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េរខណៈពិលសស : LCA និង ការខរថ្េនផ្សេិរផ្សេខែរ
ខែបលក្បើក្

ស់ល

សាោខែរខែបថ្បរង" របស់ខួេនខែេលដោរសំេះន់លៅ

ើងវ ិញ

អនរខែេលធ្វើការលៅរនុងវ ិស័យសំណង់។

ជាខផ្សនរម្ួយថ្នការខិរខំក្បឹងខក្បងលនោះសមាលម្ខែរខែ

(េំព័រេី1)

បរបស់ជបុន

ការត្ត្ួត្ពិន្ិត្យនៅនលើ LCA សត្ាប់សំណង់ដែកដែប នៅ

ើងលៅរនុងឆ្នំ 2010 ការសាង

សង់ម្ួយថា: «ក្រុម្ការីរម្ួយលែើម្បីពិនិរយ LCA ថ្ន

កនុងដននកសំណង់

រេនាសម្ព័នធសំណង់ខែរ»ខែេមានថ្នម្នុសេលផ្សែៀង,
ក្រុម្ហុនផ្សេិរខែរនិងអនរលក្បើក្

ក្បធានសាញប័ន លណៈរមាែធ្ិការខែរខែបខែេររាប

ស់ខែរខែប។ ក្រុម្

ការីរក្បម្ូេេិននន័យទរ់េងការសិរាពីវ ិធ្ីសាស្រសត

រ ិសាញនលោយរ ីររាយសក្មាប់ការសាងសង់ សហព័ន្ធ

LCA លៅរនុងវ ិស័យសំណង់ និង

ដែកនោហៈន្ិងដែកដែបរបស់ជបុន្

នពិនិរយអំពីរលបៀប

លែើម្បីអនុវរត LCA លៅនឹងផ្សេិរផ្សេខែរខែប។ លៅឆ្នំ

លៅរនុងក្បលេសជបុន, ការម្សាវក្ជាវជាលក្េើនក្រូវ

នែំលណើរការល

នបលងកើរល

2014 ក្រុម្ការីរខែេ

ើងទរ់េងនឹងលសេរតីខណនាំថ្ន LCA

នលរៀបេំេេធផ្សេថ្នការ

សិរារបស់ខួន។
េ

(វ ិធ្ីសាស្រសតសក្មាប់ការវាយរំថ្េផ្សេបោះពាេ់បរ ិសាញន

េេធផ្សេថ្នសរម្ែភាពក្រុម្ការីររបស់លោរក្រូវ

ថ្នផ្សេិរផ្សេលៅក្លប់ែំណារ់ កាេថ្នជីវ ិរលសវារម្ែ

ន

លលរាយការណ៍លៅឯសិកាខសាោលេើរេី 4 លៅរនុង

របស់ខួន)
េ េូេលៅរនុងក្បព័នលធ ែញថ្ែេសក្មាប់ លំលរាង

សិកាខសាោខែរថ្បរងម្ួយលក្កាម្ក្បធានបេ "លំនិរផ្សតួ

សាធារណរនុងម្សុរ និងេូេលៅរនុងបេបបញ្ញរិតថ្បរង

េលផ្សតើែីែលឆ្ពោះលៅររការខរេម្ែលហោឋរេនាសម្ព័នធសងគម្

ថ្នការីរេេធរម្ែ (េាប់សីព
ត ីការលេើររម្ពស់ការេេធ

និងវែតជីវ ិរ លក្េើនលេើសេប់ លៅការខរថ្ននផ្សេិរផ្សេ

រម្ែ ថ្នេំនិញលអរូខ្ហវនេី និងលសវារម្ែនានាតាម្រយៈ

ខែរខែបរនុងការសាងសង់លនោះ" ។ ក្ពឹរិតការណ៍លនោះក្រូវ

រែឋនិងអងគភាពលផ្សេងលេៀរ) ។

នក្

រពធលធ្វើល

ើងលោយលណៈរមាែធ្ិការខែរខែបប

នសាងសង់លៅថ្ែៃេី27 ខខវ ិេឆិកា ឆ្នំ2014

រនុងការក្បលំរ្នតីម្ួយជាម្ួយផ្សេិរផ្សេលនោះ លណៈរមាែ

រ ិសាញនក្រូវ

និងខែរខែបរបស់ក្បលេសជបុន

ការេុោះផ្សាយនាលពេបេចុបបននលនោះ លេខ46, ខែរ

ធ្ិការបរ ិសាញនខែរ

នសាងសង់សហព័នធខែរលោហៈ

(សូម្លម្ើេតារាងនិងរូបែរេះងលក្កាម្) ។

នចាប់លផ្សតើម្លផ្សតើម្

លំនិរបលងកើរវ ិធ្ីសាស្រសតថ្នការវាយរថ្ម្េខែេមានការ

សំណង់ថ្ែៃលនោះថ្ែៃខសែរខណនាំលក្ោងខផ្សនរថ្នេេធផ្សេ

ពារ់ព័នលធ ៅនឹងការអនុវរតខផ្សនរបរ ិសាញនខពស់ថ្ន

សរម្ែភាពរាយការណ៍លៅសិកាខសាោខែរខែបថ្បរង;

ផ្សេិរផ្សេខែរខែប ែូេជាការពិចារណាការ់បនញយ

លៅលពេែូេោនលនោះខែរវាលរៀបរាប់អំពីការលឆ្ពោះលៅររការ

ផ្សេបោះពាេ់ថ្នបរ ិសាញន ផ្សេបោះពាេ់ខែេផ្សតេ់ជូន

អភិររេបរ ិសាញន

លោយលក្បើក្

ស់បំពង់រលតតខែេធ្ន់ និងវ ិធ្ីសាស្រសតអ័រេ

លកាងអលគិសនីលៅរនុងការខរថ្នននិងលោយការលក្បើ ក្

នផ្សតួេលផ្សតើម្ជាសរេ

នផ្សេពវផ្សាយ

លោយឧសាហរម្ែខែរខែបរបស់ជបុន។

ស់

ផ្សេិរផ្សេខែរខែបខែេែំលណើរការខពស់។ លេើសពី

បញ្ា ីសីព
ត ីការបលក្ងៀននិងសាស្រសាតចារយលៅឯសិកាខ

លនោះលៅលេៀរលណៈរមាែធ្ិការលេើររម្ពស់ការលធ្វើ

សាោសតីពីខែរខែបថ្បរងលេើរេី 4

សរម្ែភាពខែេក្រូវ

នខបរម្ុខលៅរររម្ែវ ិធ្ីខែេ

រូបែរ: សិកាខសាោេីបួនខែរខែបថ្បរង

កាន់ខរេូេំេូោយថ្នផ្សេិរផ្សេសំណង់ខែរខែប

ល

ជំនួយបរ ិសាញន។ លេើសពីលនោះលេៀរលៅរនុងលោេ

បំណងលែើម្បីលេើររម្ពស់ការយេ់ែឹងកាន់ខរលក្ៅថ្ន
ការអនុវរតន៍េំលពាោះបរ ិសាញនខពស់ថ្នរេនាសម្ព័នធខែរ ល
ណៈរមាែការលនោះ

នលរៀបេំ ជាលរៀងរាេ់ឆ្នំ "សិកាខ

2

ើងលៅខខវ ិេឆិកាឆ្នំ 2014

នក្

រពធ

A List of Lecture Themes and Lecturers at 4th Green Steel Seminar
Keynote lecture:
Recent Trends and Future
Directions Involved in LCA

Matsunori Nara, Dr. Eng.
Professor, Department of Computer and
Media Engineering, Tokyo University of Science, Suwa

Methods to Treat Structural
Steel Members Left Behind

Dr. Yoshikazu Shinohara
Group Leader, Eco-energy Group, National Institute for
Materials Science

Introduction of LCA Approaches
to Take Account of Recycling
Effects of Steel Products and
Simulation Examples

Tomohisa Hirakawa
Vice Chairman, Committee on Environment-friendly Steel
for Construction, The Japan Iron and Steel Federation

Assessment Approaches for
Environmental Influence
Caused by Use of Steel
Products

Dr. Minoru Fujii
Senior Researcher, Eco-city Systems Research Program
Project Leader, Environmental Urban Systems Section,
Center for Social and Environmental Systems Research,
National Institute for Environmental Studies

Fourth Green Steel Seminar held in November 2014

3

សារលពើភ័ណឌ។ លទោះជាយងលនោះរតី បញ្ជ
ា លនោះក្រូវ

(េំព័រេី2-4)

ន

ការនលើកឧទាហរណ៍ ន្ិង កិចកា
ច រនានពលអនាគត្

លោោះម្សាយតាម្រយៈការម្សាវក្ជាវរួម្ោនរវាងវ ិេាសាញន

សត្ាប់គំរនា
ូ នារបស់ LCA នៅកនងត្បនទសជប
ុន្
ុ

ជារិសក្មាប់ែីធ្ីេ MLIT និងក្លប់ក្លងលហោឋរេនាសម្ព័នធ

លោយ

Matsunori Nara, នេជជបណិ ឌ ត្ ENG

និងសងគម្ជបុនខផ្សនរវ ិសវរម្ែសំណង់សុីវ ិេ ជាេេធផ្សេ
ឥ

សាស្រសាតចារយ លៅម្នទីរុំពយូរេ័រនិ ងក្បព័នធផ្សេពវផ្សាយ

ូវលនោះវាអាេលធ្វើ

នលហើយេំលពាោះការវ ិភាលពីសារលពើ

ខផ្សនរវ ិសវរម្ែ សារេវ ិេាេ័យវ ិេាសាស្រសតេីក្រុងរូរយូ

ភ័ណឌ (LCI: វែតជីវ ិរសារលពើ ភ័ណឌ ) សូម្បីខរ លលក្មាង

សូវា

ការីរសាធារណៈនានា។ LCI លឺជាក្បលភេេិននន័យ

ការពិន្ិត្យនែើល LCA កនុងនពលខ្ល៊ី

សារលពើភ័ណឌរូនការ់ខែេក្រូវ

ការលធ្វើលអាយមានសតង់ោរថ្នការវាយរថ្ម្េវែតជីវ ិរ (LCA

ក្

ឬការវាយរំថ្េថ្នផ្សេបោះពាេ់ខផ្សនរបរ ិសាញនេំលពាោះផ្សេិ

ស់រម្
ួ បញ្ូច េោនថ្នការបញ្ូច េតារាងលេញម្រលក្ៅ

(មាក្េីសផ្សេិររម្ែនិងក្បរិ បរតិការលោយឧសាហរម្ែ)

រផ្សេម្ួយលៅក្លប់ែំណារ់ កាេថ្នជីវ ិរលសវារបស់ខួន)
េ

និងេិននន័យនានាខែេក្បម្ូេ

នចាប់លផ្សតើម្លៅរនុងឆ្នំ 1993 លៅអងគការអនតរជារិ

សមាភរៈ វ ិធ្ី សាស្រសតសាងសង់និងរេនាសម្ព័នធលោយការ

នលេញផ្សាយ:

បំភាយឧសែ័ន CO2 និងការេំណាយជាវាយរថ្ម្េ

ISO14040: លោេការណ៍និងក្របខ័ណឌសក្មាប់ LCA,

រាខម្

ក្រ។

ISO14041: លោេលៅេុងលក្កាយនិងវ ិសាេភាពថ្នការ
វ ិភាលនិយម្ន័យនិងសារលពើ ភ័ណឌនិង 14049:

ភារកិចច
ច ូលរួែនៅកនុង LCA ពាក់ព័ន្ន្
ធ ឹងការដកឆ្នន

ឧទហរណ៍ពីរលបៀបោរ់ពារយ ISO14041 ។

នលិត្នលដែកដែប

លៅរនុងក្បលេសជបុន ការវាយរំថ្េជីវ ិរវែតសងគម្ជបុន

ការេំ

រម្ួយេំនួនលៅខរមានលៅរនុងការអនុវរត LCA

ម្ួយក្រូវ

លក្េើនខែេក្រូវ

លៅរនុងវ ិស័យសំណង់។ រនុងេំលណាម្បញ្ជ
ា ជារ់ោរ់ជា

ខែេជាអងគការឧសាហរម្ែសាធារណៈសិរារួម្ោន
នបលងកើរល

ន រម្ែវ ិធ្ីអនុវរតរបស់

ខេួនលនោះអនុញ្ជញរឱ្យមានការអនុវរតន៍ LCA សក្មាប់

សក្មាប់ការរលំរភា
ូ វូបនីយរម្ែ (អាយលអសអូ) ។ លៅឆ្នំ
1997, សតង់ោរ ISO លនោះក្រូវ

នលរៀបេំលោយការលក្បើ

ើងរនុងឆ្នំ 1995 លែើម្បីលេើររម្ពស់

នេងែុេបីាញថាលនោះលឺជាជួរោរ់

រក្ម្ិរថ្ន LCA លៅនឹងឆ្រជីវ ិរែំណារ់កាេថ្ន

ការសិរា LCA ។ លៅឆ្នំ 2007 អងគការសងគម្ខែរខែប
របស់ជបុនផ្សតួេលផ្សតើម្ការសិរាពីសំណង់សក្មាប់

ក្បរិបរតិការផ្សេិរសមាភរៈ និងសាងសង់ជាអាេិភាព

លោយ

វាយរថ្ម្េផ្សេបោះពាេ់បរ ិសាញនខែេម្ិន

ខែេ

ផ្សេិរផ្សេខែរខែប LCA និងសំណង់ខែរខែប។
នបងកល

ើងលោយការបលងកើរល

ើងលៅឆ្នំ 2009

លេៀរ (ទរ់េងលៅនឹងការែូរេុោះល

ថ្នេាប់លនោះលែើម្បីលេើររំពស់ការផ្សគរ់ផ្សគង់េំនិញលអរូម្ិរត

នផ្សេិរល

លេៀរ (ក្រសួងបរ ិសាញន), ក្រសួងខែនែីលហោឋរេនា

ើងលោយការខរថ្ននផ្សេិរផ្សេខែរម្តង

វាក្បខហេជាក្រូវ

នលលលិរថាជាធ្ម្ែជារិរបស់ខែរ

ខែបបនាទប់ពីការឈានែេ់េុងបញ្ច ប់ថ្នជីវ ិរលសវា

បេចុបបននលនោះខណៈលពេខែេេំនួនថ្នការសិរាក្េឹសីត

របស់ពួរលលហលហើយក្រូវ

និងររណីសិរាសតីពី LCA ម្ួយរំពុងែំលណើរការ រិេច

នររល

ើញម្តងលហើយម្តង

លេៀរខែេជាសំណេ់លអរចាយនិងក្រូវ

នែឹរនាំលឆ្ពោះលៅកាន់

ការក្បម្ូេេិននន័យសារលពើភ័ណឌលអាយ

រាខម្ក្របក្ងប

លហើយម្តងលេៀរនិងសមាភរលផ្សេងលេៀរ។

នចាប់លផ្សតើម្

ការពិនិរយ LCA ម្ួយ សក្មាប់ ការីរសាធារណៈ។

ខិរខំក្បឹងខក្បងជាលក្េើនលឺក្រូវ

ើង

នក្លប់ក្ោន់

បក្ងម្ជាលែើម្) និងម្ិនខម្នជាបរ ិមាណថ្នផ្សេខែេ

និងលសវារម្ែតាម្រយៈសាញប័នរែឋនិងអងគភាពលផ្សេងៗ
សម្ព័នធែឹរជញ្ូា ននិងលេសេរណ៍ (MLIT)

នោរ់លៅលេើការបំភាយឧសែ័ន CO2 និងការ

នខរថ្េន

ន

ជាែែីម្តងលេៀរលហើយម្តងលេៀរ។ ជាការពិរណាស់ លទោះ

ន។

លៅរនុងឧសាហរម្ែសំណង់ , ក្បព័នធពហុម្សទប់ លៅ

ជាយងណា ផ្សទុយលៅនឹងការអនុវរតថ្នសមាភរលផ្សេងលេៀរ

ជនខែេពារ់ព័នន
ធ ឹងក្រុម្ហុនជាលក្េើន លហើយលរឿនលនោះ

វ ិញ ខែេលនោះជួយការ់បនញយផ្សេបោះពាេ់នានាែេ់

ខែេជាេរខណៈរបស់សម្រញភាពខរថ្េនលក្បើក្

នឹងរខនេងលែើម្បីេេួេនិងសាងសង់ លលក្មាងនានជាឯរ
នលធ្វើឱ្យវាមានការេំ

ររនុងការក្បម្ូេេិននន័យ

ស់ល

ើង

ខផ្សនរសមាភរៈបរ ិសាញនលឺជាការខុសក្បក្ររីេំលពាោះខែរខែ
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បនិងសម្នឹងេេួេ

