចរណ៍។ រួមគា�ករព្រងីកេនះបានខូចប

ក�ុងមួយែផ�កទូេទ

េលចធា�យទឹ, ករបង�girder ប��ប់ករសំេណ
េថរ។ េនះតំណាងឱ្យករអនុវត�កន់ែតអ្រកក់

រដ�ែដលេ្រចះ្រត�វបានវិនិច�័យេដយករេធ�

អកសធាតុេនចុងប�girder េនះ។

Scotch-កែសតេនះេគេហថា។ េនក�ុងករេធ�
េនះ្រត�វបានកែScotch ែដកែថបបានចុច្របឆ

ករស�ង់មតិេនះក៏បានបង�ញថាភា�ក់icing

នឹងអកសធាតុេនះ។ ឧទហរណ៍មួយៃនករេធ�

េនបេង�នអ្រតៃ-ករសែម�ងជន្រកី្រកៃនស�

មួយលទ�ផល្រត�វបានផ�ល់េនក�ុងរូបភ1. ពិនិត្

ែថបអកសធាតុេដយមាន្10% ។ អ្រតេ

ភាគល�ិតេ្រចះបានយកដូេច�ះរដ�េ្រចះបាន្រត�

គឺដូចគា�េនក�ុងែផ�កទូេទនិងចgirder េនះ។ វ្រត

ថា�ក់ចូលេទក�ុងែផ�កមួយៃនករក្រមិតចំនួន្រ

បានេគរកេឃញផងែដរថា

បានផ�ល់ឱ្យក�ុងតរ1 ។

េដយមានវត�មានរបស់ភា�ក់ងicing េន-េនះបា
េលចធា�យទឹកទំនងជានឹងមានឥទ�ិពលអ, បេង�ន
េល្ប�នករអភិវឌ្ឍៃនរដ�េ្រចះមិនបានរំពឹងទុកេ

តរងទ1: លក�ណៈវិនិច�័យស្រមាប់ថា�ក់រcorrosion
រូបភាពទី1 Scotch ករេធ�េតស�កែ

ក្រមងសំណួរស�ង់មត
•ករសែម�

ករស�ង់មតិសំណួរេនះ្រត�វបានេធ�េឡងដូេច�ះ

េនះជាករស�ង់មតិថ�ីៃនសមាគ មស�នជប(JBA)

ទញយកប��មកេដះ�សយក�ុងករេដ

បានបង�ញនូវករអនុវត�ៃនករស�នែដកអ

ជាមួយនឹងអកសធាតុស�នែដកែថប។ មួយចំ

។ 86% ៃនស�នបាន្រត�តពិនិត្យគឺេនក�ុងរូបរ

េសចក�ីអធិប្បោយេនះ្រត�វបានេគែដលបានផ�ល់ឱ

ែដលដឹករបស់រដ�េ្រចះៃនក្រមិតទ3 ឬខ�ស់ជាងេនះ

េនះ។

ណៈេពលែដលស�នែដលេនសល់មានរដ�េ្រ

•មានឯកសរបេច�កេទសជាេ្រចនផងែដរេដម្បីស

ក្រមិតទី1 ឬទី 2 កិច�ខិតខំ្របឹងែ្របងមួយ្រត�

ពួកេគ្រត�វែតមានកររួមប��ូលគា�និងករច

បេង�តេឡងេដម្បីកំណត់ពីមូលេហតុស្រមាប់ករអន

ឯកសរែដលផ�ល់ទិន�ផលៃនករតេ្រម�បមួយចំនួន្

្របជាជន្រកី្រក។ វែ្របេទ68% ៃនអ�កែដល

បានអនុ��ត

មានស�នមិនបានរំពឹងទុករបស់រដ�បានទទួលរង

•មានព័ត៌មានលម�ិតអំពីរចនាសម�័ន�ែតមួយគត់េដម

េ្រចះេលចទឹកនិង32% ្រត�វបានេគែដលមានទី

weathering ស�នែដកែថបមាន។ េទះយា៉

ស�ិតេនជិតស�នមួយេផ្សងេទៀតឬដីធម�ជាត

ប៉ះពល់មួយចំនួនៃនពត៌មានលំអិតទំងេនាះគ

ចំេណាទ។ ចុងប��ប់girder គឺសិត
� េនក�ុងស�ន
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ច្បោស់លស់ែដលេធ�ឱ្យវមានករលំបាកក�

មានរយៈេពល្របមាណជាពីរែខកន�ះែដលសូម

ករងរដល់ពួកេគេនក�ុងករ

បនា�ប់ពីករេ្រប្របាស់មុនេហយ ឥទ�ិពលៃនភា�ក

•វមិនែមនជាករងយ�ស�លេទេដម្បីវយតៃម

icing េន-្រត�វបានរកេឃញថាមានទំហំធំេនេល

វត�ៃនអកសធាតុែដក។ សំ ណុំរូបថតជាគំរូដ៏

េ្រករបសgirder(ែដករ៉ូតស�)្របឹងែ្របងេ; និង

សភាពេ្រចះ្រត�វករច

ចំនួនទឹក្របាក់ៃនករទមា�ក់របស់ភា�ក់icing េនះគឺ

•វហក់ដូចជាមានករលំបាកក�ុងកររ

មានទំហំធំខ�ំងណាស់រវងស�ន�សបជំហរយ

ប�ង�បេនក�ុងអកសធាតុែដ

ស�ិទ�។ លទ�ផលៃនករបំែរបំរួលៃនករទមា�ក់ដឺភា�

• 1/3 ៃនរដ�ភិបាលមូលដ�នែដលបានជួប្រ

េនះ icing មួយែដល្រត�វបានបង�ញេនក�ុងរ.2 ។

ជួសជុលស�នែដកអកសធាតុ។ ភាគេ្រច
ទំងេនាះែដល្រត�វបានេគលបពណ៌ស�ន។

រូបថត 2េរៀបចំករស�ង់មតិ ភា�ក់ងរicing

ែថប្រត�វបានដំេឡងេនក�ុងមួយចំនួនស្រម

រូបភព។ ្របាក់បេ��បានភា�ក2 ដឺ-Icing

ព្រងឹងស�ន។ ចប់តំងពីៃផ�ែដកទំងេនាះ្រត�
សុីជាយា៉ងធ�ន់ធ�រពួកេគមិន្របាកដថាអ�ីែដលន

បរិមាណៃនលក�ណៈវិនិច�័យស្រមាប់

ជាករ្រត�តពិនិត្យសមា�រៈ មូលដ�នពក់ព័ន�ឬ

ខូចខតបន�ិចម�ង

េសៀវេភៃដស្រមាប់ជួសជុលស�នែដកែថ

សភាណែដលេ្រចះមួយគឺជាស��បង�ញពីក

ធាតុគឺ្រត�វបាន្រត�វករជា

វត�ៃនអកសធាតុែដកេនះ។ ករវយតៃម�របស់រ
corrosion េនះមានសរៈសំខន់ស្រមាប់ករែ
ស�នែដកែថបអកសធាតុ។ េនក�ុងករអនុវត�

