STEEL CONTRUCTION
TODAY & TOMORROW
(លេខ៤៧ ខខលេសា ឆ្នាំ២០១៦)
សហការល

ោះពុេភលោយក្រុេហុនខែរលោហៈជបុន និង ក្រុេហុនសហព័នឋ

ខែរខែបរួេជាេួយនឹងសាំណង់ខែរខែបរបស់ក្បលេសជបុន

ខក្បជាភាសាខខែរ

អត្ថបេជាភាសាអង់លលេសសតព
ី ី សណ
ាំ ង់ខែរខែប ថ្ែៃលនោះ

លេខ ៤៧ ខខលេសា ឆ្ន២
ាំ ០១៦: មាត្ិកា

& ថ្ែៃខសែរ ក្ត្ូវ

នល ោះពុេប
ភ ីលេើររនងេួ
យឆ្នន
ាំ ិង ន
ុ
ចរាចរណ៍ផ្សពវផ្ាយេូទាំងពិភពលោរលែើេបីបាំលពញ

ការចុោះផ្ាយជាពិលសស : សងគេជបុនសតីការខណនាាំ

ក្បត្ិបត្តិការខែេមានការចាប់អារេែណ៍និងក្រុេហុននានា
លៅរនុងពាណិជជរេែឧសាហរេែទាំងអស់រេ
ួ ជាេួយនឹង

លលក្មាងសាំណង់ខែរខែបចាំលពាោះការសលក្េច

ពិលសសទរ់េងនឹងការសាងសង់ ខែរជាលាំរឧ
ូ ទហរណ៍
ថ្នលលក្មាងបលចេរវ ិេាសាងសង់រក្េិត្ខពសន
់ ិង សមារៈ
សាំណង់នានាខែេមានលៅរនងវ
ុ ិស័យថ្នការរសាង
សាំណង់និង វ ិសវរេែសណ
ាំ ង់សុីវ ិេ។

បនទប់សកាារៈ Ribbon _________________________ 3

ជ័យែ៏ក្ត្ចោះក្ត្ចង់លៅរនងឆ្
ន ាំ2015
ុ

អងគការរែឋ េលផ្សងៗលេៀត្។លោេបាំណងសាំខាន់ថ្នការ
ល ោះពុេផ្
ព ាយលនោះលឺលែើេបី ខណនាាំ បេោឋននិង េរខណៈ

លែើេបីឱ្យ អនរអានជាភាសាខខែរ ខែេមានចាំនួនលក្ចើន
យេ់យងងាយស្សួេលៅលេើអត្ថបេទាំង

សាពន Nhat Tan _____________________________1
អាយុកាេរបស់ក្រុេហន
ុ Nippon សួនចារលៅអាោរ

Marunouchi _______________________________ 4

អាោរេីបញ្ជ
ជ ការ Yomiuri Shimbun លៅេីរងត្ូ
ុន រយូ ___5

ន

ការរចនារមាេង
ាំ រុញេប់ចាំលពាោះអាោរខែរខែបខែេេិន

លនោះ អត្ថបេភាសាខខែរក្ត្ូវ នលរៀបចាំល ង
ើ និង នភាជប់
េរជាេួយអត្ថបេជាភាសាអង់លលេសផ្ងខែរ។ ទរ់េង

អនុលោេលៅតាេលោេការខែេមានស្សាប់________ 6

ការសិរាសតព
ី ីវ ិធីសាស្រសលត ក្បើខែរខែប Notch ក្បរបលោយ

លៅនឹង រូបែត្ លាំនូរ និងតារាង ទាំងលនោះ ក្ត្ូវ នបងាាញ
លៅរនុងរាំខណជាខខែរខត្បុល្ណោះលោយមានចាំណងលជើងជា
ភាសាខខែរ ។ ែូលចានោះលហើយ លោរអនរ ក្ត្ូវ

នលជារ

ក្បសិេិភា
ធ ពលែើេបីការពារការរេាំក្លឹោះខែេមានសភាពអន់

នសួរលែើេបី

លខាយ ___________________________________ 7

លយងលៅអត្ថបេជាភាសាអង់លលេសសក្មាប់មាត្ិកា នីេួ

េរខណៈពិលសស : BIM និង CIM BIM លក្បើលៅរនងការ
ុ

យៗ។ លេើសពីលនោះលេៀត្ លៅលពេខែេការអោះអាង

បលចេរលេសថ្នអត្ថបេ លនោះ លឺក្ត្ូវ នក្ត្ូវការ ឬ
បលចេរលេសជាលក្ចើនលេៀត្េេែិត្ លឺក្ត្ូវ នទេទរលអា
យមាន សូេលេើេអត្ថបេ ជាភាសាអង់លលេស ផ្ងខែរ។

រចនាបេង់អាោរ និង លក្ោងសាំណង់អាោរ__________ 8

ការអនុវត្តន៍យងេូេេ
ាំ ូោយចាំលពាោះលលក្មាងសាំណង់ខែរ
ខែប ____________________________________ 11

ការអនុត្ន
ត ៍ចាំលពាោះការផ្តេ់ជាលាំរផ្
ូ េិត្ផ្េសាពនខែេមាន
បីវ ិមាក្ត្លឆ្ពោះលៅកាន់ការការពារសាពនខែរខែបក្បរប

លោយវ ិធីសាស្រសនា
ត នា________________________ 13

លលក្មាងការអនុវត្តន៍CIMសារេបង______________ 15

េរខណៈពិលសស: ខែរខែបខែេេិនលក្ចោះ

1

ការអនុវត្តន៍ែីៗ
ែ ថ្នសមាភរៈសាំណង់ខែរខែបលៅរនុង

ក្បលេសជបុន _____________________________ 17

រិចេក្បត្ិបត្តិការJSSC ___________លៅក្របខាងលក្កាយ
លេខេាំព័រមានចាំលពាោះអត្ថបេជាភាសាអង់លលេសខែេចុោះ
ផ្ាយមានលេខ 47

ភាសាខខែរ : ©2016 សហព័នធខែរលោហៈនិងខែរខែប
ជបុន

សហព័នខធ ែរលោហៈនិងខែរខែបជបុន

3-2-10 Nihonbashi-Kayabacho, Chuo-ku, េីក្រុងត្ូរយូ
103-0025, ក្បលេសជបុន

េូរសារ: 81-3-3667-0245 Phone: 81-3-3669-4815
អ៊ីម ៉ែល: sunpou@jisf.or.jp
លលហេាំព័រ http://www.jisf.or.jp

2

ការចុោះផ្ាយពិលសស : សងគេសាំណង់ខែរខែបជបុន

សាំណង់លនោះក្ត្ូវ

(JSSC)

ឋារចនាសេព័នធ Joint Venture of IHI (IIS) និងក្រុេហុន

(េាំព័រ 1~2)

SUMITOMO MITSUI (SMCC) ខែេជាថ្ែលូនាាំេុខ JV លឺ

 ពានរងាវន់JSSC

IIS ។

សាពនញាត្តាន (Nhat Tan)

រូបភាពេី 1 េិែឋភាពេូលៅ / ខផ្នរឆ្េងកាត្់សាពនលេ

ក្រុេអនរឈ្នោះរងាវន់ : ក្រុេហន
ុ សាងសង់លហោឋរចនាសេ្

វ ិធីសាស្រសស
ត ណ
ាំ ង់េូលៅ

ព័នធ Joint Venture of IHI និង ក្រុេហន
ុ សាំណង់

សាពនឆ្េងេលនេរែ៏សាំខាន់ខែេមានក្បខវងលេើសពី 1.0

Sumitomo Mitsui

លី

សាពន Nhat Tan ជាផ្េូវែែីេួយខែេត្ភាជប់លចញពីក្ពោន

ែូលចនោះវ ិធីសាស្រសសា
ត ងសង់្េួយខែេកាន់កាប់េលនេ

យនតល

នអនុវត្តលោយក្រុេហុនសាងសង់លហែ្

ខេ
ូ ក្ត្លែើរត្ួនាេីយងសាំខាន់ លោយលធវើជាផ្េូវការរុរររ

លនោះ (ែូចជាការសាងសង់

ោះអនតរជាត្ិ Noi Bai លៅកាន់េីក្បជុាំជនលៅេីក្រុង

យចូ
េលៅលេើេលនេរ) េិនក្ត្ូវ
ូ

នអនុញ្ជាត្។ ែូលចនោះវ ិធីសាស្រសង
ត លកាង្េួយលនាោះក្ត្ូវ

ណូយក្បលេសលវៀត្្េ។ ខផ្នរែ៏សាំខាន់ថ្នសាពនលនោះ

នអនុេ័ត្លៅជុាំវ ិញបលងាគេខខសកាបសាពន និង វ ិធី

មានបល្
ត យ 1500 ខេក្ត្, ខខសចងសាពនលអាយនឹងលសៃៀេ
មានចាំនួន 6 លោយរួេមាន ផ្េូវចរាចរណ៍ចាំនួន 8 ។ សាពន

សាស្រសតសាងសង់រ

ត្ាំបន់អាសុីអាលលនយន
៍ ិងជាក្បលភេរក្េ្ស់លៅលេើពិភព

សាពនមាខងលេៀត្ែូចខែេ

លោរ។ េិែឋភាពេូលៅនិងខផ្នរឆ្េងសាពនែ៏សាំខាន់ក្ត្ូវ

និងេី 2 លរៀងោន។ ជាេូលៅខែរបល្
ត យសាពនមាខងៗជា

លាំនរបាំពង់ខែរសនេឹរ (SPSP) ក្ត្ូវ

ន

េូលៅក្ត្ូវ

នបងាាញលៅរនងរូ
ុ បែត្េី 1

នសាងសង់លៅរនងជាេុ
នលោយការលក្បើក្
ុ

ស់

ខែរងលកាង ែូលចនោះការអនុវត្តន៍បលងាគេខែរក្េថ្ផ្ទសាពនលៅ

នអនុេ័ត្សក្មាប់

រនុងវ ិសាេភាពបល្
ត យសាពនទាំងេូេលៅរនុង

ក្លឹោះថ្ន បលងាគេក្េខខសសាពនលោយមានេេៃន់សរុបបាំពង់

ក្េង់ក្ទយធាំថ្នេាំនឹងសាពនខខសកាបជាលក្ចើននឹងកាេយជា

ខែរលសែើលៅនឹង 14,200 លតាន។ េាំងន់សរុបថ្នក្បអប់

បញ្ជ
ា ក្បឈ្េលេើរែាំបូងរបស់ខនលៅរន
ងពិ
ួេ
ុ ភពលោរ។

Anchorage និង ធនឹេខែរលឺមាន 15,000 លតាន។ ខខសេួស
ស្សបសក្មាប់ត្ភាជប់ ែីៗ
ែ ជាលក្ចើនក្ត្ូវ