នការពនយេ់ជាពិលសស។ ម្ាង

លេៀរខណៈលពេខែេសមាភរៈភាលលក្េើន

លទោះជាយងណាបលេចរលេសការវាយរថ្ម្េផ្សេបោះពាេ់

នខរថ្េនលៅ

បរ ិសាញនខែេរំពុងលក្បើ ម្ិនអាេវាយរថ្ម្េពីផ្សេបោះ

រនុងេំហូរថានរ់ជាខែរខែបនិងសមាភរលោហធារុលផ្សេង

ពាេ់ខែេ

អរញក្បលយជន៍ម្ួយលេៀរខែេការខរថ្ននផ្សេិរផ្សេខែរ

ការអនុវរតន៍លៅលេើបរ ិសាញនេំលពាោះសមាភរៈខែេអាេខរ

លេៀរអាេក្រូវ

នខរថ្េនជារាងលផ្សោរ។

ខែបមានជាងលផ្សេងលេៀរលឺថាការខែរខែបអាេក្រូវ

លេចរលេសនាលពេបេចុបបននម្ិនអាេខបងខេររវាង

ន

ថ្េន

បំខបរយងីយម្សេពីសមាភរៈលផ្សេងៗលេៀរខែេលក្បើ
លម្ខែរលៅរនុងែំលណើរការលងើបល

នផ្សេិរលោយការខរថ្ននក្េំខែេលនោះ។ ប

នខរម្តងលរ់ លហើយនិងសមាភរៈទំងឡាយណា

ខែេអាេខរថ្េនលក្បើ

ើងវ ិញ។ លៅរនុងររណី

េំនងជាយេ់ថាែូេជាេំនួនែងថ្នការខរថ្ននសមាភរៈ

លផ្សេងៗលេៀរលពេខែេលោហៈលផ្សេងលេៀរលក្េើនជាង

ម្ួយលនោះក្រូវ

ខែរខែប ក្រូវ

សនេំរបស់ខួន
េ

នលក្បើ លៅរនុងការរួម្បញ្ូច េោនជាម្ួយ

នរបស់ខួន
េ

លោហៈឬសមាភរៈលផ្សេងោន វាជាញឹរញាប់មានការ
េំ

វាក្រូវ

រលែើម្បីបំខបរលោហធារុ និងសមាភរៈទំងលនោះនិង

មានររណីលៅលពេខរថ្េនលក្បើក្
ែំលណើរការយងរេូន

ស់ល

ើងវ ិញ ម្ិនអាេ

នលរើនល

ើង ក្បសិេិធភាពធ្នធានខែេ

នលរើនល

ើង និង ផ្សេបោះពាេ់បរ ិសាញ

នកាេយលៅជារិេ។ លៅរនុងពនេឺថ្នការលនោះ

នលលសងឃឹម្ថាបលេចរលេសវាយរថ្ម្េផ្សេបោះ

ពាេ់បរ ិសាញននឹងក្រូវ

នបលងកើរល

ើងលៅរនុងលពេ

អនាលរខែេនឹងយរលៅរនុងខផ្សនរទំងពីរលនោះមានភាព

ន។

លៅរនុងវ ិស័យថ្នការសាងសង់ ផ្សេិរផ្សេខែរក្រូវ

នលក្េើនែង។ ម្នុសេជាម្ធ្យម្

ីយម្សេនិងជាសកាតនុពេលក្េើនថ្នការខរថ្េនល

ន

លក្បើ លោយឯររាជយរនុងការសាងសង់ខែររេនាសម្ព័នធ

វ ិញ។

នឹងលបរុងលៅរនុងរេនាសម្ព័នព
ធ ក្ងឹង-លបរុង (RC) ។

អនុវរតខផ្សនរបរ ិសាញនខពស់ខែេជាការ

សុម្លហើយក្រូវ

ម្ាងលេៀរលៅរនុងលោេបំណងលែើម្បីលេើររម្ពស់ការ

នលលលក្បើ ជាញឹរញាប់ការរួម្ោនជាម្ួយ

លទោះជាយងណា សូម្បីខរលៅរនុងរេនាសម្ព័នធ RC ខែរ
និងលបរុងឥ

ូវលនោះអាេក្រូវ

ម្សេនិងការលងើបល
រម្ែលនោះ

នបំខបរ

ផ្សេិរផ្សេខែរខែប វាជាការចាំ

នយងីយ

រម្ភលៅ

េ់លែើម្បីក្បម្ូេ

េិននន័យបញ្ជ
ា រ់ពីការខរថ្េនផ្សេិរផ្សេខែរលេេលធាេនិង

ើងវ ិញលៅលពេខែេជីវ ិរលសវា

លែើម្បីលេើររំពស់ការយេ់ែឹងរនុងសងគម្អំពីេិែឋភាពថ្ន

នផ្សុររំណរ់។ លបើ លធ្ៀបលៅនឹងសមាភរៈ

លោហធារុលផ្សេងលេៀរ ខែរខែបក្រូវ

ើង

ការខែរខែបលនោះ។ ែំលណើរការខែរបនទោះ និងផ្សេិរខែរ

នេេួេសាគេ់

ខែេក្បរិបរតិការលោយឧសាហរម្ែខែរខែបរបស់

ថាីយម្សេខរថ្េន។

ជបុនក្រូវ

សូម្លអាយវាីយែូេលនាោះលៅេុោះ បេចុបបននលនោះលឺម្ិន

លោរលៅរនុងការមានផ្សេបោះពាេ់បរ ិសាញនទបបំផ្សុរ។

មានវ ិធ្ីសាស្រសតណាម្ួយក្រូវ

នបលងកើរល

ើងសក្មាប់ឱ្យ

លទោះយងណាលនោះម្ិនខម្នមានន័យថារិេចខិរខំក្បឹង

នសម្រម្យរនុងការវាយរថ្ម្េេរខណៈបរ ិសាញនខែេេែ

ខក្បងបខនញម្លេៀររនុងការការ់បនញយផ្សេបោះពាេ់បរ ិសាញ

ក្បលសើរបំផ្សុររនុងការផ្សេិរខែរខែប ខែរខែបខែេជា
សមាភរៈអាេខរថ្េនល

នលលចារ់េុរថាជាការលធ្វើជាលម្ែឹរនាំពិភព

នថ្នែំលណើរការទំងលនោះលឺមានការលពញលេញ, ែូេជា

ើងវ ិញមានលុណភាពខពស់ខែេ

មានលឺលៅខរមានបនទប់ជាលក្េើនសក្មាប់ការខរេម្ែជា

អនុញ្ជញរឱ្យមានការខរថ្ននែីខែេៗ។ លអរូ មារ និងរម្ែ

បនត។

វ ិធ្ីសាេរសញ្ជញបរ ិសាញនលផ្សេងៗលេៀររួម្ជាម្ួយនឹងេាប់

ជំហានខែេមានក្បសិេិធភាពលៅរនុងេិសលៅលនោះលឺ

សតីពីការជំរញ
ុ ការផ្សគរ់ផ្សគង់េំនិញលអរូម្ិរត និងលសវាោំក្េ
ែេ់ការផ្សគរ់ផ្សគង់េំនិញនិងលសវារម្ែទំងលនោះលអាយ

លែើម្បីបនតការផ្សេិរថ្នការបំភាយសូនយខែរលក្បើ ធ្នធាន

ន

ជាលក្េើននិងថាម្ពេរិេជាងម្ុន លធ្វើលអាយក្បលសើរល

ក្រឹម្ក្រូវអំពីការវាយរថ្ម្េថ្នផ្សេបោះពាេ់បរ ិសាញនរបស់

ើង

នូវការបនេុរេឹរសំណេ់និងឧសែ័នលផ្សេងៗនិង ការលធ្វើ

ពួរលលជាម្ួយនឹងលោេលៅថ្នការបលងកើរសងគម្ម្ួយ

លអាយការសំណេ់រិេ។ េនទឹម្នឹងលនោះខែរការលក្បើ

ខែេមានផ្សេបោះពាេ់រិេរួេលៅលេើការបរ ិសាញន។

ក្

ស់ធ្នធានខែេម្ិនរលរើរល

ើងវ ិញ (អស់ធារុ

ក្េក្េង់) និងថាម្ពេខែេខរងខរម្ិនក្រូវ

5

នេង

លោយដទេ់លៅនឹងការលរើនល

ើងថ្នផ្សេបោះពាេ់បរ ិសាញ

ការលក្បៀបលធ្ៀបថ្នការបំភាយឧសែ័ន CO2 លៅក្លប់

នឬការលខាោះជីវជារិ ថ្ននិរនតរភាពម្ួយបុខនតមានពិរជា

ែំណារ់កាេថ្នជីវ ិររបស់សាពនខែរ

ររណីខែេរនុងលនាោះលក្បើក្

បំភាយឧសែ័នេំនួនសរុបទំងការរេនា / ែំណារ់កាេ

ស់ សម្ម្សបថ្នធ្នធាន

នបីាញថាការ

ខែេអាេការ់បនញយការអស់ភាពក្េក្េង់េេធផ្សេប

សាងសង់និងឆ្រវាយរំលេេេំលៅឋាន / ការលងើប

រ ិសាញនសារេ ។

ល

ជីវ ិរសរុបលៅរនុងររណីទំងពីរលនោះលោយផ្សោេ់ជាម្រិ

លយបេ់ថាការលធ្វើការសលក្ម្េេិរតលនោះ លោយខផ្សែរលៅ

ករណ៊ីសិកាចំនពាោះ LCA កនុងសំណង់សាាន្
េំលពាោះររណីសិរា LCA ក្រូវ

នលធ្វើល

ើងេំលពាោះសាពន់

លេើការលក្ជើសលរ ើសសមាភរៈខែេទរ់េងនឹងការនិងវ ិធ្ី

ចាស់លឈាែោះសូវា (Showa) សាពនអាកាសរាេែនេ់
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នរសាងល

សាស្រសតសាងសង់លនោះមានឥេធិពេយងេះេំងលេើេេធ

ើងខែេជារខនេង

ផ្សេ LCA ។ ម្សលែៀងោនលនោះខែរខណៈលពេខែេការបំ

ខែេេលនេសលម្េង(Tone River) លនោះមានវ ិសាេភាព។
LCA លនោះក្រូវ
ខែេ

នលធ្វើល

ភាយឧសែ័ន CO2 ថ្នែំណារ់ កាេខែទំលនោះក្រូវ

ើងលោយខផ្សែរលេើបលេចរលេស

ថ្នែំណារ់កាេវាយរំលេេេំលៅឋាន / ការលងើបល

ការវាយរថ្ម្េផ្សេបោះពាេ់បរ ិសាញនេំលពាោះវែតជីវ ិរថ្នលហ

ែំណារ់កាេលធ្វើឱ្យវាេាស់ណាស់ថាែំណារ់កាេ

និងការក្លប់ក្លងលហោឋរេនាសម្ព័នធ(NILIM) ថ្នក្រសួង

បោះពាេ់បរ ិសាញនខែេមានេំហំធ្ំ ។

លោេបំណងេំបងថ្នការសិរាលនោះលឺពាយម្លធ្វើការ

លែើម្បីការ់បនញយឧសែ័ន CO2 បលញ្ចញរនុងអំ

ស់បលេចរ

ថ្នរេនាសម្ព័នធម្ួយ វានឹងចាំ

រែលនាោះនិងលែើម្បីលក្បៀបលធ្ៀប

មាភរៈសំណង់ខែេក្រូវ

ការលណនាសារេបងពីបំភាយឧសែ័នកាបូនិេCO2

រេនាសម្ព័នធសំណង់រុងអំ
ន

ជីវ ិរខែេសម្ម្សបលៅនឹងក្បវរតិសាស្រសតជួសជុេសាពន

ើងវ ិញថ្នខផ្សនរលផ្សេងៗថ្ន
ុងលពេ ការបំផ្សិេេបំដេញ

េំលៅឋាននិងការេេួេយររំណរ់លហរុថ្នការខរថ្េន

ននេុោះ

បនាទប់ពីការសទុោះលងើបល

បញ្ជ
ច ំងពីរក្ម្ូវការរនុងសងគម្នាលពេបេចុបបននលហើយ

រក្ម្ិរបលេចរវ ិេានាលពេបេចុបបនន (ររណី 2) ម្ួយ។

ើងវ ិញថ្នវរញុខែេ

នលក្បើ ។

ទិសនៅនានពលអនាគត្កនុង LCA

លៅរនុងររណី 1 បំភាយឧសែ័នកាបូនិេ CO2 លនោះក្រូវ
នលណនាលោយខផ្សែរលេើ រយៈលពេពិរក្

ើងលោយការផ្សេិរស

នលក្បើលនាោះលេ រីបុខនោលែើម្បីលធ្វើ

ឱ្យីយម្សេរនុងការលងើបល

ើងសក្មាប់ពីរររណីវែតជីវ ិរ: វែត

រែ (ររណីេី 1) និងវែតជីវ ិរនិម្ិែរខែេ

េ់លែើម្បីេំណាយលៅលេើ

ផ្សេបោះពាេ់បរ ិសាញនខែេបងកល

រនុងជីវ ិររបស់សាពនខែរម្ួយលនោះ។

ពិរក្

ុងវែតជីវ ិរ

ការពិចារណាលោយសារខរម្ិនក្រឹម្ខរលែើម្បីការ់បនញយ

ការបំភាយឧសែ័ន CO2 រនុងែំណារ់កាេលផ្សេងោនលៅ

នបលងកើរល

ើងវ ិញលនោះមានផ្សេ

វាយរំលេេេំលៅឋាន / ការលងើបល

ខែនែីលហោឋរេនាសម្ព័នធែឹរជញ្ូា ននិងលេសេរណ៍។

ខែេក្រូវ

លរឿងលនោះក្រូវ

នលលចារ់េុរថាលៅថ្ែៃអនាលរការអនុវរត

ន៍េំលពាោះបរ ិសាញននឹងក្រូវ

រែថ្នលស

នវាយរថ្ម្េជាម្ួយនឹង

វាបំលរ ើ (44 ឆ្នំ) ថ្នសាពន Showa ចាស់។ រនុងររណី 2 បំ

េិែឋភាពលៅជា "និរនតរភាព" ។ ម្ូេោឋនសក្មាប់ ការ

សាងសង់

ធ្នធានខែេម្ិនរលរើរល

ភាយឧសែ័នកាបូនិេ CO2 លនោះក្រូវ

នលលសនែរ់ថាការ

វាយរថ្ម្េពីនិរនតរភាពលួរពិចារណាអំពីការលក្បើ ក្

នលណនាសាពនម្សលែៀងោនលោយយរលំរូ

តាម្សាពនចាស់លនោះនិងការរំណរ់

ន 200 ឆ្នំជាអំរ

យៈលពេបំលរ ើលសវាលោេលៅ (សាងសង់ល

ស់

ើងវ ិញនិងសមាភររក្ម្ ការលធ្វើ

ខផ្សនការរយៈលពេខវងម្ួយខែេក្រូវេំណាយលពេេូេ

ើងវ ិញបនាទប់

លៅរនុងលក្េើនលណនី ជំនាន់និងការពាររនាលពេ

ពីការសាងសង់ 100 ឆ្នំ) ។ រូបភាពេី1 បីាញពីបំភាយ

អនាលរទរ់េងនឹងការដេស់បូរបរ
ត
ិសាញន។ ែូេោនលនោះ

ឧសែ័នកាបូនិេ CO2 សក្មាប់ វែតជីវ ិរថ្នររណី1 និងរូប
ភាពេី 2 ជាវែតជីវ ិរមានររណី2 ។

ើង

វ ិញលសែើ 25% ថ្នការបំភាយឧសែ័នរេនា / ការសាងសង់

ោឋរេនាសម្ព័នធសងគម្" លោយវ ិេាសាញនជារិសក្មាប់ែីធ្ីេ

លេស (NILIM) ពិរក្

នលល

រិេរួេលៅរនុងររណីទំងពីរលនោះការបំភាយឧសែ័ន CO2

នរាយការណ៍លៅរនុង "ការអភិវឌ្ឍបលេចរវ ិេាថ្ន

វាយរថ្ម្េវែតជីវ ិរថ្នរេនាសម្ព័នធលោយលក្បើ ក្

ើងវ ិញមានេំនួនជាង 90% ថ្នការបំភាយឧសែ័នវែត

ខែរការអនុវរតបរ ិសាញនថ្នផ្សេិរផ្សេខែរខែបនឹងក្រូវ
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នវាយរថ្ម្េលោយយររតាតទំងលនោះលៅរនុងលណនី។

លេើសពីលនោះលេៀរវាលឺជាការម្ិនអាេខវោះ
ផ្សេិរផ្សេលនោះនឹងក្រូវ

នសក្មាប់

េំណាយធាេរ់េុោះ។ លែើម្បីសំលរេ

នវាយរថ្ម្េពីេិែឋភាពថ្នការ

ការចាំ

អនុវរតន៍លសែឋរិេច។ លៅរនុងេីផ្សារលនោះផ្សេិរផ្សេលនោះលឺ
ក្រូវ

នលោេលៅលនោះ ជា

េ់ក្រូវបលងកើរបលេចរលេស LCA ខែេវាយរថ្ម្េ

នក្រឹម្ក្រូវថាសខម្តងរបស់វាលៅលេើ បរ ិសាញនថ្ន

នទម្ទរលែើម្បីផ្សតេ់ជូននូវការម្ិនក្រឹម្ខរការអនុ

ផ្សេិរផ្សេខែរខែបលែើម្បីេេួេ

វរតន៍េំលពាោះបរ ិសាញនរំរ ិរខពស់លនាោះលេ បុខនតផ្សេ

នការម្ូេម្រិោនរនុង

សងគម្លោយសតង់ោរបលេចរលេសរនុង JIS និង ISO

ក្បលយជន៍ខផ្សនរលសែឋរិេផ្ស
ច ងខែរែូេជាការការ់បនញយ

លហើយរនុងលពេជាម្ួយោនលនោះខែរលែើម្បីលេើររម្ពស់ការ

ផ្សេិរផ្សេខែេម្ិនេំលណញែេ់លសែឋរិេចទំងេះង

សិរាលៅលេើការលក្បើ ក្

ស់លអាយមានក្បសិេិធភាពរនុង

រនុងនិងេះងលក្ៅក្បលេស។ ទរ់េិននឹងការអនុវរតន៍

ការបនតបលេចរលេសទំងលនោះរលៅលេៀរ។

លក្េើនអាេក្រូវ

រូបភាពេី 1 ការបំភាយឧសែ័ន CO2 រនុងវែតជីវ ិរ 44 ឆ្នំ

លសែឋរិេច ែំលណើរការលសែឋរិេចបរ ិសាញនថ្នផ្សេិរផ្សេជា
នវាយរថ្ម្េលោយម្លធ្ា

យថ្នការ

វ ិភាលអំពីរថ្ម្េេំហូរសមាភរៈ (MFCA) ខែេមានលោេ

របស់សាពនសូវា (Showa) (ររណីេី 1)

បំណងការ់បនញយការបលងកើរថ្នការសមាភរៈ ខែេម្ិន

រូបភាពេី 2 ការបំភាយឧសែ័ន CO2 រនុងរយៈលពេ 200
ឆ្នំនិងវែតជីវ ិរលៅសាពនម្ូខឌ្េ (ររណីេី 2)

េំលណញេះងរនុងម្សុរែូេជាខែេលលលៅថាជា

ផ្សេិរផ្សេការសំណេ់ែេអវ ិជាមាន។

រូបភាពេី 3 ការក្បឆ្ំងរេេ់ម្ួយលផ្សេងលេៀរថ្នបរ ិសាញ

ែូេខែេ

ន លឺការេំណាយនិងសងគម្

នបញ្ជ
ា រ់េះងលែើម្រួេម្រលហើយ លែើម្បីវាយ

រថ្ម្េផ្សេបោះពាេ់បរ ិសាញនជាយុេធសាស្រសត វាទម្ទរឱ្យ
មានែំលណើរការក្បរិបរោិការអាជីវរម្ែមានរមាេភាពថា
េេធផ្សេថ្នការវាយរថ្ម្េមានេរខណៈវ ិេាសាស្រសតនិង
ីយយេ់សក្មាប់នរណាមានរ់ លហើយថាម្រិរបស់ក្បជា
ជនក្រូវ

ននេុោះបញ្ជ
ច ំងលពញលេញ។េំលពាោះេសេនៈថ្ន

ការលធ្វើឱ្យមានឥេធិពេលៅលេើបរ ិសាញនលអាយកាន់ខរ

ីយម្សេយេ់ LCA លឺមានក្បសិេិធភាពនិងលុណភាព
ខែេក្េក្េង់ែេ់បរ ិសាញនបរ ិមាណខែេលធ្វើលអាយមាន
ការយេ់ែឹងេែក្បលសើរជាងម្ុនលៅលេើ LCA តាម្រយៈ
ក្បជាជនជាលក្េើន។ លេើសពីលនោះលៅលេៀរ MFCA ក្លប
ែណតប់វែតជីវ ិរទំងម្ូេថ្នផ្សេិរផ្សេលនោះអាេបលក្ម្ើ ជា
ម្លធ្ា

យមានក្បលយជន៍ ម្ួយខែេនឹងែំលណើរការ

លសែឋរិេចថ្នផ្សេិរផ្សេលនោះលឺក្រូវ

នរសាងល

ើងលៅ

រនុងក្បព័នលធ សែឋរិេចលនោះ។

ែូលចានោះលហើយ ផ្សេិរផ្សេខែរខែបលធ្វើលអាយមានការ
ក្ពយ
ក្រូវ

រម្ភលក្េើនបុណាាលនាោះការអនុវរតន៍របស់ពួរវា លួរ
នពនយេ់លៅរនុងេរខខណឌថ្នលសែឋរិេច LCA

បុលណាាោះខែរ ។ ពិលសសជាងលនោះលៅលេៀរ រក្ម្ិរខពស់
ថ្នការអនុវរតន៍រំរ ិរខពស់ថ្នបរ ិសាញនពីផ្សេិរផ្សេខែរខែ
ប លួរខរក្រូវ