ឥទ�ិពលៃនភា�ក់ងរ-Icing

ងនាេពលបច�ុប្បន�ករវយតៃម�្រត�វបានេធ�េ

ករស�ង់មតិៃនឥទ�ិពលរបស់ភា�ក់ងរicing េន
េលស�នែដកែថweathering ចំនួន្របាំបួនែដល

លក�ណៈវិនិច�័យែដលបានផ�ល់ឱ្យក�ុងតរ1 ែដល

ភាពខុសគា�េនក�ុងក្រមិតសំេឡងៃនទំហំករេ្រ

្រត�វបានែផ�កេលរូបរងែ្រចះខងេ្រក។

និងចរចរណ៍បានចប់េផ�មភា�ក់ងរេនែខធ2014 ទី

ែដលករអនុវត�េនះគឺជាេរឿងធម�តវជាក

តំងស�នទំងេនាះ េនឆា�យពីេឆ�រដូេច�ះឥទ�

ណាស, ្របសិនេបមិនអចេទរួចេទេដម្ប

អំបិលខ្យល់េកត្រត�វបានរំពឹងទុកថាមានរួចេទ

េគាលបំណងៃនលទ�ផលករវយតំៃល។ លក� ណៈវិនិ

ករេរៀបចំករស�ង់មតិមួយជាធម�ត្រត�វបាន

យេនះបានល�្របេសរជាងមុននឹងមានបរិមាណ

ក�ុងរូបថតទី 2 ។

ជាងេនះ
េធ�ឱ្យ្របេសរេឡង្រត�វបានេគព្យោយាម

េទះបីជាេនះគឺជាគេ្រមាងែដលកំពុងបន�មិ
លទ�ផលេ្រចនបានេចញមកេនេឡ, ករសេង�

ករវិភាគរូបភាព។ ជាព, វ ីេដអូជាមួយនឹងភ

មួយចំនួនរួមទំងអ�កមកពីមានករេសុបអេង�ត

ល�ិត Scotch ្រត�វបានវិភាគនិងែ្រចះសុីជាេ្រ

ែដលអចម: ឥទ�ិពលៃនភា�ក់ងរដicing េនះមានក

លក�ណៈបរិមាណរបស់រដ�មួយេនះ្រត�វបានេគទ

ថយចុះយា៉ងឆាប់រហ័សេនក�ុងរេបៀបែស្យល

េ្រចះ។ បរិមាណេនះរួមមានទំហំអតិបរមាៃនភា

មួយផា�ស់ទីេទឆា�យពីតំបន់ែដលមានករ ករ

េ្រចះមួយ(Fig ។ 3 (ក)), តៃម�អតិបរមាៃនទំហំអប្ប

ភា�ក់ងរដicing េន; ឥទ�ិពលៃនភា�ក់ងរដicing ែដល

មាៃនភាគល�ិតេ្រ(3 រូបភព។ (ខ)), ដង់សុីេតៃនភា
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ល�ិតេ្រចះនិងដូេច�ះេនេល។ ដល់ទីប��ប់េន27