ន

អនុេ័ត្លៅរនងខផ្ន
រខែេលៅសេ់រេ
ួ បញ្ូេ េទាំងខផ្នរថ្ន
ុ

ខខសកាបចងសាពនែ៏លក្ចើនលនោះលឺជារេែវ ិធីលេើរែាំបូងលៅរនង
ុ

បងាាញលៅរនងរូ
ុ បភពេី1។

រធនឹេខែេត្ុេយភាពនឹងោនក្ត្ូវ

រូបែត្េី 1 េិែឋភាពថ្នការសាងសង់ក្េនាប់ខរង

នលក្បើសក្មាប់ លធវើជា

ខខសេាំនឹងសាពន។ ចាំនួនសរុបថ្នខខសេាំនឹងលឺ 220 ខខសនិង

រូបែត្េី 2 េិែឋភាពថ្នការសាងសង់លោយសសរក្េសាពន

េេៃន់សរុបរបស់ខខសេាំនឹងលឺមានចាំនួនក្បមាណ 1,800

ការបុរក្លឹោះខែរខែបបាំពង់ និងខែរក្ត្ួត្សនេឹរ (SPSP)

លតាន។

ក្លឹោះសសរខែរក្េខខសចាំនួនក្

ការរចនាសាថបត្យរេែនិងរចនាសេព័នធលក្ោងសាំណង់ក្ត្ូវ

លនោះក្ត្ូវ

នលធវើលោយល

ាំខែេោាំក្េសាពនែ៏សខា
ាំ ន់

ង
ើ លក្បើវ ិធីសាស្រសប
ត ុរក្លឹោះ SPSP ។

លនោះជាបលចេរវ ិេាេួយខែេបលងាើត្ល

នអនុវត្តលោយសេព័នធថ្នក្រុេហន
ុ Chodai Co. , Ltd.

ង
ើ រនងក្បលេសជប
ុន
ុ

និងក្រុេហុនវ ិសវរេែក្បឹរាលយបេ់ Nippon Co. Ltd (NE)

ខែេលក្បើអស់លពេលវោត្ិច ខែេក្ត្ូវកាជាចាាំ

លៅរនុងសមាលេជាេួយសាជីវរេែែឹរជញ្ូជ នវ ិសវរេែ

សក្មាប់ការសាងសង់លបើលក្បៀបលធៀបលៅនឹងវ ិធីសាស្រសត

ច់

សាេញ្ានិងវ ិធីសាស្រសតពក្ងឹងរាំោង
ាំ េប់នឹងលក្ោោះរញ្ួជ យែី

(TEDI)។

និងសាពនែីក្ជាយ។ បលចេរវ ិេាលនោះក្ត្ូវ
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នអនុេ័ត្ជា

លេើរែាំបូងលៅរនុងត្ាំបន់អាសុីអាលលនយន
៍ ិងក្ត្ូវ

នបញ្េប់

លោយលជាលជ័យ។ រូបែត្េី 3 បងាាញពីការែាំល

ក្បព័នធខែេរួេបញ្ូេ េរិចេការទាំងអស់ខាងលេើលនោះក្ត្ូវ

ង
ើ SPSP

នបលងាើត្ល

ង
ើ និងអនុវត្តសក្មាប់ការែាំល

ង
ើ និងការថ្េ

។

ត្ក្េូវរបស់ខខសររាេាំនឹងទាំងអស់។ ការលក្បៀបលធៀបថ្ន

វ ិធីសាស្រសតសាងសង់ក្លឹោះSPSP លឺក្ត្ូវេេួេយរលៅអនុវត្ត

ការផ្លេស់េីេាំលៅលោេលៅ (ការវ ិភាល) និងវ ិធានការវាយ

ន៍ជាែាំបូងថ្នសតង់ោរក្បព័នប
ធ ុរក្លឹោះ (TCVN: 24) លៅ

ត្ថ្េេការវាស់ខវងក្រិត្តាេខានត្ក្ត្ូវ

ក្បលេសលវៀត្្េ។

ភាពេី 3 ។

រូបែត្េី 3 ការត្ាំល
ការវ ិភាលជាំ

ើង SPSP

រូបភាពេី 3 ការលក្បៀបលធៀបពីលោេលៅនិងការជាំរញផ្លេន

ន និង ការក្ត្ួត្ពិនិត្យធរណីមាក្ត្

•ការវ ិភាលជាំ

ជារ់ខសតងរនុងអាំ

ន

ក្បក្រត្ី

លែើេបីបញ្ជ
ជ រ់ពីលុណភាពសាំណង់សាពនរនុងអាំ

ងលពេ
ុ

ល

ើងរ ឹងលនាោះ ការវ ិភាលល

ល

ើង។ វាលឺជាចាំណុចេួយលួរឱ្យរត្់សមាគេ់លៅលេើលាំរូ

ោះជាំ

នបងាាញលៅរនងរូ
ុ ប

នលៅេុខក្ត្ូវ

ខែរឆ្ែឹងក្ត្ីខែេមានសាំភារៈធនឹេពីរោច់លោយខ
ត្ាំ្ងឱ្យខែរផ្លេន និងធនឹេខែរលបត្ុងក្ត្ូវ

ងលពេសសរក្េសា
ព នល
ុ

ង
ើ រ ឹងខុស

រិចកា
េ រលរៀបលក្ោងខែរ

នអនុវត្ត

រិចកា
េ រលរៀបក្កាេលក្ោងខែរក្ត្ូវ
ចក្រចាំនួនបីែូចខែេ

រខែេ

ង
ើ លៅរនុងលរាង

នបងាាញរនុងតារាងេី 1 លហើយ

ចាំនួនលក្ចើនជាង 50% ក្ត្ូវ

នអនុវត្ត

នលធវើល

នលធវើល

ើងលោយក្រុេហុន

សាងសង់លហោឋរចនាសេព័នធ IHI អាសុេ
ី ខូអិេធីឌី (IIA)

លោយលហត្ុលនោះវាមានក្បសិេិភា
ធ ពចាំលពាោះការបងាាញលអា

។ IIA លឺជាក្រុេហន
ុ រងរបស់ក្រុេហុនសាជីវរេែ IHI សហ

យល

ការជាេួយ

ើញពីេូត្ែឹងនិងចេនារួញលៅលេើកាាលបត្ុងខែេ

លៅជិត្បាំផ្ុត្ នឹងការខក្បក្បួេពិត្ក្

រែនិងការរួញត្ូច

ងផ្េិត្លក្លឿងខែរ Hai Phong របស់

ក្បលេសលវៀត្្េ។ (សូេលេើេរូបភាពេី 4)

រួេទាំងបងាាញេូត្ងាយៗថ្នសមាសធាត្ុនិងេិនសមាស

តារាងេី 1 ការសលងខបពីការផ្េិត្ខែរខែប

ធាត្ុលេើធឹេ
ន សាពន។ (សូេលេើេរូបភាពេី 2)

រូបែត្េី 4 ការែាំលណើរការខែរខែប

រូបភាពេី 2 លាំរថ្ូ នការវ ិភាល

លែើេបីធានា

•ការក្ត្ួត្ពិនិត្យជីអាំេិត្ក្េី (geometry)

របស់លវៀត្្េមានការបណុត ោះប្
ត ពី 3 លៅ4 ខខលៅ

អាំ
ចាាំ

ងលពេថ្នការល
ុ

ង
ើ រ ឹងរបស់សសរក្េសាពន ការ

រនុងលរាងចក្រ IHI Aichi លៅក្បលេសជបុន លហើយអាំ

ច់រងការេសសន៍
ទយពីផ្េបោះពាេ់ថ្នការថ្េត្ក្េូវ
ុន

្េួយខែេ

នលធវើល

ើងលៅរនុងែាំ្រ់កាេល

មាឌរបស់សសរក្េសាពនលៅលេើសាពន

លពេថ្នការបលងាើត្លនោះអនរក្លប់ក្លងក្ត្ូវ

ង
ើ រ ឹង

ែូចោនលនោះផ្ងខែររនងរាំ
ុ

ធរណីមាក្ត្លនោះ។ េេធផ្េែាំ្រ់កាេសាងសង់ក្ត្ូវ

លពេខខសកាបសាពនលៅែាំលណើរការ។

ង
ុ

នលលចេ័ត្លអា

យលេើេលៅរនុងែាំ្រ់កាេបលងាើត្នីេួយៗ។

នបញ្េប់លៅ

នលក្បើជាត្ថ្េេលោេលៅសក្មាប់ការលក្បៀបលធៀបអាំ

ននូវលុណភាពខពស់ អនរក្លប់ក្លងការផ្េិត្

ងលពេែាំ
លណើរការផ្េិត្ខែរ
ុ

ការក្ត្ួត្ពិនិត្យការលបើរលេើេលរាងចក្រនិងក្ត្ូវ

ង
ុ

លហើយខែរខែបខែេមានលុណភាពខពស់ខែេ
រួចលៅលវៀត្្េក្ត្ូវ

យុថ្កាក្ត្ូវ

ក្បលេសជបុនលៅក្បលេសលវៀត្្េ។
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នផ្េិត្

នលជាលជ័យេួយលេៀត្ថ្នបលចេរវ ិេាពី

លផ្ទរការេេួេ

នខរត្ក្េូវវ ិញតាេសាថនភាពជារ់ខសតង។

ើង

នផ្េិត្ខែេជាភសតតាងថ្នការ
ុ

ការបងារលអាយមានរាំហស
ុ លេើរត្
ូ សាពន ខលេក្បអប់និងខខស
នលលសិរាពិចារ្និង លោេលៅនានាក្ត្ូវ