នបីាញជាម្ួយនឹងភាពរឹងខណន

ន

ោរ់លៅលេើផ្សេក្បលយជន៍ ខរម្ួយលរ់របស់ពួរលល:
េេធភាពថ្នការខរថ្េនែីខែេៗនិងេេធផ្សេថ្នការ
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Fig. 1 CO2 Emissions in 44-year Life Cycle at Old Showa Bridge (Case 1)
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Fig. 2 CO2 Emissions in 200-year Life Cycle at Model Bridge (Case 2)
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Repainting
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Fig. 3 Ratio and Tonnage of CO2 Emissions in 44-year Life Cycle by Life Stage at
Old Showa Bridge (Case 1)
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Fig. 4 Ratio and Tonnage of CO2 Emissions in 200-year Life Cycle by Life Stage at
Model Bridge (Case 2)
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Fig. 5 Striking a Balance between Environment, Cost and Society
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(េំព័រេី 5-8)

ភារៈជាលក្េើន ក្រូវ

េ ិធ៊ីសាស្រសតវាយត្ំឆ្ល LCI សត្ាប់ការដ្ឋក់បញ្ូច លន្ូេ

រងលេៀរ។ លហើយលៅខណៈខែេសមាភរៈទំងលនោះ

ត្បសិទភា
ធ ពដកឆ្ចនដែកដែប

សាយភាយតាម្រយៈសងគម្ខែេពួរលលរំពុងសញិរលៅ

លោយ Yamasita Hirakawa

លសទើរខរម្ិនខែេ

អនុក្បធានលណៈរមាែធ្ិ ការសតីពីបរ ិសាញនខែរខែប

ជបុន។

កាបូនិេ CO2 របស់ផ្សេិរផ្សេខែរខែប (ការវាយថ្រម្េ
លេើវ ិធ្ីសាស្រសតខែេ

នលសនើល

ោះបង់ លចាេលហើយម្ិនខែេ

សាញនភាពថ្នផ្សេិរផ្សេខែរខែបេរាេរលៅរនុងក្បលេស

វ ិធ្ីសាស្រសតសក្មាប់ ការលណនាឯរតាការបំភាយឧសែ័ន
នខណនាំលៅរនុងអរញបេលនោះក្រូវ

នល

នកាេយលៅជាការសំណេ់។ រូបភាពេី 1 បីាញពី

សក្មាប់សំណង់សហព័នធជារិខែរនិងខែរខែបជបុន

LCI) ខែេ

នេេួេរងនូវការខរថ្េនម្តងលហើយម្្

គំន្ិត្ឆ្ន្ការវាយត្ំឆ្លដែលបាន្ចាត្់ទុក LCI ជាត្បសិទធ

នខផ្សែរ

ភាពឆ្ន្ការដកឆ្ចន
ខណៈលពេខែេវ ិធ្ីសាស្រសតជាលក្េើនក្រូវ

ើងលោយសមាលម្ខែរ

នយរពីវ ិធ្ី

ខែបលៅលេើពិភពលោរ (worldsteel) [សូម្លម្ើេ:

សាស្រសតការវាយរថ្ម្េ LCI ខែរខែបពិភពលោរលសនើនូវ

"worldsteel (2011) 1): វ ិធ្ីសាស្រសតការវាយរថ្ម្េ LCI

វ ិធ្ីសាស្រសតម្ួយខែេមានម្ូេោឋនលៅលេើ "វ ិធ្ីសាស្រសតថ្ន

(សារលពើភ័ណឌវែតជីវ ិរ) "] ។ វ ិធ្ីសាស្រសតលនោះខុសខបេរ

ការបញ្ច ប់ជីវ ិរ (EoL) ។ " លៅរនុងវ ិធ្ីសាស្រសតលនោះខផ្សែរលេើ

ទំងម្សុងពីរក្បលភេថ្នក្បព័នកា
ធ រខរថ្េន: ការខរថ្េនលបើរ

ការសននិោឋនថាផ្សេិរផ្សេខែរខែបមានេរខណៈសម្

េំហនិងការខរថ្េនលោយបិេជិរ (លផ្សោរ) ។

រម្យសក្មាប់ការខរថ្េនរាងលផ្សតរលនាោះបលញ្ចញឧសែ័នផ្សទោះ

ការខរថ្េនលោយលបើរេំហរសំលៅលៅលេើក្បព័នធខរថ្េន

រញ្ច រ់ខែេផ្សេិរលោយ ការផ្សេិរថ្នផ្សេិរផ្សេខែរ

នានាខែេសមាភរៈជាលក្េើនក្រូវ
នខរថ្េនល

នររល

ើញវ ិញក្រូវ

ខែបម្ួយខែេក្រូវ

ើងវ ិញលែើម្បីផ្សេិរផ្សេិរផ្សេក្បលភេែែីៗ

នខបងខេរសាជាែែីលៅជា

ផ្សេិរផ្សេជំនាន់លក្កាយលោយលហរុលនោះការោរ់រក្ម្ិរ

ឬរី សំលៅលៅលេើក្បព័នធថ្នការខរថ្េន (ការខរថ្េនការ

ផ្សេបោះពាេ់បរ ិសាញនខែេ

បលងកើរលអាយមាននិងការខរថ្េនរំលៅ) លមាេោះេរខណៈ

កាេផ្សេិរ។ ែូេជាលៅលពេខែេការវាយរថ្ម្េផ្សេ

សម្បរតិរប
ូ រាងថ្នសមាភរៈម្ួយក្រូវ

បោះពាេ់បរ ិសាញនថ្នផ្សេិរផ្សេខែរខែប វាលឺជាវ ិធ្ីសា

នដេស់បូរ។
ត ម្ាង

វ ិញលេៀរ ការខរថ្េនបិេជិរសំលៅលៅលេើក្បព័នធការខរថ្េន

ស្រសតេូេំេូោយខែេេុបបំ

ខែេលៅរនុងេរខណៈសម្បរតិរប
ូ រាងថ្នផ្សេិរផ្សេខរថ្េន

ផ្សេិរផ្សេខែេក្រូវ

ើងវ ិញសក្មាប់ រម្ែវ ិធ្ីែូេោននឹងលពេម្ុន។

ផ្សេិរផ្សេខែេក្រូវ

ម្ិនដេស់បូតរនិងផ្សេិរផ្សេខែេខរថ្េនលនោះអាេក្រូវ
លក្បើ ល

ន

ខរខែរ (ផ្សេិរផ្សេ

ឧទហរណ៍ ខផ្សនររាយរងថ្នលក្ោងសំណង់ខែរខែបែូេ
ជាសុម្ខែរខែបខែរនិង

រខែរខែបពក្ងឹងអាេខរថ្េន

ខែេមានការផ្សទុោះ) និងជា

នផ្សេិរជាេម្បងលោយការ
នបីាញលំនិរថ្ន

លនោះ។

នលក្បើ ជាែែីម្តងលេៀរសក្មាប់រម្ែវ ិធ្ីែូេោនលនោះ

ខែបអាេខរខក្ប

ើងលោយការរោយ

វ ិធ្ីសាស្រសតេូេំេូោយរបស់ខែរខែបរបស់ពិភពលោរ

លនោះបីាញថាោែនការដេស់ បូរនិ
ត ងផ្សេិរផ្សេខេួនឯង
ន

នផ្សេិរល

ខែេមានលភេើង) ។ រូបភាពេី 2

សម្បរតិរប
ូ វ ័នតជាម្ូេោឋនថ្នផ្សេិរផ្សេខែេខរថ្េនទំង

។ លនាោះលឺវាអាេក្រូវ

រ់ ភាពខុសោនរវាង

រោយសំណេ់លអរចាយ (ផ្សេិរផ្សេអលគិសនីម្ួយធ្នូ

នលហើយបលងកើរជាផ្សេិរផ្សេខែរខែបែែី។ េរខណៈ

អាេក្រូវ

នោរ់លៅរនុងែំណារ់

ទំនាក់ទំន្ងរវាងេ ិធ៊ីសាស្រសតបំនុោះនដ្ឋយបំ
្
ពង់ដែកនដៅន្ិង
េ ិធ៊ីសាស្រសតបំពង់ដែកនដៅអគគិសន្៊ីធូកន
ន ុងការនលិត្

នឱ្យែឹងថាផ្សេិរផ្សេខែរ

នលិត្នលដែកបន្្ោះ ន្ិង ដែកដែប

នេំលពាោះការខរថ្េនលផ្សោរ។ (សូម្លម្ើេ

វ ិធ្ីសាស្រសតពីរក្រូវ

តារាងេី 1) ។

នលក្បើ រុងការផ្សេិ
ន
រខែរបនទោះ និង:

វ ិធ្ីសាស្រសតបំពង់រលតោបំផ្សុទោះ (BF) និងវ ិធ្ីសាស្រសតបំពង់

រថ្ម្េសមាភរៈខែេក្រូវលក្បើលែើម្បីផ្សេិរផ្សេិរផ្សេខែរខែ

រលតោអលគិសនីម្ួយរាងែងធ្នូ (EAF) វ ិធ្ីសាស្រសតបំពង់

បខែេមានេរខណៈសម្រម្យសក្មាប់ការខរថ្េនជារាង

រលតោបំផ្សុទោះ (BF) បីាញែំលណើរការម្ួយខែេរនុងលនាោះ

លផ្សោរលនោះម្ិនខែេមានការែយេុោះសូម្បីខរលៅលពេសម្្
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មានខែររូនក្ជូរ (ខែរខែេរ ំោយ) ខែេក្រូវ

នផ្ស

ថាក្បសិេិធភាពការផ្សេិរ (េិននផ្សេ) លៅរនុងែំណារ់

េិរលៅរនុងលុរលភេើងផ្សទុោះម្ួយលោយលក្បើ ការខរខែរខែេ
ជាវរញុធារុលែើម្េម្បង បនាទប់ ម្រក្រូវ

កាេលនោះលៅលពេខែេផ្សេិរផ្សេខែរខែប
បុលគេិរវ ិធ្ី សាស្រសត EAF ក្រូវ

នេក្មាញ់លៅរនុង

នជួេ

នផ្សេិរ។ លៅលពេ

េ្ីកនអុរសុីខសនម្ួយខែេជាម្ូេោឋនផ្សេិរខែរខែ

ខែេ LCI នូវផ្សេិរផ្សេខែរខែបក្រូវ

ប។ វ ិធ្ីសាស្រសត EAF បីាញពី ែំលណើរការខែេលក្បើសមាភ

វ ិធ្ីសាស្រសតរំលៅបំពង់អលគិសនី EAF (ការសនែរ់រថ្ម្េ

រៈខែរខែបខែេក្រូវ
ជាធ្ម្ែតាលៅរនុង

នល

ើងវ ិញ

នរ ំោយល

ើងវ ិញ

ក្េឹសីថា
ត 100% ថ្នការលក្បើ ក្

រាងធ្នូ ខែេមានលភេើងអលគិសនីខែេ

េះងលក្ៅ) ក្រូវ

ស់សំណេ់លអរចាយ

នរំណរ់ យងេាស់ថាជា Xre និង

LCI ថ្នផ្សេិរផ្សេខែរខែបខែេផ្សេិរលោយវ ិធ្ី សា

នឹងផ្សេិរខែរខែបឬលៅរនុងការខែេេុបលចាេការ

ខែរខែបក្រូវ

នបខម្េងលៅជាខែរខែបជាែែីលៅរនុង

ស្រសតបំពង់រលតោបំផ្សុទោះ (BF) (ការសនែររថ្ម្េក្េឹសីលត ក្បើ

រាងធ្នូខែេមានលភេើងអលគីសនី។

ក្

ស់ថ្ន 0% សំណេ់េះងលក្ៅ) ក្រូវ

រូបភាពេី 3 បីាញេំនារ់េំនងរវាងវ ិធ្ីសាស្រសតបំពង់

Xpr សំណេ់ LCI អាេក្រូវ

រលតោបំផ្សុទោះ (BF) និងវ ិធ្ីសាស្រសតបំពង់រលតោអលគិសនី EAF

ម្។

ក្រឹម្ខរលក្បើសមាភរៈលទេជាវរញុធារុលែើម្រនុងវ ិធ្ី សាស្រសត

•ការគណនាសត្ាប់ LCIEoL សែ៊ីការ

លនោះ។ ែូេខែេ

អនុវរតលៅរនុងវ ិធ្ីសាស្រសត EAF ម្ិនក្រូវ

សរុបខែេេេួេ

លេៀរ (ការខេរចាយជាែែី)ការសំណេ់ LCI- លនោះលបើលយង

នលក្បើជា

លៅតាម្សមាមាក្រខែេរម្ែវ ិធ្ី សំណេ់ខែរខែប (S) - រនុង

នការ់បនញយ

អំ

ុងលពេការផ្សេិរថ្នផ្សេិរផ្សេខែរ។ លៅលពេខែេមាន

ការលរៀបេំេះងលេើលនោះសម្ីការែូេេះងលក្កាម្ក្រូវ

នលលលក្បើ ជាសមាភរៈក្បភពម្ួយលឺ វ ិធ្ីសា

រ។ និយម្ន័យថ្នធារុ នីម្ួយក្រូវ

ស្រសតសាោ EF លនោះ (សូម្លម្ើេរូបភាពេី 3) ។ លនាោះលឺវា

លក្កាម្លនោះលឺក្រូវ

នយេ់ថាទំងវ ិធ្ី សាស្រសតបំពង់រលតោបំផ្សុទោះ

(BF) និងវ ិធ្ីសាស្រសត EAF អាេក្រូវ

ើងវ ិញពីេះង

ចារ់េុរជាក្បសិេិភា
ធ ពថ្នការខរថ្េន និង ការបខនញម្លេៀរបខនញម្

សំណេ់លអរចាយ (េំនួនលសែើនឹងក្បមាណ 10 ~ 20%

អាេក្រូវ

នតាម្រយៈការការ់ បនញយការសំណេ់

លក្ៅសំណេ់ (RR) - ពីផ្សេិរផ្សេខែរខែប LCI (x) ខែេម្ិន

វ ិធ្ីសាស្រសតបំពង់រលតោបំផ្សុទោះ (BF) លែើម្បីលក្បើខែរខែប

ជារិខែរក្រូវ

នបលងកើរលោយ LCI

LCI លនោះលបើលយងលៅតាម្អក្តាថ្នការសទុោះលងើ បល

ខែបសំណេ់។ ឧទហរណ៍ វាលឺជាលរឿងធ្ម្ែតាលៅរនុង

ក្បភពជារិខែរ) លហើយមានររណីខែេ

នរំណរ់ែូេេះងលក្កា

ផ្សេិរផ្សេខែរខែប LCIEoL អាេក្រូវ

ន

នរ ឹរបនតឹងខែរ

ថ្នេំនួនសរុបបនទុរថ្នវរញុធារុលែើម្ខែេក្រូវ

នរំណរ់ជា

សំណេ់ LCI ＝Xpr・YXre・Y = (XprXre)・Y --- ①

នបីាញលៅរនុងរួលេខ ខរខែរម្ិន

បំពង់រលតោបំផ្សុទោះ (BF) និងសំភារៈនានាខែេក្រូវ

នផ្សេិរលោយ

នេេួេយ

នលក្បើ រុងសម្ី
ន
ការេះង

នបីាញលៅរនុងតារាងេី 2 ។

LCIEol=XRR・សំណេ់ LCI+S･សំណេ់ LCI ---

នលក្បើ លែើម្បីផ្សេិរ

②

ផ្សេិរផ្សេរបបខែរនិងខែរខែប។

From ①, លោយសំណេ់ LCI=(XprXre)･Y:
LCIEol= X(RRS)・(XprXre)･Y --- ③

េ ិធ៊ីសាស្រសតគណនាចំនពាោះ LCIEoL ដែលត្ត្ូេដ្ឋក់ចូលនៅ
កនុងគណន្៊ីដបបដនន្ដកឆ្ចន

 ការនតលឧ
់ ទាហរណ៍ព៊ីការគណនា LCIEoL

•សំណល់នអត្ចាយខាងនត្ដ

លោយសនែរ់ថាជាររណីខែរចានធ្ម្ែតា ការលណនា

លៅរនុងការលណនា LCIEoL លនោះ សំណេ់លអរចាយេះង

សារេបងម្ួយថ្ន LCIEoL ថ្នចានខែរខែបលនោះក្រូវ

លសេរោីខែេងការណ៍លនោះថា: «លី

បីាញលៅរនុងតារាងេី 3 សក្មាប់ធារុោនខែេ

លក្ៅLCI (សំណេ់លអរចាយLCI) ក្រូវ
ផ្សេខែរក្រូវ

នផ្សេិរល

លធ្វើល

នបលងកើរជា

ូក្កាម្ Y របស់ផ្សេិរ

ើងពី 1 លី

នឈានែេ់ 0.76 LCIEoL (លី
លី

ស្រសត EAF និងការសំណេ់លអរចាយ LCI យរជាង

នលក្បើ

ូក្កាម្-ឧសែ័ន CO2 /

ូក្កាម្) ។ លៅលពេលក្បៀបលធ្ៀប LCI (x) ខែេម្ិន

លិរែេ់ឥេធិពេខរថ្េន លៅខណៈលពេខែេ LCIEOL

ូក្កាម្ខែេមានរថ្ម្េ Y របស់ LCI ថ្នផ្សេិរផ្សេ

ខែរខែបផ្សេិរការលក្បើ វ ិធ្ីរលតោបំផ្សុទោះ»។ Y

ន

សក្មាប់សម្ីការ LCIEoL បីាញេះងលេើ។ ជាេេធផ្សេ

ូក្កាម្ថ្ន

សំណេ់លអរចាយពីេះងលក្ៅលោយការអនុវរតវ ិធ្ីសា
លី

ើងលោយការផ្សតេ់ឱ្យនូវរថ្ម្េសនែរ់ខែេ

ន

លៅរនុងរូបភាពរបស់ BF ក្រូវ

នបីាញ

11

នែយេុោះ: 0.76/1.97

ែយេុោះក្រឹម្ 62% ខែេលៅរនុងរូបភាពរបស់ EAF លរើន

LCI និងការរួម្បញ្ូច េយងលពញលេញរនុងការខរថ្េន

ទំងលនោះអាេក្រូវ

តារាងេី 1 លផ្សេងោនលៅរនុងការខរថ្ននលោយសមាភរៈ

ល

ើង: 0.76/0.66លរើនល

ើង 62% ។ េេធផ្សេលណនា

ខែេមានរក្ម្ិរខពស់លនោះ។

នចារ់េុរថាបណា
ត េម្រពីការពិរ

ខែេថាលោយម្ិនលិរពីថាលរើផ្សេិរផ្សេ BF

រូបភាពេី 1 េរាេរផ្សេិរផ្សេខែរនិងខែរខែបលៅ

ឬផ្សេិរផ្សេ EAF មានការទរ់ េងោនពីផ្សេបោះពាេ់ប
រ ិសាញនក្រូវ ខែេក្រូវ

ក្បលេសជបុន (FY2010)