ៃនៃផ�ែដកែថបែដលជាលទ�ផលករេធ�េតសScotch-

បំែណកៃនកែសតScotch ជាមួយនឹងភាគល�ិតែ្

កែស, រូបថតទិដ�ភាពទូេទម, ក្រមាស់េ្រចះ

េនក�ុងរដ�ជាេ្រចនៃនករចុះអន់ថយបន�ិចម�ងៗ្រ

ទិន�ន័យែដលទក់ទងដៃទេទៀតដូចជាចមា�យពីេឆ

េ្រជសេរសេចញ។ សភាពេ្រចះ្រត�វបានេគវយ

មុ្រទ

ែដរេដយវិស�ករស�នមួយែដលមានបទពិេសធ
ៃនករ្រត�តពិនិត្យស�នអកសធាតុ

ស�មេ្របះតូ
ករទប់ស�ត់ស�មេ្របះមួយេនស�នែដល

រូបភាពទ៣ ភាគល�ិតរបស់េ្រ

្រត�វបានេគរយក រណ៍ក�ុងអំឡុងេពលសកម�ភា
ករងរនិងករ្រត�តពិនិត្យ។ េ្រចះជុំវិញករប

េដយបានមកពីទស្សនៈៃនករអនុវត�ក

្រត�វបានភ�ឺស(រូបថតទី 3) ។ ចប់តំងពីករសេ

ែដលជាព័ត៌មានដ៏សំខន់បំផុតគឺថាេតឬមិនែ

ដូចគា�េនះ្រត�វបានេធ�េឡងេនសហរដ�អេមរិ

ភាពមួយែដលត្រម�វឱ្យមានករយកចិត�ទុកដក់

ដូចជាថាពណ៌ែ្រចះអចជាត្រម�យស្រមាប់

ចប់តំងពីករយកចិត�ទុកដក់គឺ្រត�វបាន

ករប�ង�បភាពចុះេខ្សោយែ

ស្រមាប់សភាពៃនករខូចខតជាបន�បនា�ប់ៃនក
1 ឬ 2 េគាលេដៃនករជំ នុំជ្រមះេនះគឺេដម្បីកំណ

រូបថតទី3 ស�មេ្របះែដលមានសភាព

ស�� ណរបស់រដ�ករcorrosion ៃនក្រមិត2 ឬអ្រក
។ ករចត់ថា�ក់ៃនរដ�េ្រចះេទក�ុងក្រមិត្របាំ

សមត�ភាពរបស់ផ�ុករបសCorroded girder

វិសលភាពៃនករសិក្ស

េ្រចះមិនបានរំពឹងទុក្រត�វបានអេង�តេឃញ

េនះជាករ្រប�ង្របយ័ត�ចំេពះករពិនិត្យ

ញាប់េនចុងប��girder េនះ។ ចុងប��ប់girderេនះ

ចំនួនពីរៃនលទ�ផលេដយករវិភាគនិងវយតៃម

្រត�វបានទទួលនូវករផ�ុក្របមូលផ�ុំ្របតិកម�េន

ជំនាញរូបភាពេនះបាននាំឱ្យមានករសន�ិ

ែដលអចផ�ុកបានេនះ។ េហតុេនះេហយបាន

ស�នភាពៃនករេន្រត�វករករយកចិត�ទុក

corrosion េនចុgirderអចគំរមកំែហងដល់សុវត

្របសិនេបតៃម�អតិបរមាៃន្របែវងអប្បបរមាៃនភ

ភាពៃនស�នមួយ។ ករ្របឆាំងនឹងៃផ�ខងេ

េ្រចះមួយមានទំហំធំជ9 ម។

ករថយចុះៃនសមត�ភាពផ�-ដឹកេដយសរករេ
្រត�វបានេសុបអេង�តេលខេរៀង។ ចុងដ៏សំខgirder

ឯកសរបែន�

និងgirderេឈ ឆា�ងចុងប��ប់្រត�វបានេគសិក្ស

សំភារៈមួយចំនួន្រត�វបានេរៀបចំេដម្បីជួយដល់

លំនាំជាេ្រចនៃនេ្រចះក�ុងអ�កទំងេនាះ។

តៃម�របស់សភាពេ្រចះមួយ។ ស28 ែដលមានទីត

េនះបានបង�ញថាមិន្រតឹមែតទំហំនិងជេ្រម

ស�ិតេនក�ុងទីកែន�ងនិងមានសភាពេផ្សងគា�ៃន

corrosion េនាះេទប៉ុែន�ក៏ជាទីតំងេ្រចះជាកត

ខតជាេ្រចន្រត�វបាន្រត�តពិនិត្យេដយផ�ល

ឥទ�ិពលមួយស្រមាប់ករធា�ក់ចុះ។ ឧទហរណ៍ក

190 សំណុំៃនទិន�ន័យ។ សភាពេ្រចះែដលអចេធ�

ក�ុង girder េ្រកកែន�ងផ�ុ(រូបភា4 ) មានឥទ�ិពលធ,

្រត�វបាន្រគបទំងអស់។ សំណុំគំរូគា�រួមប��

ដូេច�ះត្រម�វឱ្យមានករយកចិត�ទុកដក់បែន�

ព័ត៌មានជាេ្រចន្រ: រូបថតបីវិមា្រ(3D anaglyph)

្របសិនេបបានរកេឃ
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រូបភាពទ4 ផ�ុកផ�ប់េមសមត�ភាពរបស់Corroded girder

ល�។ ប៉ុែន�មានមួយចំនួនែដលមិនបានបំេពញត
រ ំពឹងទុកេនាះេទ។ ករងរែថទំមានសរៈស

ករជួសជុលេដយករល

សកម�ភាព្រក�មករងរែដលបានពិពណ៌នាេ

ករលំបាកក�ុងករ្រត�វបានចង�ុលបង

នឹងជួយេដះ�សយប��មួយចំនួនែដលបានភ

ស្រមាប់ករជួសជុលស�នែដកអ: វមិនែម

ជាមួយនឹងករងរែថទំ។ សកម�ភាពេនះេនែ

ជាករងយ�ស�លក�ុងករយកេចញេ្រចះែដ

ល់ជូននូវបេច�កវិទ្យោបែន�មេទៀតែដលនឹងជួយរក្

ពីអកសធាតុែដកនិងករដកយកៃផ�ៃនករេផ

ដ�រចនាសម�័ន�បណ�ឹងរដ�ប្បេវណីៃនស�នែដ

អំបិលគឺមិនែមនជាករងយ�ស�លេនាះេទ។ 

ធាតុេនក�ុងរូបរងដ៏

យា៉ងណាករដកេចញទំងេនាះគឺមានស
ខ�ំងណា, ករងរជួសជុលស�នែដកអក
្រត�វបានេគនិយាយថា្រត�វករេពលេវលេ្រ
្រក�មករងរមានឱកសេដម្បីជួសជុល
ែថបអកសធាតុែដលខូចខតបន�ិចម�ងៗ។ េ
ករយល់្រពមពីមា�ស់ស�នេនះតៃម�ទិន�ន័យេន-វត�
ផា�ល់េលករងរជួសជុល្រត�វបានេគយកេ
ករងរជួសជុលពិត្របាកដេនះដូចេទនឹង្របស
ៃនវិធីស�ស�ៃផ�េ្រត�មេរៀបចំេន
ែផ�កេលទិន�ន័យែដល្រក�មករងរបានផ�ល
សសន៍វិធីស�ស�ដូចខងេ: កំលំងសមា
ឧបករណ៍្រត�វបានេធ�េឡងជាេលកដំ! នីតិវិធីៃនក
បំផ�ុះតមពីេ្រកយេដយទឹកលង្រត�វបានេធ�
ដង; េហយករផ�ុះប��ប់្រត�វបានអនុវ
ទិន�ន័យបានបង�ញថាសូម្បីែតស្រមាប់ស
ក្រមិត1 ែដលជាលទ�ផលជាទីេពញចិត�រួមទំ
ដក់្របាក់អំ
មិនេលសពី 50 មីលី្រក/2ម្រត�វបានសេ្រមច
វិធីស�ស�េនះ។ វ្រត�វបានេគប��ក់អះអងផ
ចំនួនៃនករផ�ុះេនះអចនឹងមានតិចស្រមា
េ្រចះៃនក្រមិ2 ។

ករបូកសរុបករកត់សមា
ជាទូេ, ភាគេ្រចនបំផុតៃនអកសធាតុ
្របេទសជប៉ុនមានករផលិតែដកែថបេនក�ុងរូប
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(a) Two months old

(b) One year old

(c) 17 years old

(d) 22 years old

Photo 1 Weathering steel bridge

Table 1 Criteria for Corrosion-State Level
Level

Description of rust particle

Rust thickness

5

Fine but non-uniform

Less than about 200μm

4

Average size of about 1 mm ; fine and uniform

Less than about 400μm

3

Average size of 1-5 mm

Less than about 400μm

2

Average size of 5-25 mm

Less than about 800μm

1

Formation of rust layer

Larger than about 800μm

Fig. 1 Scotch Tape Test
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Dry gauze type accumulator