នលធវើល

ជាេេធផ្េលុណភាពនិងេឹរថ្ែថ្នការផ្េិត្ខែរខែប
របស់IIA លឺែូចោនលៅនឹងខែរខែបខែេផ្េិត្លៅរនង
ុ
ក្បលេសជបុន ។

សាពន Nhat Tan ជានិេិត្ិរត ប
ូ ែ៏េបីេាញេួយលៅរនង
ុ

ក្បវត្តសា
ិ ស្រសលត ៅេីក្រុង
ជេួយនិងការលក្បើក្
លពេសាងសង់ក្ត្ូវ

ណូយ

ស់ខែរខែបតាេេាំោប់ លនោះ រយៈ
នលលលធវើលអាយខេីក្ត្ឹេ 4ខខលបើលធៀប

លៅនឹងកាេវ ិភាលចាំលពាោះលពេលវោលៅរនងលលក្មាងលេ។
ុ

ែូលចនោះលនោះលហើយ ការបងាាញលៅក្បលេសលវៀត្្េលនោះរ៏
ែូចជាលៅេូទង
ាំ ពិភពលោរពីអត្ថក្បលយជន៍ថ្នការលក្បើ
ក្

ស់ខែរសាំណង់រុនងការរសាងសាពននិងការងារ

សាំណង់លផ្សងលេៀត្។

សាពន Nhat Tan ខែេក្ត្ូវ

នសាងសង់ លោយលក្បើក្

ខែរខែេភាលលក្ចើនជាលក្ោងខែរសាំណង់ ក្ត្ូវ
ជារខនេងខែេេបីេាញលៅេីក្រុង

ស់

នកាេយ

ណូយលហើយក្ត្ូវ

នចាត្់េុរសាំណង់េួយថ្នសាពនលេសភាពសាែត្បាំផ្ុត្
លៅរនុងក្បលេសលវៀត្្េជាពិលសសលៅលពេខែេភាព
ខុសោនថ្នលភេើងពណ៍លៅតាេសសរខែរក្េខខសខែេក្ត្ូវ
នបាំភឺលេ ៅលពេយប់ (រូបែត្េី 5) ។
រូបែត្េី 5 េិែឋភាពលពេរាក្ត្ីថ្នសាពន Nhat Tan
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Fig. 1 General View/Cross-Section of Main Bridge

Photo 1 View of construction by inclined bent

Photo 2 View of construction by cantilever
erection

Fig. 2 Analysis Model

Photo 3 SPSP installation

Beam(deck slab)
Truss(stay cable)

Rigid link

Beam(steel girder)
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Fig. 3 Comparison of Target and Actual Girder Displacement during Cantilever
Erection
Survey

Table 1 Steel Fabrication Summary
IHI Aichi (Japan)

2,500 tons

IHI Infrastructure
Asia Co., Ltd. (IIA) (Vietnam)

7,885 tons

Mitsui Thang Long Steel
Construction Co., Ltd.
(MTSC) (Vietnam)

4,000 tons

Photo 4 Steel fabrication works

Photo 5 Night view of Nhat Tan Bridge

7

Analysis target

(េាំព័រ 3)

លនោះជាបញ្ជ
ា ក្បឈ្េរចនាសេព័នធរេ
ួ មាន:

 ពានរងាវន់ លជាលជ័យលឆ្នើេ

•ការផ្តេ់ការោាំក្េលោយេិនបោះពាេ់ែេ់លសាភ័ណឌ

អាោរខខសរបូ

•ែាំល្ោះស្សាយជាេួយនឹងការរ ាំញ័រនិងសរេែភាពរញ្ួជ យ

អនរឈ្នោះរងាវន់: ក្រុេហន
ុ Hiroshi Nakamura ក្រុេហន
ុ

•ក្លប់ក្លងការផ្លេស់លក្កាេេេៃន់របស់រចនាសេព័នខែេ

Hiroshi Nakamura និងក្រុេហុន NAP Co. , Ltd. Ikuhiko

មានស្សាប់

Shibata, Arup និង Yuzu Minoda, Nippon Steel និង

ែាំល្ោះស្សាយរបស់លយើងលែើេបីលធវើលអាយមាន

Sumitomo Metal Engineering Co.Ltd

លសថរភាពចេនាលនោះលឺលែើេបីភាជប់បួនចាំណុចរនុងបួនេិស

អាោរ Ribbon Chapel ជារខនេងលរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍េួយ

ខែេជារខនេងខែេមានកាាំជលណើែ រចាំនួនពីរឆ្េងកាត្់ផ្ូេវ។

ខែេមានេីតាង
ាំ សថត្
ិ លៅលេើែីថ្នស្
ឋ ោរេួយរនុងេី

ក្រុង Hiroshima ក្បលេសជបុន។លោយ

លនោះ

នបលងាើត្ជាក្បព័នធខែេផ្តេន
់ ូវភាពស្សស់ថ្កេនិង

សុខភាពខែេមាន 3 វ ិមាក្ត្លែើេបីេប់េេ់នឹង រមាេាំងលផ្ែរ

នបាំផ្ុសលាំនិត្

តាេខខសបូ ខែេព័េជ
ធ ុាំវ ិញជលណើត រលកាងពីរខផ្នរខាងលក្ៅថ្ន

និងជាលាំនិត្រចនាសេព័នជា
ធ េូេោឋនថ្នការបងវិេេប់លហើេ

វិ

រលោេព័េធលនោះ មានរចនាសេព័នធ 15.4 ខេក្ត្រេពស់

ខាងលក្ៅខែេមានជលណើត រទាំងពីរខែេក្េលផ្ែរលៅវ ិញលៅ

ខែរនិងមានេាំហាំ 72 េកាលរេួយលនោះជួបក្បជុាំលៅលវេិ កា

េរ។ សសរខែរខែប 100 េីេីខេក្ត្លៅរនងអងា
ត្់ផ្ិត្
េ ក្ត្ូវ
ុ

ែាំបូេខែេអាចលេើេល
រលនោះ

ើញសេុក្េSento Inland។ ជលណើត

នចាប់លផ្តើេលៅេីតាាំងលផ្សងោនេុនលពេល

នែាំល

ើងនិង

ទាំងលនោះក្េវង់ខាងរនុង ខណៈលពេខែេវង់ខាងលក្ៅក្ត្ូវ

នកាេយជាលៅរាំពូេជានិេិត្តសញ្ជាផ្េូវពីរខែេបញ្េប់

លៅរនុងអាពាហ៍ពិពាហ៍។ រចនាសេព័នលនោះអាចក្ត្ូវ
ចាត្់េុរថ្កជានិទ

នលូលៅវង់ខាងរនុងលៅរនុងសាំណុាំខបបបេខែេភាជបលៅ

ន

ខផ្នរខាងលក្កាេថ្នអាោរ។

រែូវេួយខែេបត្់ខបនលក្ចើននិង

ពក្ងីរខាងលក្ៅខណៈលពេផ្លេស់េីល

ង
ើ លែើេបីោាំក្េែេ់ការផ្ទរបញ្ឈរ។
សសរខែរ
ុ

(សូេលេើេរូបភាពេី 2)
ជាបនតរលៅលេៀត្ ចាប់តាង
ាំ ពីបូរវ ិ

ើងលេើនិងចុោះលក្កាេ

លោយមានសមាពធពីខាងលេើបុខនែេិនែូចជាខខសរុ ាំធេែតាលេ

រខែេមានេីតាាំងសថិត្

លៅរនុងត្ាំបន់រញ្ួជ យែីេួយ ក្បព័នធខញរជាេូេោឋនក្ត្ូវ

រចនារបស់សាថបត្យររលឺសណ
ាំ ុាំ ខបបបេលោយឥត្លិត្ថ្ែេ

នែាំល

ង
ើ លែើេបីកាត្់បនថយរងរមាេង
ាំ រញ្ួជ យនិងលែើេបី

(រូបភាពេី 1) ។

បលងាើនភាពធន់ថ្នអោរលនោះ ែូលចនោះវានឹងេិនមានការ

រចនាេក្េង់3D លសរ ីលកាងខែេមានជលណើត រ "អខណតត្"

ចាាំ

ខែេ

ភារៈលែើេបីធានាឱ្យ

នបងាាញពីបញ្ជ
ា ក្បឈ្េេិនធាេប់មានពីេុនេរ

ច់លែើេបីខរខក្បសាំណុាំខបបបេក្បព័នធបេបបញ្ា ត្ិឬ
ត សេ្
ននូវការបញ្ជ
ជ រ់េយយថ្ក អោរេួយ

លែើេបីឱ្យែឹងថ្កលៅរនុងវ ិស័យសាំណង់និងការបលងាើត្ខែរ

ខែេមានលសថរភាពនិងមានសុវត្ថិភាពបុខនតលៅខត្ររា

លហើយធរណីមាក្ត្ក្ត្ូវ

វង់ខែរខាងលក្ៅខែេជារខនេងខែេលក្បរង់រ ាំញ័ររបស់ធេែ

ខែបទាំងលៅរនងការចាំ
្យនិងកាេវ ិភាល។ លហត្ុែូលចនោះ
ុ

លចត្នារចនាលែើេ។ លេើសពីលនោះលេៀត្មានបីចាំនុចលៅលេើ

បញ្ូេ េោនថ្នបាំខណរខែរខែបរាងលកាង 88 ខែេមានពីរវ ិ

ជាត្ិជាន់សិត្
ថ លក្កាេ 8Hz ខែេនាាំឱ្យមានការក្ពួយ

មាក្ត្ រួេជាេួយនឹងក្

នរាំណត្់អត្ថន័យជាការរួេ

រេភ

រ់ឧបត្ថេប
ភ ាំខរបាំរេ
ួ អត្ិបរមា 10េី

អាំពីការរ ាំញ័រសាំរ ឹបលជើងេនុសសលែើរ។ ែូលចនោះលែើេបីធានាឱ្យ

េីខេក្ត្ លែើេបីបលងាើត្សាំណុាំខបបបេលោយឥត្លិត្ថ្ែេ 3D

ននូវផ្លសុខភាពរបស់លភញៀវលេសចរ សសរលក្ោងខែរ

។

8

Tuned Mass Dampers ចាំនួនបី ក្ត្ូវ

នលលែាំល

ង
ើ លែើេបី

ែែីជាលរៀងរាេ់ឆ្នាំ។ វាជាលរឿងត្ូចេួយលេបុខនតបងាាញការ

កាត្់បនថយរ ាំញ័រលៅតាេជាន់នីេួយៗ។

រចនាការកាត្់ខលេនិងការថ្ចនក្បឌិត្។

បញ្ជ
ា ក្បឈ្េេីបីលឺការផ្លេស់េីេាំលៅលោយេេៃន់លោយ

រូបភាពេី1 រចនាសេព័នធសណ
ាំ ង់លាំនិត្លាំរូ

ខេួនឯងពីេីតាង
ាំ ខែេចង់

នលៅលពេខែេសាងសង់។

រូបភាពេី 2 រចនាសេព័នធសមាសភាលថ្នក្ពោះវ ិ

ក្េក្េង់ការសាងសង់ ក្ត្ូវ

នយរលចញបនាទប់ពីការ

វាក្ត្ូវ

នលលពាររណ៍ថ្កលៅលពេខែេលក្ោងខែរ

រូបភាពភាព 3 រាំោង
ាំ ត្ុេយភាព3Dលកាងចូេរនង
ុ បញ្ឈរ
រនុងការស្សូបយរការោាំក្េពីសសរបលងាគេបញ្ឃរ