រូបភាពេី លំនិរថ្នវ ិធ្ីេី 2 បញ្ចប់ថ្នជីវ ិរ (ខែរពិភព

នរំរ ិរការខេរចាយតាម្េិសលៅ

លោរឆ្នំ 2011)

លផ្សេងពីលេើរម្ុនលោយលសតើងៗពីការបំភាយឧសែ័នផ្សទោះ
រញ្ច រ់ខែេបងកល

រូបភាពេី 3 វ ិធ្ីសាស្រសតេំនារ់េំនងរវាងផ្សទុោះអលគិសនីនិង

ើងលោយការផ្សេិរថ្នផ្សេិរផ្សេជំ

នាន់បនាទប់ខែេក្រូវ

នផ្សេិរល

វ ិធ្ីសាស្រសតរលតោបំពង់រាងធ្នូ

ើងជាែំបូងពីខរខែរ។

តារាងេី 2 និយម្ន័យថ្នធារុលរៀងោនរនុង LCIEoL សម្ី

ការគណនា LCI ដែលបាន្បញ្ូច លដកឆ្ចននលិត្នលដែក

ការ

ដែបកំរ ិត្ខ្ាសយ
់ ងនពញនលញ

តារាងេី 3 ឧទហរណ៍ថ្នការលណនាការជំនុំជក្ម្ោះថ្ន

រនុងវ ិស័យសំណង់វ ិសវរម្ែសុីវ ិេនិងវ ិស័យសំណង់

LCIEoL

អោរ វ ិធ្ីសាស្រសតសំេះន់រុនងការលណនា LCI បេចុបបនន

លនោះលៅរនុងការលក្បើក្
បរ ិសាញនខែេ

រូបភាពេី4 ក្ពំខែនរបស់ក្បព័នធសក្មាប់ការលណនា

ស់លឺលែើម្បីវាយរថ្ម្េផ្សេបោះពាេ់

នោរ់លោយផ្សេិរផ្សេខែរខែប

េំនួន 4 ផ្សេិរផ្សេខែរខែប LCI

ន

(ការោរ់រប
ូ ែរ)

ក្រឹម្ខរែំណារ់កាេថ្នេេធរម្ែវរញុធារុលែើម្ និង ការផ្ស

លសទើរខរជិរេំនួនទំងម្ូេថ្នផ្សេិរផ្សេខែរខែប

េិរែេ់េំណុេម្ួយថ្នការនាំលេញរបស់ពួរលល (េំ

អនុវរតរុនងលោេបំណងលរៀងក្រូវ

លយេលៅលេះេងទវរ) ខែេជាម្ូ េោឋនលៅលេើក្ពំខែន
ែំណារ់កាេថ្នជីវ ិរខែេ

សំណេ់លអរចាយ ខែេបនាទប់ម្រក្រូវ

នបីាញលៅរនុងរូបភាពេី

4។ លោយសារខរវ ិធ្ីសាស្រសតលនោះម្ិន

ល

ខែេក្រូវយរការខរថ្េនមានក្បសិេិធភាព (េុងបញ្ចប់ថ្ន

មាភរៈរនុងការផ្សេិរ

បេចុបបននលនោះសហព័នធខរខែរនិងខែរខែបជបុនសហការ
នលេើរ

ក្រូវ

ជាធ្រមានខរថ្េនខែេក្រូវលិរពិចារណា។ លេើសពីលនោះ

ើញ

នលក្បើរេ
ួ លហើយ) លឺ

នយរម្រលក្បើវ ិញក្បរបលោយក្បសិេិភា
ធ ពជាស

ខែបលនោះ។

លណនា LCI លនោះ លយើងរំពុងខររលម្េើងការលណនាថ្ន
រថ្ម្េ LCI សក្មាប់ផ្សេិរផ្សេខែរខែបជារ់ោរ់លោយ
នតាម្រយៈការេូេរួម្

ពីផ្សេិររម្ែក្រុម្ហុននិងការជួេវ ិធ្ីសាស្រសតលណនា LCI
លនោះ។ រថ្ម្េ LCI ជារ់ោរ់លណនាសក្មាប់ផ្សេិរផ្សេ
នរំណរ់លោេលៅសក្មាប់ការលេញ

ផ្សាយជាសាធារណៈលៅខខម្ីនាឆ្នំ 2016 ។
លយើងនឹងរ ីររាយក្បសិនលបើអរញបេលនោះបីាញឱ្យល

នររល

មាភរៈលៅរនុងែំលណើរការខែរនិងែំលណើរការផ្សេិរខែរ

លៅលេៀរលោយអនុលោម្តាម្វ ិធ្ីសាស្រសតរុងការ
ន

នីម្ួយលឺក្រូវ

ខែរធ្នូខែេមានលភេើងអលគិសនី។

ផ្សេិរផ្សេខែរខែបខែេក្រូវលល

នលរៀបរាប់េះងលេើេំលពាោះការលណនា LCI ថា

ខផ្សែរលេើេិននន័យខែេក្បម្ូេ

នលក្បើជាែែីម្តងលេៀរជាស

េំនួនទំងម្ូេថ្នសំណេ់ខែរខែប (

រម្ពស់ការបញ្ូច េលៅរនុងសតង់ោរ ISO េំលពាោះវ ិធ្ីសាស្រសត

នររ

ើញយងីយម្សេលោយលក្បើរមាេំងមាលញេិេ

ខែេជាសំណេ់ ខែេក្រូវ

ការខរថ្េន) លែើម្បីលធ្វើការពិចារណា។

ខែេ

នលក្បើលែើម្បីលធ្វើ

លៅរនុងែំលណើរការខរថ្េន ផ្សេិរផ្សេខែរខែបក្រូវ

េ់ណាស់រុនងការផ្សតេ់ការីរជាវ ិធ្ីសាស្រសត

ជាម្ួយសមាលម្ខែរខែបពិភពលោរក្រូវ

ើញថាជា

ឱ្យផ្សេិរផ្សេខែរខែបែែី។

នវាយរថ្ម្េ LCI

តាម្រយៈជីវ ិរទំងម្ូេរបស់ផ្សេិរផ្សេខែរខែបវាជា
ការចាំ

នររល

ន

ើញ

ពីការមានក្បលយជន៍រុនងការលេើររម្ពស់ការយេ់ែឹង

ជាពិលសស ការខរថ្េនផ្សេិរផ្សេខែរខពស់ថ្នការលណនា
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Material recycling

Table 1 Difference in Recycling by Material
Horizontal recycling

Of recycling systems, the horizontal recycling denotes the process
in which a material after recycling is used for the application similar
to that before recycling.
Ex.: Steel frame, reinforcing bar (structure) → Steel frame, reinforcing bar (structure)

Cascade recycling
(Down cycle)

Of recycling systems, the cascade recycling denotes the process in
which a material after recycling is used for the application different
from that before recycling.
Ex.: Concrete (structure) → Concrete (roadbed material)

Thermal recycling

In thermal recycling, scrap, wastes and other materials are incinerated to
recover thermal energy, or called the thermal recovery system.
(Distinguished from material recycling)
Ex.: Lumber, plywood → Fuel source

Fig. 1 Circulation of Iron and Steel Products in Japan (FY2010)
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Fig. 2 Concept of End-of-Life Approach (worldsteel 2011)
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Fig. 3 Relation between Blast Furnace Method and Electric Arc Furnace Method
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Basic oxygen
furnace

Table 2 Definition of Respective Elements in LCIEoL Equation
Element in equation

Definition

LCIEoL

Steel product LCI (kg-CO2/kg) that takes account of recycling effect;
System boundary for LCI calculation of steel products is set to cover
product life stages from raw material procurement, production and
shipment to external scrap recovery, intermediate treatment, recycling
process and scrap LCI; EoL: End of life

Scrap LCI

LCI of external scrap (kg-CO2/kg); External scrap denotes steel scrap
recovered from end-of-life end-use product and does not include
process scrap and steel shop scrap

X

Steel product LCI (kg-CO2/kg) that does not take account of recycling
effect; System boundary for LCI calculation of steel products is set to
cover product life stages from raw material procurement to production
and shipment (cradle to gate)

Xpr

LCI (kg-CO2/kg) of steel product produced by blast furnace method: On
the premise of 0% in scrap application rate

Xre

LCI (kg-CO2/kg) of steel product produced by electric arc furnace
method: On the premise of 100% in scrap application rate

RR

RR (recycling rate) in calculation equation for LCI EoL proposed by
worldsteel; In its report, RR is shown using the ratio (kg/kg) of the
external scrap recovery amount (kg/y) to the external scrap generation
potential (kg/y); RR does not cover yielding in steelmaking employing
recovered external steel scrap

Y

Production efficiency in electric arc furnace steelmaking (yield kg/kg);
Ratio of steel production to external scrap input (more than 1 kg of
external scrap is required to produce 1 kg of steel)

S

Application rate of external steel scrap used in iron- and steelmaking
process (kg/kg); The equation does not target process scrap and steel
shop scrap

Table 3 Example of Trial Calculation of LCIEoL
X
Steelworks I
(Blast furnace method image)

1.97

Steelworks II
(Electric arc furnace method image)

0.66

RR

0.88

Xpr

2.04

Xre

0.47

Y

S

LCIEoL

0.05

0.76

0.95

0.76

0.93

15

Fig. 4 System Boundary for LCI Calculation of Steel Products with EoL Recycling

An entire amount of steel
scrap (recovered used
steel products) is effectively reused as the material in iron and steelmaking
process.

In the recycling process,
steel products are easily
recovered by use of magnetic force as the scrap,
which is used again as the
material in electric arc furnace steelmaking.

Nearly an entire amount
of steel products applied
in respective purposes are
recovered as the scrap,
which is then used to
make renewed steel products.
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(េំព័រេី

រូបភាពេី 1 បីាញការដេស់បូរសត
ត
ុរខែរខែបខែេ

9-12)

ន

ឃ្លង
ំ សតកសា
ា រៈ ន្ិងអត្ាការដកឆ្ចនបញ្ចប់ជ៊ីេ ិត្របស់
ុ

ក្បម្ូេេុរលៅរនុងក្បលេសជបុន។ ខណៈលពេខែេ

លោយបណិឌ រ Ichiro

លេខលនោះម្ិនអាេក្រូវ

ឃ្េំងលហោឋរេនាសម្ព័នធខែេ

ដែកដែប

Daigo

នាយរោឋនសមាភរៈវ ិសវរម្ែ

នររល

លេៀរលក្ៅខែរខែប វាក្រូវ

នបញ្ច ប់ការសិរាពីសា

នបីាញលៅរនុងរួ

ើញលៅរនុងសមាភរៈលផ្សេង

នលលចារ់េុរថាមានលសទើរខរ

ោវ ិសវរម្ែ លៅសារេវ ិេាេ័យថ្នេីក្រុងរូរយូ

ក្លប់ផ្សេិរផ្សេខែរខែប, លហើយវាជាសញ្ជញបីាញពី

ការគណនាឃ្លង
ំ សតកដែកដែប
ុ

រនុងលហោឋរេនាសម្ព័នខធ ែេមានរយៈលពេលសវារម្ែជិរ

សតុរខែរខែបខែេមានម្សាប់ខែេក្រូវ

នាលពេបេចុបបននលនោះ ខែរខែបលៅលក្េើនជាង1500 ោន
លតាន ក្រូវ

ពារ់រណា
ត េអេិថ្្នតយ៍ (រូបែរេី 2) ។

នផ្សេិរលៅេូទំងពិភពលោរជាលរៀងរាេ់

ឆ្នំសក្មាប់ លក្បើក្

រូបែរេី 1 ការសតុរខែរខែបខែេសញិរលៅរនុងការលក្បើក្

ស់លៅរនុងវ ិស័យេក្ម្ុោះែូេជាសាពន

រូបភាពេី1 ភាលហុនលៅក្បលេសជបុនរនុងអំ

រែយនតនិងលក្លឿងមាសុីន។ រនុងេសវរេឆ្នំ 1850 ការ
បលងកើរថ្នែំលណើរការផ្សេិរខែរ Bessemer ខែេ

ខែរខែបឆ្នំ 1980 ែេ់ឆ្នំ 2000

ន

លំហូរសាារៈ ន្ិងការេ ិភាគការសតក
ុ

នរររុញលៅរនុងសារលពើភ័

វ ិធ្ីសាស្រសតពីរខែេម្ិនេាស់ោស់ ក្រូវ

ូវលនោះបលងកើរ

ស្រសត

នផ្សតេ់នូវសកាតនុ

រល

ើងលេើខែេរាប់ផ្សេិរផ្សេខែរខែបខែេ

មានម្សាប់ទំងអស់និងវ ិធ្ីសាស្រសតម្ួយលផ្សេងលេៀរលឺជា

ពេខែេជាម្ធ្យម្ខែេជាក្បភពបុសិ៍លោ សវា-ជីវ ិរថ្ន

វ ិធ្ីសាស្រសតពីលេើេុោះលៅ

ខែរខែប។
លៅលែើម្អរញបេលនោះខបំុនឹងក្ោន់ ខរពិភារាោនអំពីលំនិរ

រវាងការបញ្ូច េនិងល

ផ្សេិរផ្សេខែរខែប

ភាពេី1 ក្រូវ

វ ិស័យេក្ម្ុោះខែេ

រខែេលណនាភាពខុសោន
ោះបង់ បរ ិមាណ (លលលៅថាជាការ

បខនញម្សុេធលៅការសតុរ ) ។ ការសតុរខែរខែបលៅរនុងរូប

ថ្នការសតុរសមាភរៈខែេមានផ្សេិរផ្សេខែរខែប។
ននិងរំពុងរររុញលៅរនុង

technoshpere ជារេនាសម្ព័នធបខនញម្ខែេ

នរាប់លោយលក្បើ វ ិធ្ីសាស្រសតលេើេុោះម្រ

ការេំ

រលៅរនុងការលណនាលនោះលឺជារលបៀបរនុងការ

ទំងលនោះបនោបលក្ម្ើជាផ្សេិរផ្សេេុងខែររហូរែេ់ការ

រំណរ់ពីេំនួនេឹរក្

លពេខែេលសវារម្ែធារុខបបលនោះក្រូវ

រួម្បញ្ូច េទំងការលក្បើក្

លែើម្បី

លក្បើ លសវារម្ែរបស់ខួេនែេ់ជីវ ិរេុងលក្កាយ។ ខណៈ

នលលលៅថា

លក្បើ ក្

នលសនើពីរក្បលភេបខនញម្:

ស់សុរលនាោះវាលឺ
ត
ជាការចាំ

របស់ពួរវានិងក្រូវ

នបញ្ជ
ា រ់របស់

ន់សាែនថារនុងការ

េ់លែើម្បីរាប់េំនួនថ្ន
ស់

នលលល

ោះបង់លចាេខែេអាេក្រូវ

នលលលៅថាជាជំនាន់សកាតនុពេខែរសំណេ់។
េំនួនខែេបីាញលៅេះងសាោំលៅរនុងរូបភាពេី 2 លឺជា

ើញសញ្ជញ

សំណុំរងថ្នសតុរខែេខេងលក្បើ ខែេមានសកាតនុពេ

បរ ិមាណខែេក្រូវល

ពីែំលណរលៅរនុងនិទ

លឺសក្មាប់ការលក្បើក្

េំនួនេំហូរ

សក្មាប់ការខរថ្នននាលពេអនាលរែូេជាសរវខែេ ភាបរ់
រែូវលនោះ។

ោះបង់លចាេ។ ម្ាងវ ិញ

ផ្សេិរផ្សេទំងអស់ខែេមានេំនួនអាយុកាេបំលរ ើ

ខេួននិងការធាេរ់លេញថ្នលសវារម្ែបុខនតលៅខរមានលក្បើ។

ឃ្េំងសតុរក្កាំងម្ិនលក្បើបីាញលអាយល

នល

ផ្សេិរផ្សេខែរខែបខែេមានលៅរនុងការលក្បើក្

នតាងជាសតុរខែេ

ើងែេ់ជីវ ិរលសវាខែេ

ោះលចាេផ្សងខែរ។

ស់ រុងនិ
ន
ងសតុរខេងលក្បើ េំនួន

លេៀរលៅរនុងលោេបំណងលែើម្បី

ឃ្េំងសតុរខែេហួសសម្័យក្ពម្ទំងឃ្េំងសតុរក្កាំង
នលរើនល

នល

ើញវ ិញជាខែរខែបសំណេ់ ក្រូវ

នលក្បើជាេំនួនខែេ

លេៀរណាម្ួយលេថ្នភាលហុន ខែេជាខផ្សនរសិរាបរ ិសាញ

េុរម្ិនលក្បើ ។ សតុរខេងលក្បើ ក្រូវ

រ់ ខែេ

ន់ក្បមាណពីេំហំទំងម្ូេថ្នការសតុរខែរខែប

ខែរខែបខែេររល

ស់ (រូបែរេី 1) ។

ក្បសិនលបើលយើងសួរថាលរើមានក្បលភេខែរខែបលផ្សេង
នវ ិេាឧសាហរម្ែខែេ

រ

លក្កាម្។

នលក្បើ លៅរនុង

នលរៀបរាប់ េះងលេើ។ ផ្សេិរផ្សេ

សតុរសញិរលៅរនុងការលក្បើ ក្

នលក្បើលែើម្បី

ន់សាែនការសតុរខែរខែប: វ ិធ្ីសាស្រសតម្ួយលឺជាវ ិធ្ីសា

រីគេថ្នឃ្េំងសតុរសមាភរៈម្ួយ។ លោយសារីយ
ម្សេខរថ្េន ការសតុរខែរខែបលនោះ

ុងលពេ

រេនាសម្ព័នធ

ទប។ រយៈលពេជាង 160 ឆ្នំផ្សេិរផ្សេនានាខែេ
ណឌថ្នផ្សេិរផ្សេខបបេំលនើបលនោះនិងឥ

ស់

រូបែរេី 2 ការការ់េំនប់េំលពាោះររណីថ្នការសតុរលហោឋ

ផ្សោេ់េេធភាពការផ្សេិរខែរខែបលៅខែេមានរថ្ម្េ
នផ្សេិរខែរលៅក្រូវ

នអនុវរតលៅ

17

ោះលចាេសក្មាប់សុរទំ
ត
ងម្ូេនិង

នបីាញលៅេះងលនវងលៅរនុងរូបភាពេី 2
ស់ លៅរនុងការសតុរ។

លពេខែេ េំ

របំផ្សុរលែើម្បីលធ្វើការវាស់ខវងការអនុវរត

ជារ់ខសតងថ្នសតុរខែេសញិរលៅរនុងការលក្បើ ក្
លៅរនុងការលក្បើក្
លោយម្លធ្ា

ស់អាេនឹងក្រូវ

នលល

រំណរ់និងជាសំណេ់ខែរលោយ

ស់ សតុរ

ន់ក្បមាណ

នលលលរៀបរាប់ ែូេេះងលេើ។
រូបភាពេី 4 (រ) លបើលក្បៀបលធ្ៀបនឹងរថ្ម្េ

វ ិភាលថាម្វនត សកាតនុពេបលងកើរសំណេ់ខែរខែបលៅ
ន

ក្បមាណថ្នសំណេ់ខែរខែប

ស់ផ្សេិរផ្សេ

ែេ់ឆ្នំ 2008 ខែរចាស់ៗក្រូវ

នររល

ផ្សេិរផ្សេេុងបញ្ច ប់ថ្នជីវ ិរខែេ

រូបភាពេី 2 បីាញថាេំហូរថ្នផ្សេិរផ្សេខែរខែប

ោះបង់លចាេលក្កាយពីការបញ្ច ប់ថ្នជីវ ិរលសវារម្ែ
នលរើនល

ើងវ ិញលៅ

នយេ់ពីរួរលេខលនាោះលៅរនុងឆ្នំទំងពីរ ពី 2007

លក្បើ លៅរនុងជាលរៀងរាេ់ឆ្នំលៅរនុងអរីរកាេ។

(ឬសំណេ់ខែរខែប

នលរើនល

ន់

រនុងក្បលេសជបុនចាប់ពីឆ្នំ 1987 ែេ់ឆ្នំ 2010។ វាក្រូវ

របស់ខួន
េ (រូបភាពេី3) និងបញ្ូច េខែរខែបែេ់េុងលរៀង

នល

ន់ក្បមាណថ្ន

សកាតនុពេបលងកើរខែរខែបសំណេ់និងេំនួន

ន់ក្បមាណការជួេការ

ខេរចាយថ្នជីវ ិរថ្នការបញ្ច ប់ ការលក្បើ ក្

ើងវ ិញ

ខែេជាភាលម្ួយ។ រថ្ម្េថ្នរតាតលនោះលហើយភាលលនោះក្រូវ

យថ្នការវ ិភាលថាម្វនត។ លៅរនុងការ

រនុងការោនកាេពីឆ្នំក្រូវ

នលរើនល

ើញពី

នលរើនល

ើងលេើស

ពីជីវ ិរលសវារបស់វារួេលៅលហើយ លៅម្ុនលពេខែេឆ្នំ

ើងវ ិញ) ផ្សងខែរ។

2007 លៅរក្ម្ិរខពស់ជាងសកាតនុពេបលងកើរខែរ

លេើសពីលនោះលេៀរការនាំលេញនិងការនាំេូេនិងផ្សេិរ

សំណេ់ចាស់ៗ ។ លទោះយងណា លោយមានពីធ្ម្ែ

ផ្សេខែេលក្បើ សំណេ់

ជារិម្សាប់ លៅរនុងការ

ន

រ់បង់ការលរើរល

ើងលៅ

ម្ួយជំនាន់ពីសំណេខែរលឺភាពម្ិនេាស់ោស់

រនុងែំលណើរការខរថ្េននិងផ្សេិរផ្សេខែរខែបម្ួយេំនួន
ក្រូវ

ន់ក្បមាណមានសកាតនុពេ
នសនែរលពញម្ួយជីវ ិរលែើម្បី

សក្មាប់ជួរម្ួយខែេ

នេេួេរងនូវកាក្បកាសទម្ទរ។ រនុងេំលណាម្

ផ្សេិរផ្សេខែរខែបខែេលៅខរលបើរបីាញ លៅខរមាន

បញ្ច ប់ការលក្បើ ក្

លំនរខែរខែបខែេ

លៅរនុងរូបភាពេី 3។ រថ្ម្េអរិបរមានិងអបបបរមាខែេ

ោឋនក្លឹោះខែេក្រូវ

នលក្បើ សក្មាប់ការរសាងម្ូេ

ជាេេធផ្សេសក្មាប់

នបនេេ់េុររនុងែីបនាទប់ពីការ
នែំល

ផ្សេូវរូងរនុងែីបិេជិរខែេក្រូវ

នសននិោឋនថាការលរើនល

បលងកើរសក្មាប់ឆ្នំទំងលនាោះ។

រូបភាពេី3 លពញម្ួយជីវ ិរថ្នការបញ្ច ប់ការលក្បើ

រនុងអំ

លេើររម្ពស់និងែូលេនោះអក្តាការលងើបល

រូបភាពេី3 េំរ ឹងរបងខែរធ្ំៗលៅលេើផ្សូេវរែលភេើង 3 ម្ួយ

នលលលជឿថាបងករល

ររណីរបស់ការសតុរក្កាំងេុរ

ខែរខែបម្ួយេំនួន

ើងេ ិញឆ្ន្ដែកសំណល់ដែលនលើសព៊ីកាបនងកើត្

RR (អក្តាការខរថ្េនេីបញ្ច ប់ ថ្នជីវ ិរលក្បើក្

ើងវ ិញែីខពស់ក្រូវ

ើងខណៈលពេខែេផ្សេិរផ្សេ

នបញ្ច ប់ជីវ ិរលសវារបស់ខួនលៅ
េ

នសេ់ពីលក្កាយក្រូវ

ស់) លឺជា

នររល

ើញេែិរេែន់លៅរនុងរ

យៈលពេខែេជាសំណេ់លៅលពេលនាោះ ។

អលែររនុង LCI (វែតជីវ ិរេំអិរ ) វ ិធ្ីសាស្រសតខែេទរ់េង

េះងលក្កាម្លនោះក្រូវ

លៅនឹងក្បសិេិធភាពការខរថ្េនម្ួយ។

នេេួេយរជារតាតជាលក្េើន

សក្មាប់រិេចខិរខំក្បឹងខក្បងររល

នអនុវរតទរ់

ើញល

ើងវ ិញយង

េះេំងលក្េើនរនុងឆ្នំ 2007 និងឆ្នំ 2008 លៅលពេខែេ

េងលៅនឹងអក្តាការខរថ្េនអក្តាថ្នការខរថ្េនេុងបញ្ច ប់

ផ្សេិរផ្សេការសំណេ់ខែរខែបក្រូវ

នលក្បើលែើម្បីសមាគេ់វាពី

នបលងកើរលៅជា

យក្រុងខែេជារខនេងខែេេំណាយលេើការសទុោះលងើប

និយម្ន័យលផ្សេងលេៀរ។ អក្តាការខរថ្េនេីបញ្ច ប់ថ្នជីវ ិរ
របស់សុរខែរខែបខែេក្រូ
ត
វ

ន

រនុងលពេបុនាែនឆ្នំរនេងលនោះ លហរុលនោះផ្សេិរផ្សេខែេ

សកាតន្ុពល

ថ្នជីវ ិរលឺជាពារយខែេក្រូវ

ុងឆ្នំ 2007 ែេ់ឆ្នំ 2008 ទំងរថ្ម្េថ្នធ្នធាន

និងរក្ម្ូវការសក្មាប់ ផ្សេិរផ្សេខែរខែបខែេក្រូវ

រែក្បជាម្ួយ

លោយសារខរនិយម្ន័យជាលក្េើនក្រូវ

ើងវ ិញថ្នសំណេ់ខែរទំង

លៅរនុងឆ្នំ 2007 និងឆ្នំ 2008 លរើនលេើសពីសកាតនុពេ

ោះបង់ ការជាផ្សេិរផ្សេបញ្ច ប់ថ្នជីវ ិរ

ការនងើបន

ន

នលលយរលៅពីនិរយពិចារណារីលោយ រី វាអាេក្រូវ

នលលយរលេញពីលសវា

រូបភាពេី2 េំហូរសមាភរៈថ្នការខែរបនាទប់ពីការ

ផ្សេិរផ្សេខែេម្ិនក្

រាខម្ក្រទំងពីរលនោះក្រូវ

លទោះបីជាលៅលពេខែេភាពម្ិនេាស់ោស់លនោះក្រូវ

ើងលៅរនុងខផ្សនរេះងម្ុខថ្ន

រម្ែ (រូបេី 3) ។
ល

នបីាញ

បីាញលរៀងោនរនុងរូបភាពេី 4 (ខ) និងរូបភាពី 4 (ល) ។

បំផ្សិេេបំដេញេំលៅឋានរបស់រំបន់បណា
ោ ញែូេជារបង
ខែរខែបធ្ំៗខែេ

ស់ផ្សេិរផ្សេែូេខែេ

ល

នរំណរ់ជាសមាមាក្រ

ើងវ ិញក្រូវ

នល

ើងខពស់ ខែរទំងលនោះក្រូវ

នលល

េុរលចាេជាញឹរញាប់លៅេះងលក្កាយក្បសិនលបើ ពួរវា

ជាម្ួយនឹងការបលងកើរខែរខែបសកាតនុពេជារតាត
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ម្ិន
ក្

នបងកជាបញ្ជ
ា េាប់ឬសុវរញិភាពលហើយក្បសិនលបើ

ក្រូវ

រ់េំលណញ ពីការេរ់របស់ពួរលលជាសំណេ់លអ

រចាយម្ិន

ើងវ ិញ។ លទោះជាយងណា

សទុោះលងើបល

ជាធ្នធានបនាទប់នាលពេអនាលរ។
រនុងេំលណាម្លហរុ ផ្សេេម្បងសក្មាប់ការខរថ្េន

ផ្សេិរផ្សេខែរលុណភាបខពស់មានែូេជា: ភាពីយ

ើញខែេនាំឱ្យមានអក្តាខពស់ថ្នការ

ើងវ ិញលៅឆ្នំ 2007 និងឆ្នំ 2008 ។

ម្សេថ្នការបំខបរពីសមាភរៈលផ្សេងលេៀរលោយ
ម្លធ្ា

រូបភាពេី 4 ការលក្បៀបលធ្ៀបរវាងការបលងកើរសកាតនុពេ
ខែរខែបចាស់ៗ និងសំណេ់ខែរខែេក្រូវ
ល

យថ្នេេធភាពមាលញេិេ លនាោះេេធភាពថ្នការ

យរលេញម្ិនបរ ិសុេធលៅរនុងែំលណើរការផ្សេិរខែរ

លោយម្ិនលក្បើ អលគីសនីវ ិភាលនិងរក្ម្ិរអនុញ្ជញរខពស់ថ្ន

នររ

ភាពបរ ិសុេធលនោះ។ លេើសពីលនោះលេៀរផ្សេិរផ្សេខែរខែ

ើញ

សែត្ថភាពនធវើដែកដែបន

បក្លបែណតប់លៅរនុងេរខខណឌថ្នការលងើបល

ង
ើ េ ិញដែលការអន្ុេត្តខ្ស
ា ់

លៅរនុងការសិរានាលពេបេចុបបននលនោះលយើង

ខរថ្ននផ្សេិរផ្សេខែរខែបលៅរនុងក្បលេសជបុន

បលណា
ោ ោះខែេ

អក្តាថ្នការលងើបល

ើងវ ិញលនោះ

រូបភាពេី6 េំនួនថ្នសំណេ់ខែរធ្ន់ធ្ៃន់ខែេក្រូវ

ក្បខហេ 80% លៅក្បខហេ 110% អាម្ស័យលេើរថ្ម្េ

ររល

សំណេ់ និងរក្ម្ូវការផ្សេិរផ្សេខែរលៅរនុងឆ្នំលនាោះ។

ម្ិនក្ប់ការលៅរនុងយនតការលងើបល

ស់េិននន័យលៅរនុងឆ្នំខរម្ួយលេ ផ្សទុយលៅ

វ ិញ វាជាការសម្រម្យបខនញម្លេៀរលែើម្បីអនុវរតម្ធ្យម្ថ្ន
លៅរនុងរូបភាពេី6 វាក្រូវ

នលល

ខែេលសសសេ់ ខែេររល

នបីាញ

នែឹងថា ខែរខែប

ើ ញល

ើងវ ិញ

នពឹងខផ្សែរ

ភាលលក្េើនបំផ្សុរលេើរថ្ម្េនិង / ឬរក្ម្ូវការខែរលសស
សេ់េំងន់ធ្ៃន់ជាពិលសសសំណេ់ធ្ៃន់ថានរ់ទប។
លៅរនុងអំ

ុងលពេខែេរថ្ម្េសំណេ់ខែរក្រូវ

ន

ើង េរខណៈពិលសសជារ់ោរ់េំនួនពីរ ក្រូវ

ររ់សមាគេ់: ម្ួយសតុរក្កាំងខែរខែបជាការលងើបល

ន
ើង

វ ិញលហើយ េីពីរលឺេំនួនថ្នសតុរក្កាំងខែរខែប ែូលេនោះវា
នលរើនល

ើងវ ិញម្ិនអាេក្រូវ

េរខខណឌថ្នការលងើបល
ភាពេី 7) ។ ែូេ

នម្ិនលិរលៅរនុង

ើងវ ិញេំនួនសរុប (សូម្លម្ើេរូប

នលរៀបរាប់ េះងលេើ លនោះក្ោន់ ខរ

លោយសារខរបរ ិមាណជារ់ោរ់ថ្នសតុរខែរខែបម្ិន

ើញលោយមានការជាប់ ទរ់ េងលៅនឹង EoL-RR

រូបភាពី7 លំនូរបំក្ពញថ្នរួនាេីរបស់សុរខែេលលេុ
ត
រ

នវាយរថ្ម្េ

រថ្ម្េក្បចាំឆ្នំលេើរយៈលពេខវង។ ែូេខែេ

ន

របស់វា

ន

ថា RR អលែរលៅរនុងវ ិធ្ីសាស្រសត LCI ខែេទរ់េងលៅ
លោយលក្បើក្

ើងវ ិញពីផ្សេិរផ្សេេុង

េុងលក្កាយលៅរនុងក្បលេសជបុន

នសទុោះយងេះេំងពី

នឹងផ្សេបោះពាេ់ខរថ្ខលនោះម្ិនលួរក្រូវ

ើ្ល

រូបភាពេី5 អក្តាថ្នការខរថ្េនខែរខែបលៅអាយុកាេ

នលលែឹងថា

េំលពាោះការខក្បក្បេេះេំងទំងលនោះ លលអាេនិយយ

នររល

បញ្ច ប់ថ្នជីវ ិរខែរខែប។

ន

ខពស់រុនងរយៈលពេ 20 ឆ្នំឬលក្េើនជាង 80% (សូម្លម្ើេ
រូបភាពេី 5) ។ លេើសពីលនោះលេៀរវាក្រូវ

ើងវ ិញ

ខពស់របស់ពួរវារនុងលនាោះរួម្មានលពេលវោការពារ

នេេួេ

រ់េុងបញ្ច ប់ថ្នជីវ ិរការ

ព័រមានែែីលក្េើន។ អក្តាការក្

លរើនល

នថាែីរាប

ផ្សេិរផ្សេខបបេំលនើបលនោះវាមានសកាតនុពេលែើម្បីបលក្ម្ើ

នបនេេ់េុររនុងវ ិធ្ីែូេជាក្កាំងភាលហុន

នររល

ើញលៅលពេ

ណាខែរខែបលៅខរលៅរនុងសតុរសារលពើភ័ណឌថ្ន

ឆ្នំ 2007-2008 លឺខពស់, ផ្សេិរផ្សេេុងបញ្ច ប់ថ្នជីវ ិរ
លនោះក្រូវ

នររល

លក្កាយលនាោះលេ។ ែូលេនោះលលអាេនិយយ

លោយសារខររថ្ម្េថ្នសំណេ់លអរចាយខែរខែបរនុង

ខែេក្រូវ

ើញវ ិញលៅលពេណាម្ួយខែេលនោះម្ិន

មានន័យថាពួរវាម្ិនអាេក្រូវ

នផ្សតេ់ការលេើរេឹរេិរតខផ្សនរលសែឋរិេចក្លប់

ក្ោន់សក្មាប់ ការលងើបល

នលលររល
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ើងវ ិញ

Photo 1 In-use stock of steel

Fig. 1 Steel Stock in Japan during 1980 to 2000
Obsolete stock

Stock (million tons)

Infrastructural stock
In-use stock

(Year end)
Fig. 2 Material Flows of Steel after Discarding as End-of-life Products
Import of
scrap

Hibernating
stock

Recovered
steel scrap

In-use stocks

Domestic disused
materials

Export of
used products
or parts

Steel scrap
generation
potentials

Domestically
recycled
obsolete
scrap

Remaining
Landﬁll

(Obsolete
stock )
Loss during recycling
processes, e.g., mixing
into other material cycles
(dissipative ﬂow)

Export of
steel scrap
Hibernating stock
Obsolete stock
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Fig. 3 Lifetime of End-use Products with a Range of Uncertainty

(Regarding buildings and automobiles, actual lifetimes for them can be obtained by statistics.)