Exposure test piece
Photo 2 Survey setup for de-icing agent

Fig. 2 Deposition of De-Icing Agent

Fig. 3 Rust Particle

(a) Maximum size of rust particle

(b) Minimum size of rust particle
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Photo 3 Fatigue crack

Normalized load-carrying capacity

Fig. 4 Load-Carrying Capacity of Corroded Main Girder

Plate thickness loss (mm)
(a) Location of corrosion

(b) Deterioration of load-carrying capacity
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(ទំព័រ 16 ~ 18)

េនក�ុងពន�ឺៃន្របវិត�ករសងសង់េនះរដ�ភិបា

សុន�រកថាពិេស

បានចប់េផ�មេនក�ុងឆ2015 ករេផ�មគំនិតមួយែដ

"ករកសងតមស�ង់ដ" ទិសេដផ�ួចេផ�មនិ

េគស�ល់ថា"ករកសងត មស�នភាពស�ង

អនាគ

ែដលេធ�េអយ្របេទសរឹងមាំនិងអចបត" ជាមួ
នឹងេគាលបំណងដ៏សំខន់ទំ:

េដយេលSatoshi Fujii

•េដម្បីបំែបកស�នភាពបច�ុប្បន�ៃនករវយ

ស�ស�ចរ្យសកលវិទ្យោល; ទី្របឹក្សោពិ

បំផ�ិចបំផា�ញែដលធា�ប់មានពីមុនមកគឺេ្រគាះម

ៃនគណៈរដ�ម�ន�ី

mega ែដលេកតេឡងេដយឥតេ្រគាង
•េដម្បីកត់បន�យេអយបានេ្រចនតមែដលអ
បានែដលមាន្របសិទ�ិភាពៃនករបំផ�ិចបំផា�

ហនិភ័យៃន្របេទសជប៉ុនែដលទទួលរងេ្
មហន�រយធម�ជាតិែដលមិនធា�ប់មានមួយឬេ្រច

េ្រគាះមហន�រយេនេលអនាគតៃន្របេទ

េរឿងដ៏ធំនិងកររីកលូតលស់យា៉ងឆាប់រហ័ស។ េដ

•េដម្បីេចៀសវងស្រមាប់្របេទសេនះនឹងធា�ក

ចប់េផ�មជាមួយនឹងករ*-, េពលកន�ះសតវត្សរ៍ចុ

ក�ុងស�នភាពធ�ន់ធ�រេនក�ុងករែដល្របេទសេ

េ្រកយេនះ្របេទសេនះបានកសងសង� មសុីវិលដ

អចវិល្រតឡប់េទរកស�នភាពេដមេដ

ក�ុងធាតុែដលមានភាពស�ុគស�ញយា៉ងខ�ំងនិង

េ្រគាះទំង

ពិពិធកម�្រត�វបានផ្សោរភា�ប់សរីរង�គា�។េនថ

គណៈរដ�ម�ន�ីេលកអេបែដលបានដឹកនា

ៃន្របេទសេនះបានសងសង់ចំនួនmegalopolises

េលកនាយករដ�ម�ន�ីសុីនហ្សូអេប្រត�វបានស

ែដលក�ុងេ្រគ�ងបរិក �រដ៏សំខន់ៃនសង�មសម័យទំេ

ែខធ�ូឆា�ំ2012 បនា�ប់ពីេន, ទីតំងគណៈរដ�ម�ន�ីៃនរដ

មួយែដល្រត�វបាន្របមូលផ�ុំេលសមួយ។ េលសពី

ម�ន�ីទទួលបន�ុកករកសងជាតិធន់្រត�វបានបេ

េទៀត megalopolisesទំងេនះ្រត�វបានេគដឹងថា

�សបគា�េនាះែដរករិយាល័យេលកកម�ស់ធន់្រ

តំងស�ិតេនក�ុងតំបន់ែដល្រត�វបានរងផលប៉

េគបេង�តេឡងេនក�ុងគណៈរដ�ម�ន�ីេលខធិករដ

យា៉ងខ�ំងេនក�ុងេពលកន�ងមកេដយកររ��

េនក�ុងករិយាល័យកណា�លថ�ីេនះែដលជាករផ�ួ

Kantoែដលជាកររ��ួយដNankai Troughនិងភ�ំេភ�ង

កសងជាតិ្រត�វបានដំេឡងឋនៈ្របេសរេឡ

ផ�ុះភ�ំ Fuji, និងែដល្រត�វបានព្យោករថាជាក

្រគប់្រកសួងនិងភា�ក់

ទទួលរងេ្រគាះមហន�រយទទួលបានជ័យជម�ះដ

�សបេទនឹងករខិតខំ្របឹងែ្របងទំងេនះ្រត�វ

េនះែដរេនក�ុងករណីដ៏ធំនាេពលអនាគតដ៏ខ�ីេន

េឡងេនក�ុងករពិភាក្សោរដ�សភាជាតិែដ

(សូមេមលរូបភាពទ1)

ក�ុងករអនុម័តរបស់ច្បោប់ជាមូលដ�នស្រមា
ែខធ�ូឆា�ំ2013។ ក�ុងទេង�េនះវ្រត�វបានប��ក់

រូបភាពទ1 កររ��ួយដMegathrustព្យោករណ៍ថា

ច្បោស់ថាករិយាល័យធន់េលកកម�ស់ជាតិែដ

េកតេឡងេន្របេទសជប៉

េដយនាយករដ�ម�ន�ីនឹង ្រត�វបានបេង�តេឡងេន
ណៈរដ�ម�ន�ីេនះនិងេនេពលដូចគា�េនះវមានកតព

គេ្រមាងៃនករផ�ួចេផ�"ករកសងជាតិតមស�

េដម្បីេធ�ករេចញែផនករជាមូលដ�នស្

ជាតិ"

កសងជាតិធន់ខ�ស់បំផុតែដលអចនឹងស�ិតក�ុងលំ
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រដ�បាលទំងអស់ក�ុងចំេណាមែផនករទូទំង្