បញ្េប់ថ្នការសាងសង់អោរលនោះនឹងេេួេការអត្ិបរមាថ្ន

រូបែត្ជាលក្ចើន

ត េឱ្យោាំបលងាគេោាំក្េ
32េេរនងជាំ
នួសបងវិេ ប្
ុ

អាោររាងខខសបូ

បញ្ឈរងារលចញពីេីតាង
ាំ លែើេ។

សាោជាំនុាំលនោះមានរាងជារងវង់េូេល

ែាំល្ោះស្សាយរបស់លយើង:

លេើេលៅសេុក្េ

•រាងខែរខែបលែើេបីយរលៅរនុងលណនីក្បសិេិភា
ធ ពលែើេបី

លណនាការខូចខាត្លនោះនិងត្ុេយភាពរបសរវាងរាំោង
ាំ
3D

•បខនថេត្ុេយភាពរបសរវាងរាំោង
ាំ 3Dខែេងលកាងចូេ
លៅស្សូបយរចេនាបញ្ឈរលក្កាយការោាំក្េ។ បលងាគេោាំ
ក្េក្ត្ូវ

នលផ្ែៀងលចញលចត្នាអាំ

ងលពេសាងសង់
លោយ
ុ

រក្េិត្ែូចោនថ្នការផ្លេស់បូតរលវនលនាោះលេបុខនតលៅរនងេិ
ស
ុ

លៅបញ្ច្ញ្ជ
េ ស។ ជាេេធផ្េបនាទប់ពីការបញ្េប់ថ្នការសាង
សង់លនោះបលងាគេសសរនឹងបត្់ក្ត្

ប់លៅបញ្ឈរ។ (សូេ

លេើេរូបភាពេី3)
លយើង

នលក្បើរេែវ ិធីខែេពិភពលោរពិត្ៗែូចជាែាំល្ោះ

ស្សាយក្បរបលោយភាពថ្ចនក្បឌិត្លែើេបីឱ្យែឹងពីលាំនិត្
លនោះ។ លយើងលជឿថ្កលនោះជាក្បព័នធរចនាសេព័នធខត្េួយលត្់ថ្ន
ក្បលភេរបស់ខួនលៅរន
េ
ុងពិភពលោរ។ ការរចនាសរុបរួេ
បញ្ូេ េទាំងការលក្បើក្

ស់

រចនាសេព័នសា
ធ
េញ្ា លឺលអរូ

នយូរជាក្បព័នន
ធ ិងវ ិធីសាស្រសត
សុ
ូ ីក្បឌិត្ការចាំ្យនិង

លពេលវោក្បរបលោយក្បសិេធភាព។ វាជាលោេបាំណង
ខែេមានរចនាពីររូប លនាោះលឺជាសាោជាំនុាំ
អាពាហ៍ពិពាហ៍េួយផ្ងខែរនិងការអលងាត្ការណ៍េួយ
ខែេលៅខត្បនតទរ់ទញចាំនួនលរើនល

រមាបូ

ង
ើ ថ្នលភញៀវលេសចរ
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ង
ើ ក្ចាាំងែែលចាេ

Fig. 1 Structural Concept Model

Fig. 2 Structural Components of Ribbon Chapel
Spiral frame

Connections between
inner and outer spirals

Vertical posts supporting
inner spiral

Tuned mass dampers

Steel basement

Friction pendulum
system
(base isolation)

Fig. 3 3D Concave Offset to Absorb the
Vertical Support Post Movement
2: Offset in 3D in reverse
direction
0: Original model
1: Calculated deformation
due to self-weight

©Koji Fujii / Nacasa & Partners Inc.

The chapel spirals up a cliff overlooking the sea

©Koji Fujii / Nacasa & Partners Inc.

Ribbon Chapel
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(េាំព័រ 4)