Lifetime of products (years)

Photo 2 Slit dam as a case of infrastructural stock
Photo 3 Crush barriers on a disused road as a
case of hibernating stock
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Fig. 4 Comparison between the Steel Scrap Generation Potentials and the Recovered Steel Scrap
(in the cases of the most likely value (a), the maximum value (b), and

Fig. 4 Comparison
between
the (c))
Steel Scrap Generation Potentials and the Recovered Steel Scrap
the minimum
value
(in the cases of the most likely value (a), the maximum value (b), and the minimum value (c))

Steel scrap (million tons)

(a) Most likely value

Steel scrap (million tons)

(b) Maximum value

Steel scrap (million tons)

(C) Minimum value
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Fig.
5 End-of-life Recycling Rate of Steel in Japan
Fig. 5 End-of-life Recycling Rate of Steel in Japan
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and
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and
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Fig.6 6
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Fig. 7
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of Hibernating
StockStock
in Recovery
Mechanisms
Fig.
7 Schematic
SchematicIllustration
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of the
of Hibernating
in Recovery
Mechanisms
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(េំព័រេី13 -16)

េក្រផ្សេិរខែរជារខនេងខែេខែររូនក្ជូរក្រូវ

ការនលិត្នត្ោងសំណង់ដែកដែបដែលនតល់ន្ូេលកខខ្័

េិររួម្បញ្ូច េោនម្ួយខែេក្រូវ

នលបោះពាល់ត្ិចត្ួចបំនុត្ែល់

វរញុធារុលែើម្េម្បង េ្ីកនខែរខែបរាងធ្នូលក្បើអលគិស

បរ ិសាថន្

នីម្ួយខែេក្រូវ

លោយ Shinji Kitano

ក្

ក្បធានលណៈរមាែធ្ិការខែរខែបការពារបរ ិសាញនសំរាប់

ការ

នអស់

ការផ្សគរ់ផ្សគង់ឧសាហរម្ែខែរខែបក្លប់ក្បលភេេក្ម្ុោះថ្ន
ផ្សេិរផ្សេខែរខែបែេ់សងគម្លោយការផ្សគូផ្សគងេរខ
សាស្រសត

នលធ្វើល

មានលៅរនុងជារិសាសន៍ខែេរំពុងរ ីរេលក្ម្ើនែូេជា

សមាភរៈសម្បូរខបបមានអាយុខវរី លោយ រីខែរលោហៈ

ក្បលេសេិននិងឥណា
ឌ

ជាពិលសសលនោះលឺជាសមាភរៈម្ួយខបបខែេសម្បូរ

ពិភពលោរក្រូវលរើនល

ធ្នធាន ខែេម្ិនក្រឹម្ខររួម្បញ្ូច េោននូវេរខណៈថ្ន

នលធ្វើឱ្យរក្ម្ូវការខែរខែបលេើ

ើងទំងលៅរនុងការពារររយៈ

លពេម្ធ្យម្និងរយៈលពេខវង។ រហូរែេ់េសវរេរ ៍ឆ្នំ

ស់និងលសែឋរិេចបុលណាាោះលេ បុខនត

1990 ការផ្សេិរខែរលៅលៅលេើពិភពលោរលឺមានលៅ

នបីាញនូវការខរថ្េនរំរ ិរខពស់។

រនុងរយៈលពេខែេមានការដេស់បូរម្ួ
ត យខែេជាម្ធ្យម្

ន

មានេំនួនក្បមាណ 700 ោនលតានរនុងម្ួយឆ្នំ បុខនតការ

េរាេរណ៍លេើេីផ្សារក្បលភេេក្ម្ុោះថ្នផ្សេិរផ្សេបរ ិសាញ

េូេលៅរនុងសរវរេេី 21 េំហំថ្នការផ្សេិរ

ន។ អរញបេលនោះខណនាំពីការផ្សតួេលផ្សតើឧសាហរម្ែលនោះ

ល

លែើម្បីលេើររម្ពស់ការខែររាបរ ិសាញនសារេនិង

ើងយងឆ្ប់រហ័សលៅរនុងក្បលេសរំពុងរ ីរេលក្ម្ើន

ផ្សេិររម្ែខែរលេើសលៅលៅលេើពិភពលោរមានរក្ម្ិរ

រ ិសាញន។

1,600 ោនលតានរនុងឆ្នំ 2014 ។

េ ិធ៊ីសាស្រសតនត្បើបំពង់កនតតបំនុោះ
្ ន្ិង បំពង់បំនុោះរាងនកាង
្

រនុងសាញនភាពខបបលនោះការលរើនល

ើងខផ្សនរផ្សេិរផ្សេ

ការលរើនល

ខែរខែបខែេមាន

ខែរលៅម្ួយវាក្រូវ

នៅកនុងែំនណើរការនលិត្ដែកដែប ន្ិង ដែកនោហៈ

នលក្បើខែរពីរក្បលភេ:េ្ីតនខែរ

ខែបអុរសុីខសនជាម្ូេោឋនក្រូវ

នលរើន

ជាពិលសសលៅរនុងក្បលេសេិនជាម្ួយនឹងេេធផ្សេលនោះ

ផ្សេិរផ្សេសំណង់ខែរខែបខែេីយម្សេែេ់ប

ផ្សេិរផ្សេខែរខែប

ើង (រូបភាពេី 1) ។

ជាម្ួយនឹងការអភិវឌ្ឍន៍ លសែឋរិេចខែេរំពុងបនតលរើរ

នបីាញលៅរនុងការបលងកើរ

នអភិវឌ្ឍន៍និង

ែុរខែរលែើរលោយលភេើងអលគីសនីនិងអាម្ស័យ

តាម្េីតាំរបស់ខែរខែបនិងក្បលភេផ្សេិរផ្សេខែេក្រូវ

ើងវ ិញបនាទប់ពីការបញ្ចប់

ឧសាហរម្ែខែរខែបរបស់ជបុន

ែុរខែរនិងវ ិធ្ី

ណៈេែបំផ្សុររនុងែំលណើរការរបស់

នបំខបរ

ជីវ ិរលសវារបស់វា។

ខែម្ទំង

ខែេមានលភេើងអលគិស

នីនឹងផ្សេិរខែរពិ លសសនិងខែរធ្ម្ែតា។

នលលនិយយ

យងីយម្សេពីសមាភរៈលផ្សេងៗលេៀរយងីយ

ការអនុវរតន៍លក្បើក្

នេិញពីេីផ្សាររនុងម្សុរលឺរោយជារាង

លកាងនិងការេក្មាញ់លៅរនុងធ្នូ

លេើសពីលនោះលេៀរលោយសារខរខែរលោហៈលឺមានលម្

លទោះបីជាមានសមាភរៈែែីៗ

ែុររាងលោយេរនតធ្ូនអលគិសនី សំណេ់ខែរខែប

ខែេក្រូវ

នក្រូវលក្បើរុនងជីវ ិរ

ថានឹងមានធ្នធានខែេមានជាងលលបំផ្សុររបស់ខួេន។

ើញល

ស់ធ្យូង បនាទប់ម្រក្រូវ

ម្ូេោឋនរំរ ិរខពស់។ េនទឹម្នឹងលនាោះខែរលៅរនុងែំលណើរ

ើងលោយការលក្បើលោហធារុខែរខែប។

នររល

ន

នបនេុេធរុនងលភេើងអុរសុីខសនលែើម្បីផ្សេិរខែរខែបជា

ក្បចាំថ្ែៃរបស់លយើង។ លោហៈខែរមានេំនួនក្បខហេ

ម្សេនិង

លភេើងអុរសុីខសនជាម្ូេោឋន

ការរោយខរខែរលោយលក្បើក្

90% ថ្នក្លប់ផ្សេិរផ្សេេុងបញ្ចប់ របស់លោហៈក្រូវ

ញេិរ(ការម្សូបេំនាញ)លនាោះវាអាេក្រូវ

រាងអលគិសនីខែេមានលភេើង

ផ្សេិរលៅរនុងលុរលភេើងផ្សទុោះម្ួយលោយការការ់បនញយនិង

ខែរខែបលឺជាហៈខែេម្នុសេែឹងថាេែបំផ្សុរនិងជាង

30% ថ្នេំងន់សរុបរបស់ខផ្សនែីនិងក្រូវ

លភេើងលៅរនុងការលក្បើ

ខែររូនក្ជូរ (ជារិខែរខែេលធ្វើពីេងាិន) ខែេក្រូវ

ង
ើ េ ិញ

ខែេក្រូវផ្សេិរលេញពីខែរខែប

ស់អលគិសនីរុនង

លៅរនុងែំលណើរការែុរ

ដែកដែប:ការអន្ុេត្តន្៍កំរ ិត្ខ្ាស់ ដននកនសែាកិចច ន្ិង សែត្ថ

ផ្សេិរផ្សេខែរខែបម្ួយេំនួនខែេរាប់ម្ិន

នផ្សេិររនុង

សំណេ់ខែរខែបជាសមាភរៈសំេះន់។

ការសាងសង់របស់សហព័នធខរខែរនិងខែរខែបជបុន

នផ្សេិរល

នផ្សេិរពីខែរក្ជូរ

រនុងេ្ីកនបំផ្សុោះម្ួ
ទ យលោយលក្បើខរខែរនិងធ្យូងែែខែេជា

ណឌត្ត្ឹែត្ត្ូេនែើែប៊ីត្ទត្ទង់សងគែែួយដែលនធវើនអាយាន្

ភាពដកឆ្ចនការនត្បើត្បាស់ន

នផ្ស

នររ់សមាគេ់ល

ើងលៅរនុងការផ្សេិរ

ើញថាអក្តាថ្ន

អុរសុីខសនជាម្ូេោឋនខែេលួរឱ្យររ់សមាគេ់លេើសពី

នផ្សេិរលៅ លរាង

24

ខែរខែបែងធ្នូខែេមានលភេើងអលគិសនី (រូបភាពេី 2)

សាស្រសោលុរធ្នូលភេើងអលគិសនី ក្រូវ
ជាវ ិធ្ីសាស្រសត

។ លនោះលឺលោយសារសំណេ់ខែរខែបខែេបលក្ម្ើជាវរញុ
ធារុលែើម្សក្មាប់េ្ីកន
លអាយ

ធ្នូអលគិសនីម្ិន

នបលងកើរ

ខផ្សនែី

នបងគរ។ ខណៈលពេ

ខែេការខេរចាយអនតរជារិ ថ្នសំណេ់ខែរខែប

ខែរបំផ្សុទោះ លៅ

ខែរែងធ្នូ ការបតូរលនោះនឹងម្ិននាំឱ្យមាន

ការការ់បនញយការបំភាយឧសែ័ន CO2 េំនួនសរុបរបស់

នលពញលេញ ក្បសិនលបើ រក្ម្ិរជារ់ោរ់ថ្ន

លហោឋរេនាសម្ព័នធសងគម្ម្ិនក្រូវ

នបោូរពី

នលេ។ លនោះលឺលោយសារខរលៅរនុងលោេ

បំណងលធ្វើឱ្យមានរុេយភាពេំលពាោះការែយេុោះេេធផ្សេ

ន

លៅរនុងសំណេ់ខែរខែេ

ននាំលេញពីជបុន នឹងក្រូវ

ហូរលេញពីក្បលេសអភិវឌ្ឍន៍ លៅឱ្យក្បលេសរំពុង

លរើនល

អភិវឌ្ឍន៍បរ ិមាណសំណេ់ខែេក្រូវ

ោនលៅរនុងក្បលេសលផ្សេងលេៀរលោយលក្បើ ែំលណើរការែុរ

អាេបំលពញរក្ម្ូវការទំងអស់ខែេ

នបលងកើរម្ិន
នររល

ើញលៅ

ថាការលេេធាេយកាបូនក្រូវ

លោយសារខរវាម្ិនអាេលៅរួេលេលោយពឹងខផ្សែរខរលៅ

េិរ

អលគិសនីែងធ្នូខរម្ួយ លែើម្បីបំលពញតាម្

ចាំ

ើងខែេពឹងខផ្សែរលៅលេើេ្ីកន

ោ
នលល

លក្បើ លៅរនុងក្បលេសលផ្សេងលេៀរខែេនឹងនាំធ្ម្ែតាលរើន

ើងនាលពេបេចុបបននេំលពាោះខែរលៅ លហើយវាជាការ

ល

េ់ណាស់រុនងការពឹងខផ្សែរលេើែំលណើរការលនោះរួម្

បញ្ូច េទំង

នលរើនល

ននាំយរម្រលោយការផ្ស

ខែេមានក្បសិេធភាពបំផ្សុោះថាម្ពេ
ទ
ខែេក្រូវ

រក្ម្ូវការលៅលេើពិភពលោរខែេរំពុងមានការលរើន
ល

នផ្សេិរលៅរនុងភាពក្រូវ

លភេើងផ្សទុោះលនាោះ។ លៅរនុងពារយលផ្សេងលេៀរខែេលលលៅ

រនុងក្បលេសរំពុងអភិវឌ្ឍន៍លនាោះលេ។ ែូលចានោះលហើយ
លេើេ្ីកន

ើងជាខែរខែបខែេ

ើងលៅរនុងការបំភាយឧសែ័ន CO2 េំនួនសរុបលៅេូ

ទំងពិភពលោរផ្សងខែរ។

បំផ្សុទោះខែេមានម្ូេោឋនរនុងការផ្សេិរ

រូបភាពេី 1 ែំលណើរការផ្សេិរខែរខែបនិង ខែរធ្ម្ែតា

អុរសុីខសនលុរលភេើងខែរខែបលៅនិងការផ្សគរ់ផ្សគង់ខែេ

រូបភាពេី2 ផ្សេិររម្ែខែរខែបលៅលៅលេើពិភពលោរ

សញិររនុងរក្ម្ូវការ។

រូបភាពេី3 លំនិរថ្នការខរថ្េនខែរខែប

លៅរនុងែំលណើរការ
សំណេ់ខែរក្រូវ

វាក្រូវ

អលគិសនី ែងធ្នូ លោយសារខរ

នរោយលោយលក្បើ ក្

នលលររ់សមាគេ់ល

CO2 ខែេលរើរល

ការ

ស់អលគិសនី

ើញថាការបំភាយឧសែ័ន

ផ្សតួេលផ្សតើខែរខែប

ឧសាហកែមសត្ាប់ការទប់សាកត្់ឆ្ន្ការន

ើងពីែំលណើរការលុរលភេើងអលគិសនីែង

ែ៊ី
ើងកំនៅដនន្ែ៊ីនៅកនុងការនលិត្ដែក

ធ្នូរិេជាងខែរសំណេ់នានាខែេែំលណើរការលោយ

•ការការពារការន

លក្បើ ក្

ឧសាហរម្ែខែរខែបរបស់ជបុន

បំផ្សុទោះ ខែេជារខនេងខែេខរខែរក្រូវ

ដែបន្ិងដែកធែមា

នបនញយលោយ

ស់ធ្យូងែែ។ លទោះយងណាផ្សេិរផ្សេខែរខែប

ផ្សេិរលៅរនុងលុរលភេើងលៅេីបំផ្សុរ

ើងកំនៅដនន្

នជំរញ
ុ យងសរម្ែ

ក្បរិបរោិការផ្សេិរខែរធ្ម្ែតានិងការផ្សេិរខែរខែប

នកាេយលៅជាការ

ផ្សទុោះម្ួយខែេខេងលក្បើសំណេ់ខែរខែេបនាទប់ម្រក្រូវ

ខែេលេើររម្ពស់ែេ់បរ ិសាញននិងបនតលធ្វើខបបលនាោះរលៅ

អលគិសនី។ លៅរនុងវ ិធ្ីលនោះវាអាេក្រូវ

េូោយខែេរំពុងក្រូវ

នលក្បើជាវរញុធារុលែើម្េម្បងលៅរនុងែំលណើរការ

លនោះឬែំលណើរការ
បលងកើរ

លេៀរ។ រនុងេំលណាម្វ ិធានការេប់េេ់បរ ិសាញនេូេំ

ន

រថាម្ពេលអាយមានក្បសិេិធភាពលជឿនលេឿនបំពុរ

នពនយេ់ពីេសេ

នៈវ ិស័យរយៈលពេខវងខែេផ្សេិរផ្សេខែរខែប
ទំងអស់ខែេ

ធ្នូ

ខែេររាលុណភាពបរ ិយកាសនិងេឹរនិងោំលែើម្ល

នផ្សេិរលនាោះ ថាលរើលៅរនុងេ្ីកបំផ្សុោះ
ទ

ថ្នសមាសធារុរបស់ខែរលនោះ។

ខែេែំលណើរការអលគិសនីែងធ្នូ

ការររ់សំោេ់ជាពិលសសលួរក្រូវ

នជាអាងសតុរការេរាេរម្ួយខែេរួម្បញ្ូច េ

លក្បើក្

ោនខែរឬលេ។ ផ្សេិរផ្សេខែរនិងខែរខែបទំងអស់ក្រូវ

ក្រូវ

ខែេ

នែំលណើរការខែរនិងែំលណើរ

និង

ផ្សេិរខែរខែេរំពុងក្បរិបរតិការលៅរនុងក្បលេសជបុន
ក្រូវ

នបលងកើរតាម្េេធផ្សេថ្ន

ការក្លប់ែំលណើរការទំងអស់លៅរនុងរិេចការផ្សេិរខែរ

នរួម្េំខណរលៅ

នឹងការសនេំសំថ្េែវ ិការ រួម្មានថាម្ពេនិងធ្នធាន។
សូម្បីខរលៅលពេខែេ

នយរលេញពីការ

ស់ថាម្ពេមានក្បសិេធភាព។ បរ ិមាណ

ថាម្ពេែីលក្េើនខែេក្រូវ

នេេួេរងនូវការខរថ្េនែីខែេៗតាម្រយៈអាងសតុរ

ការេរាេរលនោះ (រូបភាពេី3 ) ខែេ

នផ្សេពវផ្សាយលឺវ ិធ្ី សាស្រសតផ្សេិ

នររល

ើញលហើយយរម្រលក្បើល

នបលងកើរលោយ
អុរសុីខសន

ើងវ ិញ។ ឧសែ័ន

ផ្សេិរេឹរក្រូេ

រក្លឹោះ ក្រូវ

នររល

បំផ្សុទោះខែរ

ើញលហើយ

នបលក្ម្ើការជាក្បភពថាម្ពេសក្មាប់ឧបររណ៍

នលលបតូរពីវ ិធ្ីសាស្រសតលុរលភេើងខែេការផ្សទុោះលៅវ ិធ្ី

25

លផ្សេងលេៀរ។

ើ

លេើសពីលនោះលៅលេៀរក្បលភេថាម្ពេផ្សេងៗលេៀរក្រូវ
នររល

ើញផ្សងខែរសក្មាប់លក្បើ ល

ើងវ ិញ។

ឧទហរណ៍ការោរ់សមាពធ្លេើរំពូេតារាង
លៅរនុងក្បរិបរោិការលេើរំពូេសមាពធ្
សល្ីគោះលោយម្លធ្ា
រំពូេសមាពធ្
លៅខែេ

ការបំភាយឧសែ័នកាបូនិេ CO2 លនោះ

យថ្នការលងើបល

លក្បើ ក្
នលក្បើ

ផ្សទុោះម្ួយក្រូវ

ខែេបលងកើរល

ល្ីគោះលោយម្លធ្ា

ផ្សេិរេឹរក្រូេ ក្រូវ

យលក្បើ ឧបររណ៍បំ

សំថ្េថាម្ពេសំេះន់ម្ួយខែេក្រូវ

ើងលែើម្បីលធ្វើឱ្យក្បលសើរល

ោនលតាន (រូបភាពេី 6) ។ផ្សេិរផ្សេម្ួយថ្ន

នលលខណនាំលៅ

ផ្សេិរផ្សេខែរខែបជាលក្េើនខែេអាេលធ្វើលអាយខែរ
ខែបក្បសិេធភាពថាម្ពេខពស់បំផ្សុរសក្មាប់ផ្សេិរផ្សេ