" េនាះគ, បន�ូរបន�យ ករេផា�តអរម�ណ៍និងក

(រូបភាពទ2) ។

ចយៃនមុខងរទំងេនះមិន្រតឹមែតបានេន
្របេទសមានមុខងរអចបេ្រមជាវិធា

រូបភាពទ2 រូបភាពៃ«ែផនករជាមូលដ�នស្រមា

្របសិទ�ិភាពខ�ំងណាស់ស្រមាប់ករក

ធន់ "នឹង្រត�វបានេលកតេម�ងថាជាែផនករ

របស់ជាតិេទប៉ុែន�ក៏នឹងផលិតផល្របេយាជន៍ដូ
េ្រកមេនះចំនួន:
•កត់បន�យផលប៉ះពល់យា៉ងខ�ំងអំពីផលប៉ះព

ស�នភាពធ�ន់ធ�រដប់្របាំនឹងស�នភាពល�របស់

េ្រគាះមហន�រយែដលបង�េឡងេដយកររ��ួ

ក�ុងករេធ�ែផនករមូលដ�នេចញស្រមាប់
ស�នភាពល� រដ�ភិបាលែដលបានកំណត់ស�ន

ឆា�យពីមាត់សមុ្រទមួយែដលេកតេនតំបន់រដ�ធ

ធ�រ 45 ែដលអចនឹងេកតមានេឡង។ ជាពិេស

្រក�ងតូក្

ក�ុង 15 ៃនស�នភាពទំងេនះ្រត�វបានេគែដលប

•េ្រកយពីេ្រគាះមហន�រយករអភិរក្សភាព

ស�នភាពអទិភាពត្រម�វថាវិធានករជាបន

•ករអនុវត�បែន�មនិងភាពរឹងមាំខងេល្

អនុវត� (សូមេមលតរងទ1) ។

សកម�ភាពជួយសេ�ង�ះជួសជុលនិងកសងេឡង
េលសពីេនះេទៀតកររំងែដលរំពឹងទុកមួយេទៀត:

ស�នភាពធ�ន់ធ�រគា�ទ15 ្រត�វបានេ្រជសេរស
ទុកេនក�ុងចិត�ែដលទំនងជាេកតេឡងពីកររ��ួយដ

•ករចូលរួមចំែណកមហេដម្បីកសងភាពធន

ស្រម�កនិង្របេភទេផ្សងេទៀតជាេ្រចនៃនេ្រ

តំបន់ក�ុងតំបន់តមរយៈករេធ�ឱ្យសកម�េឡងវិ

រយធម�ជាតិ។ ក�ុងចំេណាមវិធានករដ៏សំខន

តំបន់ទំងេនះេដយសរែតមានករផ្សព�ផ្

េធ�ឱ្យ្របេសរេឡងស�នភាពទំងេនះគឺមានទំ,

ែចកចយៃនមុខង
ករទទួលស�ល់េនះែផនករជាមូលដ�ន

ករព្រងឹងកររ��ួយដីវិធានករ្របឆាំងនឹង
ឧស�័ន វិធានករដីនិងែផ�ករឹងេផ្សងេ, និងបណ�ុះប

ជាតិធន់្រត�វបានសេ្រមចេនក�ុងែខមិថុ2014 េន

ណា�ករករពរេ្រគាះមហន�រយទំនាក់ទំនង

ក�ុងកិច�្របជុំគណៈរដ�ម�ន�ីមួយែដលែផ�កេលច្បោ

េលករវយតៃម�ហនិភ័យករផ្សព�ផ្សោយ

មូលដ�នស្រមាប់ជាតិធន់។ វ្រត�វបានពិ

និរន�រភាពអជីវកម�និងវិធានករែផ�កទន់េផ្សងេ

ច្បោស់េនក�ុងែផនករជា មូលដ�នែដលប

គន�ឹះដ៏សំខន់ស្រមាប់េលកកម�ស់ទទួលបានេជ

ដ៏សំខន់ពីរែដលគួរែត្រត�វបានជំរុញ េដយសំរ

ៃនវិធានករទំងេនះគឺថាពួកេគ្រត�វបានអនុវត�រួ

េផា�តអរម�ណ៍យកចិត�ទុកដក់ៃនមុខងរយា៉ងខ

ទូលំទូលយេដយវិស័យឯកជនក�ុងរដ�ភិបាលន

ក�ុងរដ�ធានីទី្រក�ងតូក្យូនិងករបេង�ត្រក�ងទូទំ

សួយឯកជនេចញពីទស្សនៈវិស័យេផ្សងៗគ

មានឯករជ្យេនក�ុង�ស�កជាមួយនឹងមុខងរដ
េនរយបា៉យនិងករសហករគា�ក�ុង

េលសពីេនះេទេទៀតវិធានករដ៏សំខន់បំផុ

ក�ុងេគាលបំណងេដម្បីទទួលបានជាលំដ

គួរ្រត�វបានតេម�ងឋនៈយា៉ងខ�ំងក�េន
បំណងេដម្បីេជៀសវងស�នភាពធ�ន់ធ�រទំងេន

េដទំងពីរ្រត�វករចំបាច់េដម្បីបេង�តវិធានក

"ករបន�ូរបន�យៃនករេផា�តអរម�ណ៍យា៉ងខ�ំ

ែដលអំេណាយផលដល់ករពេន��នករសំេរចរ

ងរច្រម�ះេនក�ុងរដ�ធានីរបស់្របេទសេនះទី្រក�

េគាលេដពីរេនះដូចជាករេធ�ករពិនិត្យេឡងវិ

បា" និង "ករបេង�តមុខងរែចកចយទូទំង្រប

ែដលសម�សប ្របព័ន�ឧបត�ម�ធននិងករគាំ្រទនិ
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ករច្រម�ះធម�ត។ េនេពលជាមួយគា�េនះ

េដយថា�ក់តំបន់ក�ុងករេឆ�យតបេទនឹងេ្រគ

េដយមិនបាននិយាយថាវិធានក រែផ�ករឹងេដម្ប

រយេនះនឹងនាំមកនូវគុណសម្បត�ិដ៏សម្បូរែប

ករសំេរចបានរបស់ទំងពីរ្រគាប់ែដល្រត�វ

េសដ�កិច�តំបន់ក�ុងកំឡុងេពលធម�ត។ េលសពីេន

សរៈសំខន់កន់ែតខ

េទៀតវគឺជាករចំបាច់ក�ុងករនិយា

(សូមេមលរូបភាពទ3)