•ក្បព័នធរចនាសេព័នខធ ែេមានលក្ចើនខផ្នរលែើេបីោាំក្េភាពរ ឹង

 ពានរងាវន់លជាលជ័យលឆ្នើេ

មាាំ
េេៃន់ធន
ៃ ់ថ្នការ ិយេ័យមានេាំហាំ 64.8 ខេក្ត្លុណ 27.5

អាយុកាេរបស់ក្រុេហន
ុ Nippon សួនចារលៅអាោរ

ខេក្ត្ ក្ត្ូវ

Marunouchi

ភាជប់សសរលៅរនុងសនេស
ុេបរ ិលវណ។ សសរខែរខែប
ូ

អនរឈ្នោះរងាវន់: លោរ Satoru Nagase, Isao Kanayama

RHS និង CHS ក្ត្ូវ

និង Yasuo Kagami, Nikken Sekkei Ltd និងToru

27.5 ខេក្ត្ ក្ត្ូវ

Obayashi

ធ ណ
ាំ ង់ជួរលែរសក្មាប់ក្ត្ួត្ពិនិត្យការ
•ក្បព័នធរចនាសេព័នស

ការ ិយេ័យេួយមានរេពស់ 115 ខេក្ត្ ខែេមានេីតាាំង

ត្បត្រ

សថិត្លៅជិត្រាជវាាំងអធិរាជលៅរ្
ត េថ្នេីក្រុងត្ូរយូ។

ឧបររណ៍ស្សូបថ្កេពេរាំោង
ាំ រញ្ួជ យលៅរនងសន
េ
ុ
ូ

ខផ្នរអោរលនោះលួរឱ្យចាប់អារេែណ៍ជាខផ្នរេួយថ្នធាត្ុសាថប

Hystereticខែេបញ្ូេ េោននិងក្បព័នធការចុោះអន់ែយ

ត្យរេែនិងរចនាសេព័នេ
ធ ួយ។ ជាេួយោនលនោះផ្ងខែរវាលឺជា

ថ្កេពេអរេែ លោយការលក្បើែលងាៀបត្េបរ់ ខែេសែត្
ិ អ

ឧបររណ៍ស្សលមាេក្ពោះអាេិត្យលែើេបីកាត្់បនថយធាត្ុចូេ

នធិេៗ និងជញ្ជ
ជ ាំងខែេមានសនទោះបិេលបើរខយេ់ ក្ត្ូវ

ជាបរ ិសាថនរាំលៅ។ ជាែាំល្ោះស្សាយរចនាសេព័នធសណ
ាំ ង់

ន

លក្បើលៅរនងសន
េលែើ
េបីកាត្់បនថយការលឆ្េើយត្បលោយសារ
ុ
ូ

លនោះេេួេយរអត្ថក្បលយជន៍ពីខែរខែបជាលក្ចើនខបប

ការរញ្ួជ យែីនិងខយេ់បរ់។

ឧបររណ៍ក្ត្ួត្ពិនិត្យការខូចខាត្លោយការរញ្ួជ យលៅ

នរួេបញ្ូេ េសាថបត្យរេែរចនាសេព័នន
ធ ិងប

បរ ិលវណអាោរ

សនទោះបិេលបើរខយេលធវើពីខែរក្បលភេជួរឈ្រខែេមានេិនន

ត្ក្េូវការរចនាសក្មាប់រចនាសេព័នស
ធ ណ
ាំ ង់

ផ្េទប លែើេបីក្ត្ួត្ពិនិត្យការខូចខាត្បងារលោយការ

ខាងលក្កាេលនោះលឺជាត្ក្េូវការរចនាសក្មាប់រចនាសេព័នធ

រញ្ួជ យែីថ្នសេ
ុ បរ ិលវណក្ត្ូវ

សាំណង់។

នលក្បើ។ សនទោះបិេលបើរខយេ់

រួេបញ្ូេ េោនក្បលភេជួរឈ្រ ចាំនួនពីរលែើេបីោាំក្េែេ់ការ

 លក្ោងសាំណង់ខែេមានសមាសភាពថ្នសនេនិ
ងសុេ
ូ

ផ្ទុរលភាេោះក្ត្ូវ

បរ ិលវណ

នោរ់ឆ្េស់ោនេាំនាញនិងការត្ភាជប់លោយ

ធនឹេបរ ិលវណសេ
ុ ឱ្កាសលែើេបីបលងាើត្ភាពធន់ក្ទាំ។

 ធនឹេខែេមានក្បខវង 27.5ខេក្ត្ខែេត្ភាជប់លៅសនូេ

ការលក្ជើសលរ ើសសមាភរៈរចនាសេព័នលធ អាយក្ត្ូវតាេរខនេង

និងបរ ិមាក្ត្

របស់វា

 ការរចនាបេង់អាោរលោយសសរបរ ិលវណ

•ចាំ្ត្់ថ្កនរ់ខែរខែប

 ការរចនាបេង់ក្លប់ក្លងការលឆ្េើយត្បការរញ្ួជ យែី

ពិនុេិ
ទ នផ្
ន េខែរបឋេក្ត្ូវ

ការរចនាបេង់ការពារអលគិភ័យសក្មាប់លលក្មាងខែរខែប
 ការលក្បើក្

នបាំលពញលោយចារ់លបត្ុងឆ្ែឹងរ ឹងខផ្នរ

ខេោះលែើេបីបលងាើនការអនុវត្តជាន់ខែេមានរ ាំញ័រ។

ត្ួបេសួនចារជីវ ិត្ Marunouchi Nippon លឺជាអោរ

រ ិសាថនរចនា។

នបាំលពញលោយលបត្ុងរមាេង
ាំ ខពស់

ថ្នថ្កនរ់េី Fc60 និង Fc80 ។ ធនឹេខផ្នរខែេមានក្បខវង H

Takahashi និងលោរ Yoshiyuki Tanaka, សាជីវរេែ

្ស់លោយ

នក្េលោយធនឹេខែរខែប 27.5ខេក្ត្លោយត្

នលក្បើសក្មាប់ជួរឈ្រជាស

សរនិងធនឹេ មាន 325, 385, 440 N / mm2 ខែេក្ត្ូវ

ស់ខែរជារងវង់សក្មាប់ការរចនាបេង់ជានិរនតរ

ន

លក្ជើសលោយពិចារ្ពីត្ួនាេីរបស់ រមាេាំងរចនានិង

ភាព

រចនាសេព័នធ។ ចានខែរខែបខែេ

ក្បព័នរធ ចនាលក្ោងសាំណង់

នលក្បើសក្មាប់ទង
ាំ ែ

លងាៀបត្េភាជប់និងសនទោះបិេលបើរខយេ់ ក្បលភេខែរជួរឈ្រ
បរ ិលវណមានចាំណុចេិនផ្
ន េទបពី 225 N / mm2 ។

11

•លបត្ុងសក្មាប់សមាសភាពធនេ
ឹ និងសសរបញ្ឃរ
លបត្ុងខែេមានរមាេាំងបងាាប់ខពសព
់ ី 60 និង 80 N / mm2
ក្ត្ូវ

នលក្បើសក្មាប់សមាសធាត្ុសសរបញ្ឃរនិងធនឹេ

ក្បខវង 27.5 ខេក្ត្លែើេបីជួយក្េជាំងន់ធៃន់ក្បរបលោយ
ក្បសិេិភា
ធ ព។
•ខែរខរថ្ចនសក្មាប់និរនតរភាព
ខែរខែប

នខរថ្ចនខែេមានចាំណុចេិននផ្េ 235 និង

325 N / mm2 ក្ត្ូវ
ការលធវើធឹេ
ន ក្ត្ូវ

នលលលក្បើយងេូេាំេូោយសក្មាប់

នលលវាយត្ថ្េេសក្មាប់វ ិញ្ជាបនប័ក្ត្

Leeds ។
ការផ្េិត្ខែរខែបនិងេីតាង
ាំ ល

ង
ើ រ ឹងរបស់ខែរ

ភាពក្ត្ឹេក្ត្ូវថ្នសាំណង់លុណភាពខពសស
់ ក្មាប់ការក្បឌិ
ត្ប្
ត

ងនិងល

ើងរ ឹងរបស់េង
ិ គលហើយវាេេួេ

ន

ការចូេរួេចាំខណររនុងការសលក្េចនូវសាថបត្យរេែរចនាស
េព័នន
ធ ិងបរ ិសាថនរចនារួេបញ្ូេ េោន។
(ត្ួលេខនិងរូបែត្)
រូបរាងអោរ
សសរបរ ិលវណអាោរ
ខផ្នការថ្ផ្ទបនទប់ការ ិយេ័យធេែតា
រចនាសេព័នធចេបង CG

12

Perimeter column

Building appearance

Viscous wall-type damper
Buckling-restraint brace
Colum-type metallic damper
Steel shear wall

27.5 m

Main structure CG

64.8 m

Typical office floor plan
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(េាំព័រ 5)

លេបុខនតខែេទាំងញ័ររញ្ួជ យខែេលរើត្ល

ពានរងាវន់លជាលជ័យលឆ្នើេ

ែី។

ើងតាេការរញ្ួជ យ

អាោរេីសានរ់ការរ្
ត េេីក្រុងត្ូរយូ Yomiuri Shimbun

•វ ិធានការលែើេបីការពារការែួេរេាំអោរតាេការរញ្ួជ យែី

Yasuo Kagami ក្រុេហន
ុ Nikken Sekkei និងសាជីវរេែ

េបីខត្ខាេង
ាំ ជាងការរញ្ួជ យខផ្នែីយងខាេង
ាំ រ៏លោយ

អនរឈ្នោះរងាវន់: Yuichi Koitabashi Seiya Kimura និង

សូេបីខត្រនងអាំ
ុ

នរ ាំពឹងេុរថ្កលឺជាការែ៏ធាំសូ

រនុងចាំល្េវ ិធានការទាំងលនោះខែេ

Shimizu
លៅរនុងខផ្នការជាលក្ចើន សក្មាប់អោរេីសានរ់ការ Yomiuri

Shimbun ខែេជាលាំនិត្លផ្តើេែាំបូងែូច

ងលពេេិ
ន
ុ

នេេួេយរមាន:

ការអភិវឌឍនិងការអនុេ័ត្រនុងត្ាំបន់ប្
ែ ញលៅចុងធនឹេ

នលរៀបរាបខាង

និងលសចរែីេេែិត្ថ្នការរ ឹងខែេមានសេត្ថភាពខពសន
់ ិង

លក្កាេ រួេជាេួយឧបររណ៍និងវ ិធានការរក្េិត្ខពស់ក្ត្ូវ

េ សទិចខូចក្េង់ក្ទយខែេលធវើលត្សតការអនុវត្តចក្េុោះ

នលលោរ់បញ្ូេ េលែើេបីលោោះស្សាយភាររិចេនានាខែេ

សក្មាប់ផ្ារការត្ភាជប់ឌីខយជួរឈ្ររមាេាំងធនឹេខែរខពស់។

ជាប់ពារ់ព័នរ
ធ ងការរចនានិ
ងការសាងសង់។ លាំនិត្ទាំង
ុន

ការលធវើលត្សតទង
ាំ លនោះក្ត្ូវ

អភិវឌឍនិងការផ្សពវផ្ាយថ្នរចនាសេព័នធសណ
ាំ ង់ខែរខែ

បោះពាេ់េរខខណឌលែើេបីឆ្ុោះបញ្ជ
េ
េ ង
ាំ លៅរនុងការផ្េិត្ជា

លនោះ

ននាាំលៅររសាថបត្យរេែខែេរួេចាំខណរែេ់ការ

នរចនាល

ង
ើ លែើេបីខសវងររ

េរខខណឌផ្ាររមាេង
ាំ សក្មាប់េេួេ Charpy ខពសន
់ ិងផ្េ

ប។

សមាជិរខបបលនោះនិងការត្ាំល

ើង។

•ភាពមានសុវត្ថិភាពពីការរញ្ួជ យែីខែេមានរក្េិត្ខពស់ 

•វ ិធានការលែើេបីពនារជីវ ិត្លសវារសាងនិងបរ ិសាថនលែើេបី

និងការខែររាេុខងាររបស់ខួនរន
េ ុងនាេជាអោរេីសានរ់ការ

ចាំល្េវ ិធានខែេ

ការបនតការលក្បើក្

ស់សេ
ុ លេអាោរលៅរនងជួ
ុ រយឺត្របស់ខន
ួេ

រ្
ត េកាខសត្រនុងអាំ

កាត្់បនថយបនទរបរ
ិសាថន
ុ

រញ្ួជ យែីខែេជាប់ធន់តាេ េលធា

លេៀត្និងការរញ្ួជ យែីយងខាេង
ាំ ែ៏ថ្េលេៀត្

ខខសកាបពយួរជាលូចងភាជប់យងខណនលោយលក្បើជញ្ជ
ជ ង
ាំ ឌុប
ពីរែងពីរញ្េរ់E លែើេបីសលក្េច

"រចនាសេព័នធក្លប់ក្លងខែេលឆ្េើយត្បស្សូបថ្កេពេ
នបញ្ជ
ជ រ់" ក្ត្ូវ

នអនុេ័ត្ខែេ

យថ្នការបលងាើន

លេបឿននិងវ ិធានការត្បត្លៅនឹងថ្ផ្ទការរ!ូ ការអនុេ័ត្ថ្ន

នលក្បើសក្មាប់សសរ

(SA440C និង TMCP385B ថ្កនរ់) និងសក្មាប់ជារត្
ូ និង
សក្មាប់ជាន់ខែេ

នយរេរអនុវត្តមាន: ការក្ត្ួត្ពិនិ

ត្យរបស់ខផ្នរក្ត្ួត្ពិនិត្យបខនថេនិងការលឆ្េើយត្បនិងការ

ងលពេត្ាំ
បន់ជត្
ិ ក្បភពលផ្សង
ុ

ផ្េិត្ផ្េខែររមាេាំងខពស់ក្ត្ូវ

រនុង

នបនទប់រញ្េរ់លៅរ្
ត

េអាលការ ជាេួយក្បសិេធភាពេួយខែេធាំេូោយលោយ

ន

ផ្ែេន
់ ូវក្បសិេិភា
ធ ពការស្សូបយរថ្កេពេខពស់ ក្បសិេិធ

កាត្់បនថយរាំលៅេួយខពស់េួយនិងខផ្នរថ្នការលក្បើក្

ភាពលនាោះលឺមានលក្ចើនជាងបីែងេួយ ខែេរចនាសេព័នធ

អោរេីសានរ់ការរ្
ត េរបស់រចនាសេព័នស
ធ ណ
ាំ ង់ពីេុន

ក្លប់ក្លងខែេលឆ្េើយត្បថ្នអោរខពសជា
់ លរឿងធេែតា។

ខែេមានស្សាប់សក្មាប់ជញ្ជ
ជ ាំងខផ្នែីររានិងក្ទាំក្េ

•ខផ្នការលែើេបីកាត្់បនថយការញ័ររញ្ួជ យលនោះថ្ករយៈលពេ

ស្សទប់អោរែែីលនោះ រនុងលោេបាំណងលែើេបីកាត្់បនថយស

សនទោះបិេលបើរខយេ់ែ៏សរេែ (AMD) ក្ត្ូវ

ថ្នខផ្នែីររានិងផ្េិត្ផ្េខែរខែបសាំណង់បល្
ត ោះ

ខវងតាេោនចេនារញ្ួជ យែីឬរញ្ួជ យខផ្នែី ខាេង
ាំ
នែាំល

មាភរៈឥត្

ង
ើ លៅ

លេើែាំបូេខែេអាចលោោះស្សាយការលឆ្េើយត្បជាន់លរើន
ល

ើង 2 ~ 200 gals។ លនោះក្ត្ូវ

នការនិងែីលេើសពីត្ក្េូវការនិងការលក្បើក្

ស់

ស់

អាសននលផ្សងលេៀត្ ។

នលធវើរច
ួ លហើយលៅរនុង

(ត្ួលេខនិងរូបែត្លផ្សងៗ)