នលធ្វើ

េុងលក្កាយ លឺជាសនេឹរខែរខែបមានលុណភាពខពស់

ើងនូវក្បរិបរតិការជាម្ួយវ ិស័

យឧសាហរម្ែខែរខែបរបស់ ជបុនឥ

សក្មាប់រែយនត។ លនោះជារែយនតខែេមានេំងន់ម្សាេ

ូវលនោះលឺភាល

បណា
ោ េពីការលក្បើ ក្

លក្េើនមានរក្ម្ិរខពស់របស់ពិភពលោរលៅរនុងក្បសិេធ

ភាពថាម្ពេែូេខែេ
។

ន 9.76

ក្បលេសជាេេធផ្សេែូេោនលៅរនុងការោបសងករ់ 15.82

រនុងក្បរិបរោិការផ្សេិរខែរលៅក្បលេសជបុន។ ជាេេធ
ល

ន់ក្បមាណថា

2013 លហើយផ្សេិរផ្សេេុងបញ្ច ប់ នាំលេញលៅលក្ៅ

នស

រ់ភាពសៃួរ

ផ្សេថ្នរិេចខិរខំក្បឹងខក្បងក្បរបលោយេីរភាព

នលល

ោនលតានលៅរនុងក្បលេសជបុនលៅរនុងសារលពើពនធឆ្នំ

នបីាញបលេចរវ ិេាសនេំ

(CDQ) ។ រូបភាពេី 4

ស់

ើងលោយវ ិស័យឧសាហរម្ែខែររបស់

ក្បលេសជបុនក្រូវ

េួរបី (TRT) លែើ ម្បីបលងកើរអលគិសនីនិងរំ

នបលងកើរលោយ

ស់ផ្សេិរផ្សេខែេផ្សេិរលោយលក្បើក្

ផ្សេិរផ្សេខែរខែបខែេមានែំលណើរការអនុវរតន៍ខពស់
ន

ើងវ ិញថ្ន

នប្ីកបលោយ

ភាពខពស់ខែេ

នបីាញលៅរនុងរូបភាពេី 5

ក្បលសើរល

ស់ថ្នសនេឹរខែរខែបមានលុណ

នរួម្េំខណរែេ់ក្បសិេធភាពលក្បងឱ្យ

ើង។ ម្សលែៀងោនលនោះខែរ ចានខែរខែបមាន

លុណភាពខពស់សក្មាប់ ការនាំលេញផ្សងខែរលែើម្បីលឆ្ពោះ

ឧសាហរម្ែខែរខែបរបស់ជបុនខែេមានបំណងម្ិន

លៅែេ់ការលធ្វើលអាយមានក្បសិេធភាពលក្បងឥនធនៈ

ក្រឹម្ខរលែើម្បីបនតរិេខ
ច ិរខំក្បឹងខក្បងរបស់ខួនរន
េ ុងការ

ក្បលសើរល

ខែម្ទំងលែើម្បីផ្សេពវផ្សាយលៅេូទំងពិភពលោរលអា

ធ្ន់នឹងរំលៅថ្នបំពង់មានលុណភាពខពស់លែើម្បីេូេរួម្

បនតការ់បនញយការល
យ

ើងរំលៅខផ្សនែីបុលណាាោះលេបុខនត

នែឹងថាខេួនក្រូវ

ើង។ សនេឹរខែរខែបរក្ម្ង់េិស

សក្មាប់អនរែឹរជញ្ូា នខែេ

នផ្សតួេលផ្សតើម្និងេេួេបេ

េំខណររនុងការលធ្វើឱ្យក្បលសើរល

ពិលសាធ្ទំងលនោះនិងលែើម្បីលេើររម្ពស់រិេស
ច ហក្បរិបរតិ

និេ CO2 ខែេ

អនុវរតសំេះន់លៅរនុងែំលណើរការផ្សេិរខែរ

ញ្ច់ធ្ំៗេំនួន 5 (ការ

រូបភាពេី 5 ការលក្បៀបលធ្ៀបជាអនោរជារិថ្នការលក្បើ

នសលក្ម្េរនុងការផ្សេិរខែរខែបប
ន់សាែនសក្មាប់ឆ្នំ 2013)

នលិត្នលសំណង់ដែកដែបនធវើឱ្យាន្ការអភិរកស

ស់ថាម្ពេរនុងអងគភាពឧសាហរម្ែ ខែរខែប

បរ ិសាថន្សកលនោក
•នលិត្នលនត្គឿងដែកសំណង់កាត្់បន្ថយការបោះពាល់ប

•កាត្់បន្ថយការបនញ្ចញឧសម័ន្ពុលកាបូន្ិច CO2 កនង
ុ

រ ិសាថន្

នលិត្នលដែកដែបែំណាក់កាលអន្ុេត្តន្៍ការនលិត្

បខនញម្ពីលេើការការ់បនញយការលក្បើក្

នលលលក្បើយងេូេំេូោយ

ស់ខែរខែប

ផ្សេិរផ្សេសំណង់ខែរខែបជាម្ួយការលរើនល

សក្មាប់លោេបំណងេក្ម្ុោះនឹងផ្សេិររម្ែវ ិធ្ីខែេមាន

ើង

ជំនួយពីរមាេំងក្េក្េង់លែើម្បីការ់បនញយផ្សេបោះពាេ់ប

េក្ម្ុោះក្លប់ក្បលភេថ្នការបញ្ច ប់ ផ្សេិរផ្សេ។ ភាលលក្េើន
ថ្នផ្សេិរផ្សេេុងលក្កាយទំងលនោះក្រូវ

ើងពីខែរខែបខែេមាន

រូបភាពេី 6 ក្បសិេធភាពថ្នការការ់បនញយឧសែ័នកាបូ

រូបភាពេី 4 ការសនេំថាម្ពេធ្នធាននិងបលេចរវ ិេា

ផ្សេិរផ្សេខែរខែបក្រូវ

រ់បង់ រអលគីសនីនិងភាព

ក្បសិេិធភាព។

ការអនតរជារិលៅរនុងវាេលនោះជាវ ិជាមាន។

ក្

នលក្បើ

រ ិសាញនជាសរេលៅរនុងម្លធ្ា

នលក្បើរុងការ
ន

យលផ្សេងលេៀរែូេជា

ការែយេុោះការសំណេ់សំណង់អភិររេធ្នធាននិង

ែឹរជញ្ូា នម្នុសេនិងេំនិញនិងក្បរិបរតិការយងលក្េើន

ការពនារជីវ ិរលសវាថ្នរេនាសម្ព័នធនិងឧបររណ៍។ ឧេ

ខែេមានក្បសិេិធភាពជាម្ួយក្បសិេធភាពថាម្ពេខពស់

ហរណ៍ជារ់ោរ់លឺ:

ខែេលៅរនុងលវនរួម្េំខណរែេ់ការលឆ្ពោះលៅររការការ់
បនញយការបំភាយឧសែ័នផ្សទោះរញ្ច រ់ ។

 កាត្់បន្ថយការខ្ជ៊ីខាជយកនុងការសាងសង់
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ើងវ ិញ

ពីលក្ពាោះខរផ្សេិរផ្សេខែរខែបអាេខរថ្េនលក្បើល

នខរថ្េន

ន ពួរវាផ្សេិរលេញម្រលសទើខរោែនសំណេ់។លុណ

នយងមានក្បសិេធភាព។ ឧេហរណ៍ជារ់

ោរ់លឺ:

ក្បលយជន៍ម្ិនក្រឹម្ខរការ់បនញយរថ្ម្េថ្នការលធ្វើការខាីេះា

ការបងគរដែកដែបដែលអាចនអាយទឹកនលងកាត្់បាន្

យបុលណាាោះលេបុខនតខែម្ទំងអាេជួយពនារជីវ ិរលសវា

រម្ែវ ិធ្ីអនុវរតសីព
ត ីការបងគរខែរខែបខែេមានរនធេឹរនេង

ថ្នការលធ្វើដតេ់ ក្ព័ក្រលចាេលៅរំបន់ការសំណេ់ខែេ

ការ់ផ្សតេ់ភាពីយម្សេែេ់ ការសាងសង់ជញ្ជ
ា ំង

មានសុវរញិភាពពីការលំរាម្រំខហង។

លំនរខែរខែបខែេម្ិន

នបីែរ់េំហូរេឹរខែេមាន

ម្សាប់និងផ្សតេ់នូវក្បសិេធភាពលេើក្បព័នធលអរូ

ូសុីរុនង

 ការសន្សំធន្ធាន្

រំបន់និងបរ ិសាញនធ្ម្ែជារិ ។ េេធផ្សេថ្នការវ ិភាល

លលនិយយថាខែរខែបជាសមាភរៈបរ ិសាញនខពស់បំផ្សុរ

បីាញថា: លៅរនុងររណីលពេខែេការលបើរការ

ែេ់រក្ម្ិរខែេ
នឹងក្រូវ

លណនាសក្មាប់ 0.4% ថ្នថ្ផ្សទែីសរុបខែេថ្ផ្សទលំនរ (ឬ

នលធ្វើលោយខែរខែបផ្សេិរផ្សេអាេ

នរុោះលរ ើយងីយម្សេ ផ្សគុំលក្បើក្

1,000 លោយេំហរថ្ផ្សទខែេមានអងករ់ផ្សិចរពី 55 ~ 70 ម្ម្)

ស់វ ិញែីខែ

80% ថ្នេំហូរលែើម្អាេក្រូវ

េៗ។ ជាឧទហរណ៍មានររណីថ្នសាពនរែលភេើងម្ួយ
ជារ់ោរ់ខែេបនាទប់ពីក្រូវ
ខែេក្រូវ

នលលរុោះលរ ើ

ស់វ ិញលៅ

ការសាងសង់ទំន្ប់នចាទព៊ីគំន្រដែកដែបនដ្ឋយការដ្ឋំ

បីរំបន់លផ្សេងលេៀរ (រូបភាបេី 7)។

ហវិន្(fins)
ក្ពុយោំេប់ែីខែេ

 ជ៊ីេ ិត្នសវាកែមដែលបាន្ពត្ង៊ីកចំនពាោះសំណង់អាោរ

ក្ពុយទំងលនោះលែើម្បីេប់ការលក្ចាោះលំនរខែរខែបលចារ

លពេយូរនិងម្ិនមានរក្ម្ូវការេំលពាោះជញ្ជ
ា ំងេប់េេ់

ខែេ

ការរញ្ួា យែី ែូលេនោះពួរវាលឺសម្រម្យសក្មាប់ ការពក្ងីរ

ំងថ្ផ្សទលំនរខែរខែប

ន

លោយោែនបោះពាេ់ែេ់ម្ុខីរថ្នការេប់ការលក្ចាោះលនោះ

សម្ព័នធសុម្អនុញ្ជញរឱ្យខែរសំណង់ថ្នអោរមានអាយុ

។ (រូបភាពេី9 )

លសវាបំលរ ើមានរយៈលពេយូរ ខែេមានភាពបរ់ខបនអាេ
ជួបការដេស់បូតរនាលពេអនាលរេំលពាោះការដេស់បូតរការ

 ទំន្ប់ដែកដែបដែលទឹកអាចហូរបាន្នែើែប៊ីការពារ

សាងសង់អាោរ ។

គំន្រខ្ាច់
េឹរបេឹរេំនប់វារ ីអលគិសនី ខែរខែប (េំនប់វារ ីអលគិសនីរនធ

•នលិត្នលដែកដែបដែលស្សបជាែួយធែមជាត្ិ

) ដទំងែែចាប់និងល

ការពក្ងឹងរមាេំង សម្រញភាពែំលណើរការ និងេរខណៈ

រនុងអំ

សម្បរតិេក្ែ បលសើរខែរខែបលផ្សេងលេៀរ ក្បលភេលផ្សេងៗថ្ន
នបលងកើរល

អំ

យខូេេះររិេរួេណាស់លៅលេើធ្ម្ែជារិ និង

ន

លោយេុរលអាយេេនាក្រីនិងរុរខជារិខែេមានជីវ ិរ។

ជាេីបញ្ច ប់លនោះេំនប់េឹរបេឹរខែរខែបមានសម្រញភាព
លែើម្បីការ់បនញយអំលពើហិងាថ្នធ្ម្ែជារិខណៈលពេ

ន

ខែេលៅលពេែូេោនលនោះ

បុខនតវាជារួនាេីសំេះន់ណាស់រុងការអភិ
ន
ររេធ្ម្ែជារិ

រ ំេះន។ រនុងអំ

លៅរនុងវ ិធ្ីេក្ម្ុោះ។ លេើសពីលនោះលៅលេៀរបនាទប់ពីជីវ ិរ
លសវាខវងថ្នផ្សេិរផ្សេទំងលនោះក្រូវ

ុងលពេធ្ម្ែតា េំនប់វារ ីអលគិសនីទំងលនោះម្ិនមាន

សក្ម្េលអាយមានេឹរនិងែីខាេ់លែើម្បីហុេលោយលសរ ី

បលងកើរម្រេេ់លពេលនោះមានផ្សេបោះពាេ់ខែេលធ្វើលអា
សខម្ោងនូវេរខណៈខែេម្ិនីយលអាយលយើងែឹង

នសក្ម្េឱ្យមានេំហូរភរ់ជាបនតបនាទប់

ឥេធិពេលៅលេើខខេរេឹរហូររបស់ភំនលេ លហើយពួរលល

ការម្សុោះម្សេជាម្ួយនិងការអភិររេបរ ិសាញនធ្ម្ែជារិ។
ន

នបលងកើរ

លែើម្បីអនុម្័រខផ្សនរេះងលក្កាម្។ លេើសពីលនោះលេៀររនុង

ើងជិរសនិេធលៅនឹងធ្ម្ែជារិ ជារិេចការសំេះន់រុង
ន

រនុងន័យលនោះផ្សេិរផ្សេសំណង់ខែរខែេក្រូវ

ើ បខណតរេឹរខែេក្រូវ

ុងលពេមានេឹរជំនន់ធ្ំខែេមានេំហូររំលេេ

រំេី។ ពួរវា

ើងខែេ

មានសុខែុម្ជាម្ួយធ្ម្ែជារិ ។ លៅរនុងលលក្មាងខែេក្រូវ
រំល

នអនុញ្ជញរលអាយមានភាពថ្បរងថ្នក្ចាំងលចារ

រនុងេរខណៈម្ួយខែេបិេ

ើងវ ិញ។ លេើសពីលនោះលៅលេៀរ រេនា

ផ្សេិរផ្សេសំណង់ខែរខែបក្រូវ

នបលក្ម្ើជាម្ូេោឋនក្លឹោះសក្មាប់

ការបលងកើនរុរខជារិមានអាយុលក្េើនឆ្នំម្ួយ។ ការភាាប់ថ្ន

រេនាសម្ព័នធសំណង់សុម្លធ្វើលអាយឱ្យខែរសំណង់រយៈ

និងការរសាងល

នររាការពារ។ ( រូបភាព

េី8 )

នលក្បើលៅរនុងរំបន់ម្ួយ

នដេស់ បូរម្រលក្បើ
ត
ក្

ន

នលធ្វើលអាយធ្ម្ែជារិោែនការ

ុងលពេធ្ម្ែតា េំនប់ទំងលនោះរារាំងេំ

ហូរថ្នែីឬែីខាេ់និងេប់សាករ់ការធាេរ់េុោះរក្ម្ិរថ្ន

នបញ្ច ប់ពួរវាក្រូវ
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រ

េលនេនិងលននរសម្ុក្េេលងែៀរលែើម្បីលអាយក្បព័នធលអរូអាេ
ក្រូវ

នបក្ម្ុងេុរជាម្ុន។ (រូបភាពេី10 )

 ទំន្ប់វារ ៊ីអគគិសន្៊ីដែកដែបទប់ខ្ាច់ែិន្នអាយហូរ
រម្ែវ ិធ្ីថ្នការបូម្ខាេ់និងែែលនោះក្រូវ

នេេួេខរបរេី

តាំងេំនប់វារ ីអលគិសនីទំងលនោះជាការបំលពញសមាភរៈ
សក្មាប់រ

ំងេំនប់លនោះ (70% ឬលក្េើនជាងលនោះរនុងសោង់

ោវ ិញ្ជញបនប័ក្រសញ្ជញលអរូ ) អនុញ្ជញរឱ្យមានការសាង
សង់េំនប់វារ ីអលគិសនីខែេម្ិនបោះពាេ់បោះពាេ់ក្បព័នធ
លអរូ

ូសុីផ្សងខែរ។ លេើសពីលនោះលេៀរេំនប់ទំងលនោះ

ពួរវាជួយការ់បនញយរក្ម្ិរថ្នសមារៈការសំណេ់

(ែូេជាការបូម្ខាេ់ខែេលៅលសសសេ់) ខែេក្រូវខរ
យរលេញខែេ

នជួយការ់បនញយផ្សេបោះពាេ់ែេ់ប

រ ិសាញនរបស់ពួរលល។ (រូបភាពេី11 )
រូបភាពេី 7 ររណីរុោះលរ ើនិងលក្បើ ល

ើងវ ិញថ្នរេនាសម្ព័នធ

ខែរខែប (Tonegawa Bridge លៅ Joban Line)
រូបភាពេី8 ការបងគរខែរខែបេំនប់ េឹរបុរក្លឹោះ
រូបភាពេី 9 ខែរេំនប់លោយលក្បើ Fins ខែេល

ោះ

បលីគេយងមាំ
រូបភាពេី 10 េំនប់ខែរខែបេប់សាករ់ការបលងកើនខាេ់
រូបភាពេី 11 េំនប់វារ ីអលគិសនី ខែេ រារាំងខាេ់
កិចខ្
ច ិត្ខ្ំត្បឹងដត្បងរបស់ឧសាហកែមដែកដែបនដ្ឋោះ
ស្សាយបរ ិសាថន្សកលដែលាន្ការត្ពួយបារែាខាលំង
វ ិធានការលែើម្បីពា

េបញ្ជ
ា បរ ិសាញនពិភពលោរនឹង

កាេយលៅជាមានសារៈសំេះន់ េះេំងល

ើងៗសក្មាប់

ឧសាហរម្ែនាលពេអនាលរ។ ការជួបសាញនភាពលនោះ
ឧសាហរម្ែខែរខែបរបស់ជបុននឹងបនតជំរញ
ុ បខនញម្
លេៀរម្ិនក្រឹម្ខរបុលណាាោះថាម្ពេនិងធ្នធានសនេំលៅ
រនុងែំលណើរការផ្សេិររម្ែរបស់ខួនប
េ ុលណាាោះលេបុខនតខែម្
ទំងអភិវឌ្ឍន៍ការអនុវរតខពស់ជាងម្ុននិងផ្សេិរផ្សេប
រ ិសាញនខែរម្ួយខែេមានលោេលៅេុងលក្កាយថ្នការ
រួម្េំខណរែេ់ការបីករ ការល

ើងរំលៅខផ្សនែីនិងការ

បលងកើរសងគម្ខរថ្េនរក្ម្ង់េិសម្ួយ។
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Fig. 1 Iron- and Steelmaking Process

Fig. 2 Crude Steel Production in the World
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Fig. 3 Concept of Steel Recycling
Scrap

Iron ore Reduction Iron ore
capacity
Small
Large

Electric arc furnace process

2008

2010

Scrap

Blast furnace/
basic oxygen furnace process

Primary steel product
(use mainly of iron ore)
Secondary product (use of scrap)
Circulation pool of steel product (scrap)
Source : LCA Methodology Report (worldsteel, 2011)
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Fig. 4 Major Energy- and Resources-saving Technologies Applied in Steelworks
,
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1）Process innovation：
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Pulverized coal injection, coal moisture control
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,
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4）Utilization of wastes：Plastic waste,
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Ferro-coke

2）Byproduct gas recovery, highly efﬁcient utilization
3）Waste heat recovery：

,
00s

90s

Byproduct gas utilization

Waste heat recovery
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*COURSE-55: Research project on the technology to reduce blast furnace CO2 emissions and to separate/recover CO2 from blast furnace gas

Source: Commitment to a Low-Carbon Society (The Japan Iron and Steel Federation)

Fig. 5 International Comparison of Unit Energy Consumption in the Steel Industry
Unit energy consumption in steel industry
(blast furnace/basic oxygen furnace process)

Index set at 100 for Japan
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Source: Indexing of data in “Estimate for Unit Energy in 2010”
prepared by Research Institute of Innovative Technology for the Earth
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Russia

Fig. 6 Effects of CO2 Emissions Reduction Attained
in Five Major End Products (Estimates for 2013)
Domestic use

Export

Transformer

Transformer

Reduction of
CO2emissions
9.76 million tons

Ship

Ship

Reduction of
CO2 emissions
15.82 million tons

Train
Automobile

Power generation
boiler

Automobile

Power generation
boiler

CO 2 emissions reduction: 25.50 million tons (target steel products: 7.52 million tons)
Source: The Institute of Energy Economics, Japan
*Five steel products of automotive steel sheet, oriented electrical steel sheet, shipbuilding steel plate, boiler tube and stainless steel plate;
3.677 million tons in domestic use and 3.845 million tons for export in FY2013, totaling to 7.522 million tons
*Start of assessment for CO 2 emissions reduction: Domestic use from FY1990, export (automobile sheet and shipbuilding plate) from FY2003,
boiler tube from FY1998, and electrical sheet from FY1996