បន�យៃនករេផា�តអរម�ណ៍ៃនមុខងរក�ុងទី្រក�ង
យា៉ងខ�ំងែដលជាអទិភាពកំពូលេន"ករកស

តរងទ1 ដប់្របាំស�នភាពធ�ន់ធ�ដក�សង់េដយ

ជាតិជាប់ធ" នឹងជំរុញេដយផា�ល់ឱ្យរស់េឡងវិញក

បាលជាត្រម�វឱ្យមានវិធាន

តំបន់។

រូបភព។ 3 េគាលេដជាមូលដ�"ករកសងជ
ធន់«គេ្រមាងផ�ួចេផ�និងករេលកកម�ស់កិច�ខិតខំ្

រូបភាពទ4 ករចប់េផ�ម្របកសរបស់រដ�ភិប

ែ្របងពក់ព័

�ស�កជាសធារណៈក�ុងករខិតខំ្របឹងែ្របង
េ្រកអគារផ�ួចេផ�ម្របេសរេឡងក�ុងតំ(រួមទំ
ដំណាក់កលេធ�ែផនក)

ែផនករជាមូលដ�នស្រមាប់ស�នភាពក�
បន�បនា�ប់ពីករបេង�តរដ�ភិបា លកណ
ែផនករជាមូលដ�នស្រមាប់ភាពធន់របស់ជ

"ករកសងេអយមានភាពសភាពល�

ែចងពីទិសេដស្រមាប់ករអភិវឌ្ឍភាពធន់ជាត

្របេទ" ជាគេ្រមាងថា�ក់ជា

លកណា�លបានេរៀបចំេគាលករណ៍ែណនាំចំ

បច�ុប្បន�េនះរដ�ភិបាលជប៉ុនកំពុងពិភាក្សោអំ

េធ�ជា"ែផនករជាមូលដ�នស្រមាប់ភូមិ" និង

ករច្រម�ះេដម្បីេលកកម�ស់

េលកទឹកចិត�ឱ្យរដ�ភិបាលក�ុង�ស�ករបស់្របេទ

េផ�មគំនិតកសងជាតិេអយ្របេសរេឡង ។ 

េដម្បីេធ�ករេចញែផនករជាមូលដ�នរបស់ពួកេគ

ចំេណាមវិធានករជាក់លក់ពីករបេង�នភាពធន

។ ជាលទ�ផលរដ�ភិបាលរបស់្របេទសេនះ ជិត

ស័យឯកជនេអយដច់ពីគំនិតផ�ួចេផ�រដ�ភិបា

ណា�ល្រត�វបានេរៀបចំែផនករជាក់លក់របស

លនិងមូលដ�ន ពីករផ្សព�ផ្សោយៃនកម�វិធីបណ�

(េយាងេទេលរូបភា4) ។

សលេរៀនមានេគាលបំណងអប់រំកុមារអំពីទស្

ទន�ឹមេនះរដ�ភិបាលកណា�ល្រត�វែតពិេ្រគា

ែដលេនពីេ្រកយករកសងេអយមានស

េលករេធ�សមាហរណកម�ៃនករខិតខំ្របឹងែ្រ

«អគាររបស់្របេទសជាតិែដលមានករក

្របេសរេហយមានកររីកលូតលស់េនក�ុងតំ

មហន�រយនិងទី្របជុំជ"ថា�ក់ជាតិនិងថា�ក់តំបន់;

ក�ុងតំបន់េដ

និងករេលកកម�ស់ៃន្រកបខ័ណ�ស្រមាប់កិ

រដ�ភិបាលមូលដ�ន។ មូលេហតុដ៏សំខន់ស្រ

្របតិបត�ិករអន�រជា

េធ�សមាហរណកម�េនះគឺថាេនេពលែដលមានក

ករផ�ួចេផ�មកសងជាតិ្រត�វបានតេម�ងឋនៈ

លូតលស់េនក�ុងតំបន់្រត�វបានស, ករេងបេឡ

េឡងែដលជាគេ្រមាងថា�ក់េ្រកមជាតិករដឹ

វិញបនា�ប់ពីទទួលរងេ្រគាះមហន�រយក�ុងតំបន់ន

ដ�ភិបាលកណា�លនិងេនក�ុងកិច�សហ្របតិប

ជាធម�ជាតិ្រត�វបានេធ�ឱ្យ្របេស! និងករបែន�

ជាមួយអជា�ធរមូលដ�នអង�ករវិស័យឯក

េទៀតេដម្បីទទួលបានភាពជាប់ធន់ែដលផ�ួចេផ�ម

ពលរដ�បុគ�លនិង្របេទសែដលពក់ព័ន
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Fig. 1 Megathrust Earthquakes Forecasted to Occur in Japan
Nankai Trough Earthquake
(publicly announced in 2013)

Inland Earthquake in Tokyo
(publicly announced in 2013)

M8~M9-class earthquake to occur with a probability of
about 70% in coming 30 years

M7-class earthquake to occur with a probability of
about 70% in coming 30 years

Predicted human casualties

Predicted human casualties

• Casualties due to building collapse
Fatalities: Approximately 17,000~82,000 persons
• Casualties due to tsunamis
Fatalities: Approximately 13,000~230,000 persons
• Casualties due to ﬁre
Fatalities: Approximately 1,600~22,000 persons

Maximum damage:
Approximately 323,000 fatalities
(incl. other damages)
Predicted monetary damages
Damage to assets (disaster-stricken areas, land sides)
• Private sector ￥148,400 billion
• Semi-public sector ￥900 billion
(Electricity, gas, communications, railways)
• Public sector ￥20,200 billion
Total ￥169,500 billion
Effect on economic activities (nationwide)
• Loss due to degraded production
and services ￥44,700 billion
• (Of the above, loss due to trafﬁc disruption
Disruption of highways and railways ￥6,100 billion)

Maximum loss:
Approximately ¥214,000 billion
(incl. other losses)
Source: “Forecasted Scale of Disasters Caused by
Nankai Trough Earthquake”(Secondary Report)
prepared by Cabinet Secretariat

• Casualties due to collapse of buildings
Fatalities: Approximately 4,000~11,000 persons
• Casualties due to ﬁre
Fatalities: Approximately 500~16,000 persons