លោេបាំណងលែើេបីលរៀបចាំយនតការសក្មាប់ការកាត្់បនថយរ ាំ

េិែភា
ឋ ពលពញ ខផ្នរថ្នបនទប់ធាំេូោយថ្នរ្
ែ េអាោរ

ញ័រខយេ់ខែេប្
ែ េេរលេើអាោរ េិនក្ត្ឹេខត្បុល្ណោះ

លក្ោងរចនាសេព័នស
ធ ណ
ាំ ង់
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Structural Outline
Aboveground
section
• Steel structure,
CFT for part of
column (FC90~60)

14F~
• Grade of steel
product for
column: SN490C
15F~
• Grade of steel
product for
column: SN490B

Adoption of
high-strength
steel product for
main frame

Seismic-resistant brace
(elastic axle)

High-rise section
(main frame: elastic)

Viscous response-control wall
(response-control damper)

B2F~7F
• Grade of steel
product for
column: SA440C,
TMCP385C

2F~14F
• Grade of steel
product for
girder: TMCP385B

Full view

Energy-absorption
concentration layer
(main frame: elastic)

Steel plate seismic-resistant
wall (elastic)

Seismic-resistant
brace (elastic)

Low-rise section=
Highly rigid
(main frame: elastic)

Underground
section
• SRC structure
(partly RC structure)

Filling soil

Foundation
• Spread foundation

Tokyo gravel layer

Yurakucho bed
Tokyo formation
(sandy soil layer,clay soil layer)

Edogawa formation

15

Spacious atrium façade

(េាំព័រ 6)

យេ់ស្សបតាេ។ លៅលពេខែេការលក្បើក្

ពានរងាវន់និលរខបបេ

សក្មាប់ការពក្ងឹង វាលឺជាការចាាំ

ការរចនាបេង់េប់េេ់សក្មាប់អោរខែរខែបខែេេិនស្សប

ពក្ងឹងលេើសមាជិរទាំងអស់ថ្នថ្ផ្ទជួរឈ្រ។ េនទឹេនឹងលនោះ

តាេសតង់ោលោយលក្បើអនុលោេតាេសសរ STKR

ខែរលៅលពេខែេលក្បើចានខែរខែបសក្មាប់ពក្ងឹង វាលឺ

អនរឈ្នោះរងាវន់: លោរ Yuji Kousaka សារេវ ិេាេ័យរ្

អាចលធវើ

យូត្ូនិង Tatsuya Nakano សារេវ ិេាេ័យ

លៅរនុងនិលរខបបេេីពីរ សតីពីវ ិធីសាស្រសតរងការពក្ងឹ
ងខែេ
ុន

Utsunomiya
រនុងការលធវើវ ិលសាធនរេែថ្នចាប់សព
ីត ីសង
ត ់ោអាោររបស់
ក្បលេសជបុនរនុងឆ្នាំ 2007 ខែេជាការផ្តេជ
់ ូនែែីក្ត្ូវ

ច់រងការែាំ
ល
ុន

ង
ើ ការ

នលែើេបីលក្ជើសថ្ផ្ទជលក្េើសជួរឈ្រ។

មានបញ្ូេ េការលក្បើទង
ាំ ចានខែរខែបនិងរ

រPC ក្ត្ូវ

ន

លៅជាលោេលៅេុរ។ លៅរនុងការលធវើលត្សតការបាំខបររវាង

ន

ឥែឋជាន់និងចានខែរខែបរ ឹលោយសារការពនេូត្ថ្ន

បខនថេលៅរនុងរតាតសសរឈ្រខែេរចនាបេង់បខនថេ ក្ត្ូវ

រ PC

និង ការខូចក្េង់ក្ទយលចញលក្ៅចានខែរខែប

នរាំណត្់លៅ 1.5 ឬលក្ចើនសក្មាប់ការលក្បើបាំពង់ខែរខែប

លោយសារខត្េិនផ្
ន េរបស់វាក្ត្ូវ

នលលសលងាត្ល

ញ
ើ េុន

ើងជាជួរឈ្រ។

ការវ ិវត្តថ្នជួរឈ្រេួយ។ លោយខផ្ែរលេើេេធផ្េលធវើលត្សត

នលផ្លតត្សាំខាន់លេើអោរខែរខែបខែេ

ទាំងលនោះ វ ិធីសាស្រសតរុនងការលណនាថ្នខផ្នររមាេាំងលនោះក្ត្ូវ

អោរខែរខែបកាលរក្ត្ជារ់
ការសិរាលនោះ

ស់ខែរេុាំ

នបលងាើត្ល

េិនអាចបាំលពញត្ក្េូវការជារតាតខែេ

នលរៀបរាប់ខាង

លេើនិងលក្បើ ខែរខែបរាងកាលរ STKR ខែេមានក្បល

នបលងាើត្ល

ង

សាស្រសតរងការរចនាេួ
យខែេធានាលពេ េ សទច
ិ លពញ
ុន

ជាជួរឈ្រខែេមានស្សាប់។

លេញថ្នជួរឈ្របនាទប់ពីការពក្ងឹងរាំោង
ាំ ។

ការសាំលរចចាំលពាោះការសិរាលនោះក្ត្ូវ

លៅរនុងនិលរខបបេេីបីពក្ងឹងលោយរុ ាំត្ាេ់លៅជុាំវ ិញជួរឈ្រ

នចងក្រងរនុង

និលរខបបេទាំងបីខែេរូបេនតលណនា េ សទច
ិ លពញលេញ
ថ្នជួរឈ្របនាទប់ពីការពក្ងឹងក្ត្ូវ

ង
ើ រនងលោេបាំ
ណងលែើេបីលសនឱ្
ើ យមានវ ិធី
ុ

នលសនើល

ក្ត្ូវ

ង
ើ មានេិស

លៅជាបួនក្បលភេថ្នវ ិធីសាស្រសព
ត ក្ងឹងែូចខែេ

នរាំណត្់លោេលៅ។ ការក្ប

យេ់េរខខណឌចាាំ

នបងាាញ

ងចេបងលឺលែើេបី

ច់ របស់លចេខត្់លែើ ែូចជាចាំនួននិង

រក្មាស់ថ្ន cotter កាត្់លែើេបីបងាាញលពេ េ សទច
ិ លពញ

លៅរនុងរូបភាពេី1។ ឥរ ិយបែរ ីររួេមាឌ រមាេង
ាំ និងសេត្ថ

លេញថ្នជួរឈ្របនាទប់ពីការពក្ងឹងរាំោង
ាំ េប់។ សនទោះបិេ

បញ្ជ
ជ រ់លោយេលធា

លក្បើក្

ភាពបាំផ្លេញ េ សទច
ិ ថ្នជួរឈ្របនាទប់ពីការពក្ងឹងក្ត្ូវ

លបើរជាន់លបត្ុងេិនក្ត្ូវ

យថ្នការលធវើលត្សតការផ្ទុរ។ លេើស

ពីលនោះលេៀត្សុពេភាពថ្នសេីការខែេ
ការលណនាលនោះក្ត្ូវ

ន

នលក្បើលៅរនង
ុ

នយរលចញលបើពក្ងឹងលោយការ

ស់រេ
ួ បញ្ូេ េោនថ្នចានខែរខែបនិង

រ PC ឬការ

ពក្ងឹងរាំោង
ាំ េប់លោយការរុ ាំ។ ការស្សាវក្ជាវលនោះក្ត្ូវ

នបញ្ជ
ជ រ់អោះអាងលោយខផ្ែរលេើ

លធវើល

ន

ើងលក្កាេការឧបត្ថេភរបស់រេែវ ិធីជាំរញ
ុ ការខែទាំអោរ

េេធផ្េថ្នការលធវើលត្សតនិងេរខខណឌសក្មាប់ការបងាាញ

លនោះលោយសតង់ោថ្នក្រសួងខែនែីលហោឋរចនាសេព័នែ
ធ ឹរ

បចេបបនន
ភាព េ សទច
ិ លពញលេញក្ត្ូវ
ុ

ជញ្ូជ ននិងលេសចរណ៍លៅក្បលេសជបុន។ លយើងសូេ

ស់។ លក្ោងការទាំងបីលនោះក្ត្ូវ

នលធវើល

ង
ើ យងចា

នខណនាាំែូចខាងលក្កាេ:

បងាាញការែឹងលុណលោយលសាែោះរបស់លយើងលៅែេ់អរ
ន

លៅរនុងនិលរខបបេែាំបូងវ ិធីសាស្រសតពក្ងឹងខែរខែបខែេលក្បើ
ចានឬខែរេុាំក្ត្ូវ
ពក្ងឹងក្ត្ូវ

ទាំងោយ្ខែេពារ់ព័ន។
ធ
រូបភាពេី 1 វ ិធីសាស្រសតពក្ងឹងរមាេង
ាំ េប់ ថ្នជួរឈ្រ STKR

នលលរាំណត្់លោេលៅ។ ឥេធិពេ

នលលពិនិត្យលេើចេបងថ្នវ ិមាក្ត្របស់សមាជិរ

(រ) ការពក្ងឹងចានខែរខែប

ពក្ងឹងនិងចាំនួនថ្នថ្ផ្ទជួរឈ្រលៅលេើខែេសមាជិរពក្ងឹង

(ខ) ការពក្ងឹងលោយខែរខែបេុាំ

ក្ត្ូវ

(ល) ការពក្ងឹងលោយចានខែរខែបនិង

នែាំល

ង
ើ ។ លេើសពីលនោះលេៀត្រេពស់ថ្នការពក្ងឹង

និងេរខខណឌចាាំ

ច់លែើេបីផ្ារសមាជិរពក្ងឹងក្ត្ូវ

ន

(

16

) ការពក្ងឹងលោយការរុ ាំ

រ PC

Fig. 1 Methods of Reinforcement of STKR Column

Steel plate

(a) Reinforcement by steel plates

Angle steel

(b) Reinforcement by angle steels

Mortar

Steel plate
PC bar

Steel mold

Steel plate
Shear cotter
Stiffener

(c) Reinforcement by steel plates and PC bars

(d) Reinforcement by wrapping
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លៅរនុងការវ ិភាលថ្នលាំរកា
ូ រលធវើលត្សតទង
ាំ ក្