Fig. 7 Case of Demolition and Reuse of Steel Structure (Tonegawa Bridge on Joban Line)
The eight-span Tonegawa Bridge on the Joban Line in Ibaragi Prefecture, constructed in 1916,
was dismantled to three sections, each of which is currently reused as the railway bridge in three
locations: Aganogawa Bridge spanning Agano River in Niigata Prefecture, Shogawa bridge
spanning Sho River in Toyama Prefecture, and Daini-Takahara Bridge spanning Daini-Takahara
River in Gifu Prefecture.
After
transfer

B：Shogawa Bridge

After
transfer

A：Aganogawa Bridge
After
transfer

C：Daini-Takahara Bridge

Dismantling Tonegawa Bridge
on Joban Line
into A, B, and C

Fig. 8 Water-permeable Steel Piling
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Fig. 9 Steel Pile Embankment Using Planting Fin

Fig. 10 Water-permeable Steel Dam to Prevent Sand Buildup

Fig. 11 Impermeable Steel Dam to Block Sand
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(េំព័រ 17 ~ 18)

បញ្ជ
ា រ់ភាពតានរឹងលៅសីរុណាភាពបនទប់។ ខែរខែប

បនចចកេ ិទាសំណង់ដែកដែបនៅត្បនទសជបុន្

ខែេធ្ន់ក្ទំនឹងអនុញ្ជញរឱ្យមានការលក្បើក្

លៅឆ្នំ 2014 តាម្សំលណើរបស់ក្រសួងខែនែីលហោឋ

អលគីភ័យ ឬការេុបបំ

ស់ការពារ

រ់ថ្នការការពារលភេើងការ់បនញយ

រេនាសម្ព័នធែឹរជញ្ូា ននិងលេសេរណ៍និងខែរខែប ខែរ

រនុងការសាងសង់រខនេងេររែយនតលៅផ្សទោះនិងអោរ

វ ិេាសំណង់ខែរខែបលៅរនុងក្បលេសជបុន (ជាភាសា

េំណាយទប លពេសាងសង់ម្ួយខេីនិងបរ ិសាញន េែ

លផ្សេងោនថ្នបលេចរវ ិេាការសាងសង់ខែរនិងសមាភរខែរ

រូបភាព : សម្ិេធផ្សេខពស់សីរុណា
ា ភាពថ្នការខែរខែេ

សហព័នធជបុន (JISF)

លផ្សេងលេៀរ។ លនោះមានន័យថាលុណសម្បរតិែូេជាការ

នេងក្រងជាបញ្ា ីថ្នបលេចរ

ក្បលសើរជាងម្ុនអាេក្រូវ

អង់លលេស) ។ បញ្ាីលនោះសលងខបខណនាំសរុប 27 ក្បលភេ
ម្ួយសក្មាប់ការលក្បើក្

ធ្ន់ក្ទំនឹងអលគីភ័យ

ស់លៅរនុងវ ិស័យថ្នការរសាង

រូបែរ: រម្ែវ ិធ្ីលៅរនុងេំណររែយនតពហុជាន់

សំណង់និងវ ិសវរម្ែសុីវ ិេែូលេនោះបលេចរវ ិេានិងសមារៈ
ទំងលនោះអាេក្រូវ
និងអាេររ

នលលសាគេ់កាន់ខរលក្េើនីយម្សេ

នសក្មាប់ការលក្បើក្

លក្ៅក្បលេស។
មារិកាលពញលេញខែេអាេររ

ទំន្ប់ដែកដែបដែលាន្រន្ធលំហរូ ពិន្ិត្យកំនទច

ស់លៅរនុងរម្ែវ ិធ្ី

លនោះលឺជាការសាងសង់េំនប់រនធខែរម្ួយខែេរសាង

នលៅលេើលលហេំព័រ

ការម្សូបយរនរ់េះេំង។ រេនាសម្ព័នលនោះ

ល

JISF លនោះ: សូម្េូេលៅកាន់

ក្រូវ

សក្មាប់ការេូេែំលណើរការជាសាធារណៈលោយឥរ

លេើរខេងខរបញ្ា ី។
អោររមាេំងខពស់ខែរខែប (SA440 ក្រុម្ហុន H-SA 700)

ើងម្ិនឱ្យរ ំេះនែេ់េំហូរេឹរេលនេធ្ម្ែ

យងណាលៅលពេខែេេំហូររំ លេេរំេីម្ួយ

នលរើរ

ល

នចាប់

ើង បញ្ជ
ា វាយេុរណាម្ួយលឺជារ់ោរ់ក្រូវ

រូបែរ: ខែរខែប

ប ) និង H-SA700 (រមាេំងក្េក្េង់ : 780N / mm2 ថ្នរន្

នវោះេម្េុោះេំនប់វារ ីអលគិសនីលៅលក្កាម្

េរខខណឌធ្ម្ែតា លៅរនុងេំហូររំលេេរំេី

រ ិរខែរខែប ) លឺជារមាេំងខពស់បំផ្សុររបស់ខែរខែប

ដែកដែបធន្់ន្ឹងអាកាសធាត្ុសត្ាប់សាាន្

ស់

េក្ម្ង់ខែរខែបធ្ន់អាកាសធារុខែេការពារខក្េោះលៅ

នអនុញ្ជញរឱ្យការ់

លេើថ្ផ្សទនីម្ួយៗលោយសារខរការបខនញម្ថ្នធារុែូេជាCu

បនញយេំហំនិងការការ់បនញយេំងន់ ជាពិលសសសក្មាប់

Ni និង Cr ។ លនោះជាថានំរូរការពារលក្េោះ លឺរឹងនិងែូេោន

េំហំធ្ំធ្ៃន់បខនញម្របស់សុម្ខែរខែប ឧទហហរណ៍ ជួរ

និងក្រូវ

រសុម្ខែរខែបសក្មាប់អោរខពស់។ សមាភរៈខែរខែប

នរំណរ់លោយអក្តាការយឺរេះេំងណាស់រុង
ន

ការលក្េោះ។ អេេនក្េពយលនោះអនុញ្ជញរឱ្យខែរខែប

លនោះលឺមានក្បសិេធភាពរនុងការបនញយេម្ៃន់ថ្នរមាេំងក្េ

បលក្ម្ើលពេជាយូរលោយោែនការលូរលំនូរថ្ផ្សទ។ លនោះនាំឱ្យ

ែំបូេនិងសមាជិរធ្ៃន់លផ្សេងលេៀរផ្សងខែរ។

មានការការ់បនញយការេំណាយលេើការខែទំសក្មាប់

តារាង: ការលក្បៀបលធ្ៀបរវាងវ ិមាក្រ SN490B និង

សាពនខែរខែប។

SA440 និង H-SA700

រូបភាពេី: រូបភាពថ្នការេំណាយវែតជីវ ិរថ្នអាកាស

រូបភាពេី: ការការ់បនញយេំងន់របស់ខែរលោយការលក្បើ

ធារុសាពនខែរខែប

SA440 និង H-SA700
ដែកដែបដែលធន្់ត្ទាំន្ឹងអគគ៊ីភ័យ
រមាេំងលៅសីរុណាភាពខពស់វរញុតាងខែរខែបខែេធ្ន់

ក្ទំនឹងអលគីភ័យខពស់ជាងការលធ្វើសមារៈសំណង់ខែរខែ
នធានាថាលៅ600C ខែេភាពហ
នរបស់សមាភរៈលនោះលឺមានយង

យងលហាេណាស់ពីរភាលបីមានភសោុតាងខែេ

នរេនាល

ខេួន។

SA440 (រមាេំងក្េក្េង់: 590N / mm2 ថ្នរក្ម្ិរខែរខែ

ហាប់ខណនេូេម្ិន

រម្ភជាពិលសសេំលពាោះបរ ិសាញន ែូេខែេវា

ខផ្សនែីលោយោែនបងករលក្ោោះថានរ់ និងែីខាេ់។ លទោះ

ការខណនាំែូេេះងលក្កាម្លឺជាធារុធ្ម្ែតាម្ួយេំនួនបួន

បធ្ម្ែតា។ វាក្រូវ

នបីាញពី

តា ែូលេនោះវាអនុញ្ជញរការអនុម្័រោែនអវីរារាំងថ្នេឹរនិង

លិរថ្ែេ។

ខែេរ ីរេំលរ ើនែេ់ ការរសាងសំណង់។ ការលក្បើក្

ើងលោយការភាាប់រម្
ួ ោនថ្នបំពង់ខែរខែបខែេមាន

ការក្ពយ

(http://www.jisf.or.jp/en/activity/sctt/index.html)

របស់ខែរខែបរមាេំងេះេំងទំងលនោះ

នរ ំពឹងេុរ។

ន
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High-strength Steel for Buildings (SA440, H-SA 700)
SA440 (tensile strength: 590 N/mm2-grade steel) and H-SA700
(tensile strength: 780 N/mm2-grade steel) are high-strength steels
developed for building construction. Use of these high-strength
steels permits downsizing and weight reduction, especially for
Dimension of
Conventional
SN490B

large-size and extra-heavy sections of steel frames, e.g. steel
framing columns for high-rise buildings. These steel materials
are also effective in reducing the weight of roof trusses and other heavy members.
Reduction of Steel Weight Attained
by Use of High-strength SA440 and H-SA700

Reduced Sectional Dimension of SA440 and
H-SA700 due to Higher Strength

Weight/equivalent strength

100%
80%

66%

60%

42%

40%
20%
0%

Fire-resistant Steel
Fire-resistant steel exhibits higher strength at high temperatures
than do conventional steel building materials. It is guaranteed that
at 600°C the proof stress of this material is at least two-thirds the
proof stress specified at room temperature. Fire-resistant steel al-

100%

SN490B

SA440B

lows the reduced use or elimination of fire protection in the construction of multistory parking facilities and other buildings. This
means that such advantages as lower cost, a shorter construction
period, and a better working environment can be expected.

High-temperature Performance of Fire-resistant Steel
at Elevated Temperatures
Yield strength (N/mm 2)
400

YP
Fire-resistant steel

300

217 (N/mm 2)

200

YP
General steel (SN490)

100

YP：Yield point

0

20

100

200

300

400

500

Temperature (°C)

600

700

800

H-SA700

Example of application of ﬁre-resistant steel in multi-story car park
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Steel Slit Dams for Controlling Debris Flow
This is a permeable steel slit dam built by joining together steel tubes that have outstanding
shock absorption. This structure shows particular concern for the environment, as it is designed not to disturb normal river flow, thus
allowing the unimpeded passage of water and
inoffensive earth and sand. However, once a
debris flow occurs, any offensive matter is certain to be captured.

Control of Debris Flow by Steel Slit Dam
Normal condition：

Water and harmless
sediments ﬂow down
under normal conditions.

In case of debris ﬂood：

Shift-type structures is designed considering the ecosystem, which does not disrupt river ﬂow.

Weathering Steel for Bridges
Weathering steel forms protective rust on every surface due to the
addition of such elements as Cu, Ni, and Cr. This protective coating of rust is tight and homogeneous, and is characterized by an

extremely slow rate of corrosion. This property allows weathering steel to serve a long time without surface painting. This leads
to reduced maintenance costs for steel bridges.

Image of Lifecycle Cost Reduction in Weathering Steel Bridges

Cost for corrosion protection

Weathering steel (without painting)
Weathering steel (surface-treated)
Painted steel (C5 paint)

Years after construction
Application of weathering steel bridge in remote mountainous area
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(ក្របេះងលក្កាយ)

លយើងេង់ជាែំបូងបីាញនូវការលការសរលសើរយងេះេំង

សរម្ែភាព JISF

របស់លយើងសក្មាប់លសេរោីសបបុរសអនរអានរបស់លយើង

សិកាខសាោចំន្ួន្ព៊ីរបាន្ត្បារពធន

លៅរនុងការេូេរួម្លៅរនុងការសទង់ម្រិបេចុបបនន។ សូម្អរ

ើងនៅកនុងត្បនទសឆ្ែ

លុណែេ់រិេចសហក្បរិបរតិការសបបុរសរបស់អនរ េេធ

លនោះជាជារិខែរនិងខែរខែបសហព័នធជបុន (JISF)

ផ្សេមានក្បលយជន៍ជាលក្េើនក្រូវ

លោយសហការជាម្ួយវ ិេាសាញនខែរនិងខែរខែប
របស់ក្បលេសថ្ែ

នក្

រនុងខខរុោឆ្នំ 2015 លៅេីក្រុង

ងររ។ សិកាខសាោ

រិេចសហក្បរិបរតិការរបស់រោឋភិ

េខែេផ្សតួេលផ្សតើម្

ទំងពីរលនោះក្រូវ

េំនួនខែេក្រូវ

រពធលធ្វើសិកាខសាោេំនួនពីរលៅ

រំបន់អាសុីអាលលនយ៍
ថ្នអនរេូេរួម្

ក្បលេសជបុននិង

លល។ វា

នលក្បើ យងេូេំេូោយយង

លៅរនុងក្បលេសអាសុីអាលលនយ៍។

េនទឹម្នឹងលនោះខែរម្ូេលហរុសំេះន់បំផ្សុររបស់រេនាសម្្

ក្បលយជន៍របស់វា" និង "លក្ោងសាពនដែរ" ។ ក្ពឹរិោ
រពធលធ្វើល

ន

លក្េើនថ្នសមាភរៈ លក្ោងខែរទំងអស់ខែេជាេម្បងសញិរ

េំណងលជើងថា "ការខណនាំពីខែរសាពននិងអរញ
នក្

ស់រេនាសម្ព័នធខែរខែ

នកាេយជាការេាស់ណាស់ថារូបលល

លក្ោងខែរខែេក្រូវ

នបញ្ូា នម្រពី

នផ្សោេ់ការបលក្ងៀនទំងពីរមាន

ការណ៍ម្ួយលផ្សេងលេៀរ

ននិយយថារយៈលពេលនោះលឺមាន

បលៅរនុងការីរនាលពេបេចុបបននឬអរីរកាេរបស់ពួរ

ន

ើងលៅថ្ែៃេី13 េី14 ខខរុោ។ អនរជំនាញ

សាពនបួននារ់ រនុងលនាោះមានពីរខែេ

នឈានម្ុខលល។ ជាពិលសស97%

និង 88% មានបេពិលសាធ្លក្បើក្

រិេចជបុននិងក្បលេសថ្ែ។
រពធល

នម្រពី

ក្បលយជន៍លៅរនុងការីរនាលពេបេចុបបននរបស់ពួរលល

លោយអនុលោម្តាម្រិេក្ច ពម្លក្ពៀងភាពជាថ្ែលូលសែឋ

ក្

នខណនាំែូេេះងលក្កាម្។

ការសទង់ម្រិខែេមានលេខ 58 ខែេរនុងលនាោះ

នលក្ោងេុរជាខផ្សនរម្ួយថ្នលលក្មាង

េីម្ួយលឺសិកាខសាោម្ួយសតីពីសាពនខែរខែប

នលលេេួេម្ួយ

ព័នធខែរខែបម្ិនក្រូវ

ើងលៅខខរុោ

នលលលក្ជើសលរ ើសលឺមានរថ្ម្េខពស់

លោយមានពហុរួនាេី ខែេជាបំណងរបស់អរិែិជន។

15 នារ់មានសិកាខសាោម្ួយសតីពីការអភិររេបរ ិសាញន
និងថាម្ពេខែេលៅអនរជំនាញពីររូបលៅរនុងខផ្សនរលនោះ

លោយលយងលៅតាម្េសេនៈរបស់អនរអានេង់ល

ជបុន។

លក្កាយលោយការសាងសង់ ផ្សេូវធ្ំៗ ការការពារលក្េោះ ការ

ក្រូវ

លៅរនុងលពេអនាលរ សាពននានាោរ់ម្រម្ុនតាម្ពី

នលលបញ្ូា នែូេជាការសាស្រសាតចារយម្រពីក្បលេស

សិកាខសាោទំងពីរលនោះេេួេ

ើញ

េប់េេ់រញ្ួា យែី និងផ្សេូវខែរលៅជាបនតបនាទប់ោន។

នលជាលជ័យលោយ

វានឹងកាេយជាលោេនលយ

មានអនរេូេរួម្ជាលក្េើន។ រនុងេំលណាម្លលក្មាងរិេច

យរបស់ក្រុម្ហុនរបស់

សហក្បរិបរតិការម្សលែៀងោនលផ្សេងលេៀរលៅរនុង

លយើងលែើម្បីនុេោះបញ្ជ
ច ំងយងសុីជលក្តរលៅលេើេេធផ្សេ

JISF លៅរនុងក្បលេសជបុនសតីសិកាខសាោសតីពីការ

ខផ្សនការខរសក្ម្េនាលពេអនាលរ។

ថ្នការអលងករទំងលនោះលៅលពេពិចារណាពីលលក្មាង

ែំណារ់កាេលធ្វើខផ្សនការលនោះលឺជាការឧបរញម្ភលោយ

សាងសង់ខែររេនាសម្ព័នធនិងរម្ែវ ិធ្ីបណុត ោះបណា
ត េ
បក្ម្ុងេុរសក្មាប់ វ ិសវររថ្ែ។

រូបែរ: សិកាខសាោសតីពីសាពនខែរ
ក្រុង

នលធ្វើល

ើងលៅេី

ងររ

លទធនលឆ្ន្ការស្ង់ែត្ិនៅឆ្ែៃនន្ោះសត្ាប់ការដែកដែប
ន្ិងឆ្ែៃដសែកសំណង់
ពីខខសីហា 2014 ែេ់ខខម្ិែុនាឆ្នំ 2015 អនរអានជា
លក្េើនរបស់លយើងលៅលក្ៅក្បលេសលៅលេើសំណង់ ខែរ
ខែបថ្ែៃលនោះនិងថ្ែៃខសែរ (រំខណអង់លលេស ) ក្រូវ
ឱ្យេូេរួម្លៅរនុងការសទង់ម្រិ ែូេខែេ

នលសនើ

នរាយការណ៍

លៅរនុងការេុោះផ្សាយលេខ 42 លៅែេ់លេខ 44 ។
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Seminar on steel bridges

Mr. Nattapon
Mr. Nuttapon
Ratanamalee (ISIT) Suttitam (ISIT)

Seminar on the environment and energy conservation

Mr. Toru Watabiki
(JFE Engineering
Corporation)

Mr. Hiroyuki Okada
(Nippon Steel &
Sumitomo Metal
Corporation)
(from left to right) JISF staff, Mr. Noriji Numata (JFE
Steel Corporation), Mr. Songwoot Graiparpong (ISIT),
Mr. Teruo Furuyama (Nippon Steel & Sumitomo Metal
Corporation)

Usefulness of Steel Construction Today &
Tomorrow for your current work (%)
Not so helpful Not helpful
3.4
0.0

Comparatively
helpful
34.5

Very
helpful
62.1

Is the steel structure used in your current work? (%)
Not used
until now
12.1

Unknown
3.4
Used in the
current work
65.5

Used in the
past work
22.4

37