Maximum damage:
Approximately 23,000 fatalities
Predicted monetary damages
Damage to assets (disaster-stricken areas)
• Private sector ￥42,400 billion
• Semi-public sector ￥200 billion
(Electricity, gas, communications, railway)
• Public sector
(Lifelines, public civil engineering facilities, etc.) ￥4,700 billion
Total ￥47,400 billion
Effect on economic activities (nationwide)
• Loss due to degraded production and services ￥47,900 billion
• (Of the above: Loss due to trafﬁc disruption
Suspension of functions of highways, railways, ports/harbors
￥12,200 billion)

Maximum loss:
Approximately ￥95,000 billion
(incl. other losses)
Source: “Forecasted Scale of Disasters Caused by Inland
Earthquake in Tokyo and Its Countermeasures”
(Final Report) prepared by Cabinet Secretariat

Table 1 Fifteen Serious Situations Cited by the Government as Requiring Rapid
Measures
• Collapse of high-rise and other buildings in urban areas and outbreak of large fires in such areas
• Prodigious loss of life due to tsunamis
• Prodigious loss of life because of inadequate transmission of information
• Absolute lack of rescue and emergency activities by self-defense forces, the police, fire fighters, etc.
• Increase in fatalities due to insufficient supply of food and other necessities to disaster-stricken areas
• Prolonged inability to use telephones and radios
• Suspension of energy supply
• Suspension of energy supply to domestic industries
• Significant reduction of national economic productivity
• Suspension of food supply
• Disruption of transportation arteries connecting eastern and western parts of the country
• Disaster-induced dysfunction of central government
• Prolonged inundation of towns due to extensive flooding
• Occurrence of terrible disasters due to large-scale volcanic eruptions, etc.
• Devastation of farmland and forests that account for 80% of national land area
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Fig. 2 Image of “Fundamental Plan for
Building National Resilience”
to Be Promoted as Priority Plan
Building National Resilience
Fundamental Plan

Basic Disaster
Prevention Plan

National Spatial
Strategies
(National Land
Use Plan)

Sector-speciﬁc Plan
Strategic Energy Plan
Basic Environmental Plan
Basic Plan for Food, Agriculture and
Rural Areas
Priority Plan for Social Infrastructure
Development
Sector-speciﬁc Plan
Sector-speciﬁc Plan
Sector-speciﬁc Plan
Sector-speciﬁc Plan

Fig. 3 Fundamental Goals of the “Building National Resilience” Initiative and Related Promotion Efforts

Fundamental goals of Building National Resilience initiative
Whenever a disaster occurs:
• Protection of human life by any means
• Avoidance of fatal damage to important national and societal functions
• Minimization of damage to national assets and public facilities
• Swift restoration and reconstruction
With the establishment of these four fundamental goals,
the Building National Resilience initiative is aimed at building a safe and
secure nation with local areas and an economic society that are strong and ﬂexible.

Basic procedure for promoting the Building National Resilience initiative
-Thoroughgoing implementation of PDCA (plan-do-check-act) cycleClariﬁcation of ﬁnal goals, identiﬁcation and analysis of major risks

Risk scenarios and their effect: Analysis, evaluation and identiﬁcation of vulnerability

Vulnerability: Analysis and evaluation, tasks involved in vulnerability assessment
and examination of countermeasures to treat vulnerability
Review of necessary policies, prioritization of countermeasures, planned
implementation of prioritized countermeasures

Evaluation of results, review and improvement of the initiative as a whole
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Fig. 4 Local Governments to Publicly Announce Start of Effort to Work Out “Building Regional Resilience” Initiatives
(incl. planning stage)
As of December 12, 2014: 25 prefectures, 1 metropolis and 9 cities/towns
Notes
1) The ﬁgure shows the prefectures, metropolis and cities/towns
that have begun regional resilience initiatives
(conﬁrmed by National Resilience Promotion Ofﬁce,
Cabinet Secretariat as of December 12, 2014).
2) *: 22 prefectures and cities/towns subjected to the survey in working
out the regional resilience initiative model
Hokkaido Pref.*
Niigata Pref.
Mutsu City in Aomori Pref.*

Niigata City in Niigata Pref.*
Nagano Pref.
Matsumoto City in Nagano Pref.*

Iwate Pref.

Toyama Pref.
Gifu Pref.*
Shiga Pref.*
Kagawa Pref.*

Tottori Pref.

Tochigi Pref.

Osaka Pref.
Asahi City in Chiba Pref.*

Okayama Pref.

Yamaguchi Pref.

Arakawa City in Tokyo Metropolis*
Tokyo Metropolis

Fukuoka Pref.*

Kanagawa Pref.

Nagasaki Pref.*

Yamanashi Pref.*
Shizuoka Pref.*
Oita Pref.

Mie Pref.

Tokushima Pref.*
Kochi City in Kochi Pref.*
Kochi Pref.*

Nara Pref.*
Wakayama Pref.*

Aichi Pref.*
Nagoya City in Aichi Pref.*
Ise Town in Mie Pref.*

Wakayama City in Wakayama Pref.*
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(្រកបខងេ្)

សិក�សលស�ីពីករទប់ទល់រ��ួយដីករេ

កិច�្របតិបត�ិកររបសJISF

្របេទសៃ
JISFែដលសហករជាមួយ្រក�មហ៊ុនជាតិែដ
ែដកែថបរបស់្របេទសៃថែដលបាន្របារព�េធ�េឡ

សន�ិសិទស�ីពីសំណង់ែដកែថបេនក�ុង្របេទសកម�

វិទ្យោស�នសិក�សលមួយមានចំណ"ក

សហព័ន�ែដកនិងែដកែថបជប៉ុន (JISF ) េនះបា
្របារព�សន�ិសិទករែសតមួយេ្រកម្រប"ប

តក់ែតង្រកមរ��ួយដីនិងវិធានករបេច�កវិទ្យោេ

េច�កវិទ្យោថ�ីមួយស្រមាប់រចនាសម�័ន�ែដ2014"