(េាំព័រ 7)

ក្បេូេផ្តាំភា
ុ ពតានត្ឹងលៅចុងឬសនិង ក្មាេលជើងឌីខយក្ត្ូវ

ពានរងាវន់និលរខបបេ
ការសិរាលេើការលក្បើក្

ាំខែេជាការ

នលធវើការលក្បៀបលធៀបលោយលក្បើវ ិធីបញ្េប់ភាពតានត្ឹង

ស់វ ិធីសាស្រសកា
ត ត្់ភាពតានត្ឹងរាង

អរសរវ ី ខែេមានក្បសិេិភា
ធ ពលែើេបីេប់សាាត្់ការបរាជ័យឬ

សានេរនធខែេមានក្បសិេិភា
ធ ពខែេក្ត្ូវ

សលេ់ថ្ន Out-of-plane អន់លខាយខែេផ្ារខែររួេោន

លណនីមានេេធភាពរនងការរាំ
ណត្់រចនាសេព័នច
ធ ុងឬស
ុ
។ ការវ ិភាលលនោះ

ជាេួយែីក្មាេលជើង
អនរឈ្នោះរងាវន់: លោរ Takeshi Mori សារេវ ិេាេ័យ

ស់វ ិធីសាស្រសត

មានក្បសិេិភា
ធ ពតានត្ឹងសានេរនធលៅរនុងការសិរាខែេ

ហូលស Toshimitsu លោរ Suzuki Tohru Ooae លោរ

នលសនើល

ើងនាលពេបចេុបបននលនោះលឺមានក្បសិេភា
ធ ពរនុង

ការពិនិត្យលេើេចាំណុចផ្តចលផ្ត
ើេនានាការបរាជ័យអន់
ួ

Takahiro Murakami និងលោរ Junichi Okoshi សមាលេ

លខាយរមាេាំង។

សាពនជបុន
រនុងសនាេរ់ gusset ខែេក្ត្ូវ
តាខែេក្ត្ូវ

នបងាាញថ្កការលក្បើក្

នចាត្់េុរថ្កជា

លេើសពីលនោះលេៀត្ភាពត្ឹងខណនថ្នធាត្ុរាំណត្់យឺត្បីវ ិមា

នផ្ាលចញពីខផ្នរខុសធេែ

នលក្បើជារខនេងខែេក្បសពវោនេួយធនឹេ

ក្ត្ក្ត្ូវ

នលធវើល

ង
ើ លោយការលក្បើការវ ិភាល

រាខេក្ត្

សាំខាន់ធឹេ
ន លឈ្ើ ឆ្ាងលៅលេើរត្
ូ សាពនសាំខបត្ ការបរាជ័យ

រក្មាស់ខែេជារត្
ូ សាំខបត្ចេបងនិងេាំហាំ gussets ខែេ

ថ្នភាពអន់លខាយ រនុងររណីភាលលក្ចើនមានក្បភពលៅរនុង

ផ្ារភាជប់រាំណត្់រចនាសេព័នឌ
ធ ីខយនិងជលក្ៅលក្ជៀត្ចូេឌី

តានត្ឹងខពស។
់ លទោះយង្រ៏លោយ លៅរនងលពេខែេ
ុ

រក្មាស់ចាន លោយលហត្ុលនោះការលធវើលអាយល

ក្មាេលជើងខែេផ្ារជាក្បអប់ ខែេមានរាំ
ក្មាេលជើងក្ត្ូវ

ខយរនុងេិសបល្
ត យថ្ន gussets និងតាេេិសលៅ

ប់ថ្នភាព

នផ្ាររួចតាេរយៈការលក្បើក្

ឥេធិពេថ្ន

ស់មាសុីន

ើញចាស់ពី

រាខេក្ត្ទាំងលនោះលៅលេើភាពត្ឹងខណនថ្ន

រិនរាំលេច លែើេបីបលងាើនអានុភាពអស់រមាេាំង មានររណី

សានេរនធខែេមានក្បសិេិភា
ធ ពថ្នឬសខែេផ្ារនិងក្មាេ

លពេខែេការបរាជ័យអស់រមាេង
ាំ លនោះនឹងមានក្បភពលៅ

លជើង។

ជា

េេធផ្េថ្នការសិរាលនោះបញ្ជ
ជ រ់ពីការសេស្សបថ្នអនុ

ត្ឬសខែេក្ត្ូវ

នផ្ារភាជប់ ជាជាងក្មាេលជើង

ខែេផ្ារ។

សាសន៍ខែេ

លៅរនុងការសិរានាលពេបចេបបនន
លនោះ លៅរនងលោេ
ុ
ុ

ពីសណ
ាំ ង់ខែរខែបលៅរនងលោេការណ
៍ ខណនាាំសក្មាប់
ុ

អស់រមាេង
ាំ លៅខផ្នរឬសលេ់របស់អាោរ រនុងសនាេរ់

ឬស: "ជលក្ៅផ្ាររនុងេិសបល្
ត យថ្នការបញ្េប់ gusset

លៅក្បខហេ 5 េេ ការលធវើលត្សតភាពតានត្ឹងអស់រមាេាំង

នាលពេបចេុបបននលនោះ

បាំណងលែើេបីបលងាើត្វ ិធីសាស្រសតលែើេបីេប់សាាត្់ការបរាជ័យ

ការការពារការបរាជ័យរបស់ខួនលពេលខាយរមា
េ
េ ាំង

នធាត្ុរាំណត្់លាំរលូ ត្សតលធវើល
រាខេក្ត្ក្ត្ូវ

នលធវើល

ជាឬស លឺមានក្បខហេ 70% ខែេមានក្មាេលជើងឌីខយ។

ើង

ជាេួយនឹងរក្មាស់ថ្នចានចេបងនិង gussets ខែេ

ន

រាំណត្់ជាអលែរ។
លៅរនុងការលធវើលត្សតការចុោះលខាយរមាេង
ាំ ក្
លធវើលត្សតក្ត្ូវ

នបងាាញពី េេធផ្េលនោះថ្កមាន

ក្បសិេិភា
ធ ពចាំលពាោះភាពត្ឹងខណនសានេរនធផ្ារជារ់ខសតង

ង
ើ លៅលេើ

េូខែេេួយ បខនថេលេើសពីលនោះលេៀត្ ការវ ិភាលភាព
តានត្ឹងធាត្ុរាំណត្់ខែេ

ត្

លួរលេើសពីពីរែងថ្នចានចេបង»។ រនងន័
ុ យលនោះការសិរា

gusset ថ្ន Out of plane លោយមានក្មាេលជើងឌីខយបញ្េប់
និងការវ ិភាលក្ត្ូវ

នបញ្ជ
ជ រ់លោយសមាលេជនជាត្ិជបុនសតី

ាំក្បលភេថ្នការ

នអនុេ័ត្លាំរោ
ូ ន មានការបញ្េប់ក្មាេលជើងឌី

ខយលផ្សងោន ជលក្ៅលក្ជៀត្ចូេឌីខយនិងក្បខវងលជើងផ្ារ។
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Fig. 1 Configuration and Dimension of Test Specimen
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(unit: mm)
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Fig. 2 Fatigue Failure Surface with Beach Mark
F-PP6

Toe fracture
F-AW11

Root fracture

Fig. 3 Relation between Stress Concentration Factor
and Weld Penetration Depth

Stress concentration factor

Toe
Root

Main plate thickness Tm: 16 mm

Longitudinal-direction penetration depth
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េរខណៈពិលសស: CIM និង BIM

លោយលោរ Tomohiko Yamanashi, ក្រុេហុនNikken
Sekkei

(េាំព័រ 8)
សេេឹងលៅររអក្តារាំលណើត្ត្ិចត្ួចខែេរាំពុងបនតនិងវ ័យ

លចញពីការរចនាខរេេែការផ្េិត្លឆ្ពោះលៅកាន់ការលធវើលអា

ចាំ្ស់សងគេលៅក្បលេសជបុនការផ្លេស់បូរែែ
ត ីេួយរាំពុង

យក្បលសើរល

សាងសង់រចនានិងសាំណង់ពីការខែទាំនិងជួសជុេលៅ

ជា "ឧបររណ៍សក្មាប់ខរេេែផ្េិត្ភាព" ខែេក្ត្ូវ

រនុងលោេបាំណងលែើេបីលេើររេពស់បខនថេលេៀត្ែេ់

បលងាើត្ល

ការងារលធវើ។ BIM (សាងសង់លាំរព
ូ ត្័មាននិង CIM (ការ

យសាំណង់ BIM ក្ត្ូវ

បងាាញលាំរព
ូ ត្៌មានសាំណង់) ក្ត្ូវ

សាំខាន់រងការខរេេែ
ផ្េិត្ភាពលៅរនងការសាងសង់
។
ុន
ុ

ក្ត្ូវ

នលលលៅថ្កសក្មាប់ក្លប់េិែឋភាពទាំងអស់ថ្នការ

ូ ត្៌មានសាងសង់អាោរ) លឺ
ជាែាំបូង BIM (ការបងាាញលាំរព

ក្បសិេភា
ធ ពធនធាន ថ្កេពេ ការសនសាំពេរេែនិង

ោរ់ចូេលៅរនងការលក្បើ
ក្
ុ

នលល

ន (ឬលហោឋរចនាសេព័នធ BIM)