រ��ួយដី " មួយេនៃថ�ទី12 ែខកុម�ៈនិង 13 ឆា�ំ2015

េនក�ុងរជធានីភ�ំេពញ្របេទសកម�ុជាែដលបា

េនទី្រក�ងបាងកក្របេទសៃថ។ េដយបានប

េឡងេនៃថ�ទី4 ែខធ�ូឆា�ំ2014 េហយ្រត�វបានេធ�រួម

េដយកររ��ួយដីែដលបានេកតេឡងេនក�ុង

ជាមួយ្រកសួងស�ប័នសធារណៈករនិងដឹ

ភាឆា�2014 េន្របេទសៃថនិងបានឆ�ុះប��ំងពីករ

របស់្របេទសកម�ុជានិង បេច� កវិទ្យោៃន្របេទសក

េឡងលទ�ិផលែដលមានករ្រព�យបារម�អំពីករទ
កររ��ួយដីែដលធន់្រទំនឹងបេច�កវិទ្យោអគារ

សុន�រកថាទំង្របាំេល្របធានបទដូចជាកំព
កំពង់ែផស�ននិងករកសងសំណង់េនះ្រត�វបា

្របេទសហ�ឹង ចំេពះសិក�សលេនះ្រត�វបាន

ឱ្យេដយ្រក�មអ�កជំនាញពី្របេទសជប៉ុននិងកម

ជាែផ�កមួយៃនកម� វិធីកិច�សហ្របតិបត�ិករែដក

ក�ុងសន�ិសីទេនះែដលមានចំនួន្របម120 វិស�ករ

មានែចងេនក�ុងកិច�្រពមេ្រព�ងភាពជាៃដគូេស

និងនិស្សិតសកលវិទ្យោល័យជាេ្រចនបានច

ជប៉ុននិង្របេទសៃថ

�សបេពលជាមួយនឹងសន�ិសិទ្រក�មតូចមានកិច�្រ

អ�កជំនាញបីរូបមកពី្របេទសៃថនិងពីររូបកម

របស់មនុស្សដ៏សំខន់ពី្របេទសទំងពីរេនះ្រត�វប

្របេទសជប៉ុនបាននាំយកសុន�រកថាស�ីពីករេ

េឡងស្រមាប់ករផា�ស់ប�ូរទស្សនៈនិងព័ត៌មា

ទប់ទល់កំលំងរ��ួយដីនិងបេច�កវិទ្យោទប់ទល់នឹ

នឹងស�នភាពបច�ុប្បន�និងភារកិច�នាេពលអន

រ��ួយដី ក�ុងសិក�សលេនះែដលមានមនុស្សេ

ទក់ទងនឹងកម� វិធីែដលមានកន់ែតទូលំទូល

80 នាក់បានចូលរួមJISFនិង្រក�មហ៊ុនជាតិែដកន

រចនាសម�័ន�ែដកែថបេនកម�ុ

ែដកែថបរបស់្របេទសៃថមានគេ្រមាងរួមគា�េរ

សន�ិសិទេនះគឺជាេលកទីពីរេហយេនក�ុងេស៊រីេ

"សិក�សលមួយស�ីពីករេផ�របេច�កវិទ្យោស

េហយខងេ្រកមេនះជាសន�ិសិទករែសត

េលកកម�ស់ករសងសង់សំណង់ែ»េនក�ុងទី្រក

្របារព�េឡងេJISFមួយេនក�ុងឆា�2012ែដលJISF

បាងកកក�ុងពីែខក��ឆា�2015 ។

េ្រគាងេធ�សន�ិសីទកែសតេលកទីបីកលពីែខធ�2015
េនក�ុង្របេទសកម�ុ

(រូបថត) ស�ស�ច

(រូបថត) សន�ិសិទស�ីពី "បេច�កវិជា �ថ�ីមួយស្រមាប់

ករេបកករិយាល័យ្របចំតំបន់អសុី

សម�័ន�ែដកែថបឆា�2014" បាន្របារព�េឡងេនរ

JISFបានេបកករិយាល័យរបស់ខ�ួន្របចំតំ

ភ�ំេពញ

េបកេនអសុីអេគ�យ៍េនក�ុងទី្រក�ងគូឡ
្របេទសមា៉េឡសុីនិងបាន្របារព�ពិធីេបកមួយេន
28 ែខេមសឆា� 2015 េដម្បី្របារព�ករចប់េផ�ម្រប
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ករធម�តរបស់ខ�ួន។ ករិយាល័យ្របចំតំបន
បេ្រមករជាអ�កស្រមបស្រម�លែដលជំរុ ញ្របតិ
សហករមួយរវងឧស្សោហកម�ែដកែថបរបស់ជប៉ុ
ឧស្សោហកម�ែដកអស៊ន។ ដូចគា�េនះផងែដរស
េនះបាន្របមូលពត៌មានេនក�ុងជួរដ៏ធំទូលយ
ករអភិវឌ្ឍបណា�ញតំបន់ជាមួយអង�ករក�ុងត
ស៊នរួមជាមួយែដកនិងែដកែថបេនេពលជាម
េនាះេធ�ករេដម្បីេលកកម�ស់ករមានសកម�ភា
កន់ែត្របេសរេឡងចំេពះករយល់ដឹងែដកជប
ព័ត៌មានែដលករិយាល័យេនះមានដូចខ:
• ក រិយាល័យតំបន់អសុីអេគ�យ៍្របច
សហព័ន�ែដកនិងែដកែថបជប៉ុន
ឈុត 8-1 និង 8.2, កំរិត 8, Menara CIMB េលខ 1,
Jalan Stesen Sentral 2, 50470 ទី្រក�ងគូឡាឡាំពួ
្របេទសមា៉េឡស
ទូរស័ព�: + 60-3-2298-8307
ទូរស: + 60-3-2298-8201

(រូបថត) ពិធីេបកសេមា�ជនិងករសួរសុខទុក�េ
េលកYuzo Ichikawa នាយក្របតិបត�ិៃJISF េនក�ុ
ពិធីេបកសេមា�
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Conference on “Recent Technologies for Steel Structures 2014” held
in Phnom Penh

Lecture delivery by General
Manager Dr. Yasushi Ichikawa
of Nippon Steel
& Sumikin Engineering Co., Ltd.

Lecture delivery by Staff
Manager Yukio
Murakami, JFE
Steel Corp.

Greeting by
Acting President Pairojana
Meethawee,
Iron and Steel
Institute of Thailand

Lecture delivery
by Advisor Nuttapon Suttitam,
Iron and Steel
Institute of Thailand

Opening ceremony and greeting by
Executive Director Yuzo Ichikawa of
JISF at the opening ceremony
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