នបលងាើត្ល

ង
ើ លៅលេើលាំនិត្ថ្នការ

កាត្់បនថយការខែេក្ត្ូវលធវើជាែែីេង
ត លេៀត្លៅរនុងែាំលណើរ

រនុងលលក្មាងជាលក្ចើននិងរេែវ ិធីក្េង់ក្ទយលពញលេញថ្ន
CIM

ោះលនោះ។ លៅរនងវ
ុ ិស័

នបលងាើត្លោយមានលោេបាំណង

ពិលសសជាងលនោះវាក្ត្ូវ

ស់ការជាំនុាំជក្េោះរតីជារ់ខសតង

ន

ង
ើ លៅលក្កាេឥេធិពេថ្នការរចនានិងការផ្េិត្

ែាំលណើរលៅរនងរែយនត
និងយនតល
ុ

នលលរ ាំពឹងថ្កនឹងលធវើការ

ជាសនេលែើ
េបីសលក្េចលោេលៅលនោះ។ BIM ក្ត្ូវ
ូ

ង
ើ ថ្នលុណភាពរបស់បង
េ ់

ការសាងសង់លនោះលោយលធវើការលរៀបចាំលៅរនងែាំ
ុ ្រ់កាេ

ន ចាប់លផ្តើេពីឆ្នាំ

រចនាបេង់សាងសង់ លអាយស្សបតាេេូខែេឌីជីែេខពស់

មានេាំហប
ាំ ីវ ិមាក្ត្លៅរនងចលនា
េ ោះបីវ ិមាក្ត្និេិត្
ែ លៅរនុងរុាំពយូ
ុ

2012 ។

េ័រជាំនួសឱ្យការលរៀបចាំលាំនូរពីរវ ិមាក្ត្លេើក្រោស។

លៅរនុងពនេឺថ្នសាថនភាពខបប ការលចញផ្ាយលេខ 47

មានេរខណៈពិលសសថ្នរេែវ ិធីបចេុបបននរបស់ CIM និង

ចាំខណរឯ BIM លនោះវ ិញ

BIM រួេជាេួយភាររិចេនាលពេអនាលត្របស់ពួរលលខែេ

លហើយវា

េេួេយរនូវបួនររណីែូចខាងលក្កាេ:

ង
ើ ពីលាំនិត្ េួយ

នកាេយលៅជាចាស់្ស់ថ្កសលុណចក្េុោះ

នទញយរពីការលក្បើក្

• BIM លៅរនងការរចនាសា
ថ បត្យរេែនិងរចនាសេព័នធ
ុ

នបលងាើត្ល

ស់សេ
ូ បីខត្លៅរនងែាំ
លណើរការ
ុ

រចនាបេង់ BIM ។ រិចកា
េ រខែេក្ត្ូវលធវើល

ង
ើ វ ិញភាលលក្ចើន

សាំណង់

លៅែាំ្រ់កាេរចនាបេង់លនោះក្ត្ូវ

•ការរ ាំពឹងេុរសក្មាប់រេែវ ិធីធាំៗថ្ន BIM លៅរនងការសាង
ុ

រតាតជាលក្ចើនែូចជារងវោះការយេ់ែឹងលោយលភញៀវចាំលពាោះ

សង់ខែរសុេ

ការរចនាឱ្យ

•រេែវ ិធីថ្នការបងាាញលាំរផ្
ូ េិត្ផ្េសាពនបីវ ិមាក្ត្លឆ្ពោះលៅ

កាេចុងលក្កាយថ្នការងាររចនាបេង់ េិនខេនជាការសាំលរច

ររការខែទាំជាយុេសា
ធ ស្រសថ្ត នសាពនខែរខែប

នបងាល

នក្ត្ឹេក្ត្ូវលៅលពេចូេលៅរនងែាំ
ុ ្រ់

នតាេការអនុត្ន
ត ៍លេើការរចនាបេង់ខែេ

•លលក្មាងរេែវ ិធីអនិវត្ត CIM ជាបល្
ែ ោះអាសនន

ើងលោយ

នរ ាំពឹងេុរ

លនាោះនាាំលអាយមាន ការចាំ្យែ៏លក្ចើនលេើសេុបជា
ែាំបូង និង ភាពខុសោនរវាងលលក្មាងសាថបត្យរេែនិង

(េាំព័រេី 8 ~ 10)

ឧបររណ៍នានា។

េរខណៈពិលសស: BIM និង CIMការបងាាញលាំរព
ូ ត្៌មាន

លែើេបីលោោះស្សាយបញ្ជ
ា ខែេលរើត្មានេុនលពេែាំលណើរការ

អាោរ (1)

សាងសង់លេើរតាតទាំងលនោះ BIM លឺមានក្បលយជន៍យង

BIM លៅរនុងការរចនាបេង់សាថបត្យរេែ និងរចនាសេព័នធ

ខាេាំងលៅរនងលក្បើ
ក្
ុ

ស់ជាេុនលៅលេើការលេើេល

ើញពីការ

រចនាបេង់ លាំរស
ូ ក្មាប់លោោះស្សាយបញ្ជ
ា េួយចាំនួនលេើការ

លក្ោងសាំណង់

អនុវត្តន៍ BIM និងការសនសាំលពេលវោពិត្ក្

20

រែចាំលពាោះ

ការយេ់េាំហាំខែេក្ត្ូវជាចាាំ

ច់លោយការលក្បើក្

ចាំណុោះថ្ន BIM លនោះ។ លែើេបីបញ្េប់ លរឿងលនោះ

ស់

BIM លនោះលឺមានក្បលយជន៍ខាេង
ាំ ្ស់រងការលេើ
ររេពស់
ុន

ន ការលនោះ

ការយេ់ែឹងរបស់អត្ិែិជនថ្នការរចនាបេង់។ លេើសពីលនោះ

កាេយលៅជាចាស់្ស់ថ្ក BIM អាចបលក្េើជាឧបររណ៍

លេៀត្ការររល

េួយខែេលធវើលអាយក្បលសើរល

រចនាបេង់ លក្ោងសាំណង់និងឧបររណ៍អាចក្ត្ូវ

ែាំលណើរការរចនាបេង់លនោះ។
លោយ

ើងនូវលុណភាពលៅរនុង

ើញការបោះេងគិចថ្នសថិរភាពរនងចាំ
ល្េការ
ុ

បញ្ជ
ជ រ់លអាយល

នផ្ែេ់ឱ្យសាថនភាពលនោះ លោរ Nikken Sekkei

ញ
ើ ផ្លទេ់ខភនរនិងលោយលអ

ន

ិចក្ត្ូនិច

លៅែាំ្រ់កាេរចនាេូែលោយលរៀបចាំជាលាំររូ េ
ួ បញ្ូេ េោន

ចាត្់េុរBIM ថ្កលុណក្បលយជន៍ជាលក្ចើន លៅរនុង "ការខរ

ខែេលៅរនុងជួរឈ្រក្លឹោះរបស់ BIM ធនឹេនិងខផ្នរបខនថេ

រេែវ ិធីក្រុេហន
ុ ធាំេូោយថ្ន BIM ។ (លយងតាេរូបែត្ 1

និងរខនេងលផ្សងលេៀត្ ឧបររណ៍ក្ត្ូវ

និង ភាពេី 1: អាោរ Lazona Kawasaki Toshiba)

បត្យរេែBIM។ លៅរនងលាំ
ររូ េ
ួ បញ្ូេ េោនេួយ ខផ្នរបខនថេថ្ន
ុ

េេែលុណភាពការរចនាបេង់" លហើយក្ត្ូវ

នលេើររេពស់

លផ្សងលេៀត្និងរចនាសេព័នធបាំពង់ខែេមានេូេោឋនBIM

រចនាសេព័នធលឺមានបីវ ិមាក្ត្បញ្ូេ េោន លហើយែូលចនោះការ

រូបែត្េី1 អាោរក្រុេហុន Lazona Kawasaki Toshiba
រូបភាពេី 1 ការលូររូប BIM ខែេ

នលលលរលៅលេើ សាថ

ចាំណុោះក្ប

នខរត្ក្េូវរួច រួេ

រ់ក្បខហេអាចក្ត្ូវ

េូេោឋនតាេលពេលវោពិត្ក្

បញ្ូេ េលៅរនងែាំ
ុ ្រ់កាេរចនាការលូរជាេូេោឋនថ្ន

នលណនាជិត្លៅលេើ

រែ។ លោយសារខត្ការ

រចនាសាថបត្យរេែថ្នអោរេួយខែេជាការក្លប់ក្លង "រូប

អាោរ Lazona Kawasaki Toshiba

ស្
ឋ ន" ភាពកាន់ខត្លេចលធាេថ្នBIM លនោះលឺចាស់
្ស់ចាស់្ស់លក្ពាោះការរចនាបេង់ BIM េួយអាច

"រូបស្
ឋ ន" និង "

ត្ុភូត្" លៅរនុងការលូបង
េ សា
់ ថ បត្យរេែ

លុណសេបត្តិេជា
ែ លក្ចើនខែេេេួេ

BIM រនុងការរចនាបេង់អាោរ អាចក្ត្ូវ
"រូបស្
ឋ ន" និង "

នពីការលក្បើក្

ក្ត្ូវ

ស់

នផ្សពវផ្ាយលៅរនុងេរខណៈស្សលែៀងោនលៅនឹងវ ិធី

ខែេលាំរូ េ សទច
ិ េួយក្ត្ូវ

នចាត្់ថ្កនរ់ជាពីរ:

និេិត្
ែ លៅរនុងរុាំពយូេ័រ។

ត្ុភូត្" ។

លលអាចនិយយ

នែាំល

ង
ើ លៅរនុងចលនាេោះបីវ ិមាក្ត្

នថ្កលុណសេបត្តិេីពីររបស់BIMលៅរនុង

វាអាចនិយយយងងាយ ថ្កលុណសេបត្តិសាំខាន់រុនងការ

ការរចនាសាថបត្យរេែ លឺការលៅេាំលនរសក្មាប់អប់រ ាំជាលក្ចើន

ខែេ BIM ក្ត្ូវ

លនោះចាំជាលុណសេបត្តិេខែ េន ែូលចនោះអាចនិយយ

លក្បើលៅរនងការរចនាសា
ថ បត្យរេែ BIM សថិត្លៅរនុងលពេ
ុ

ខែេផ្តេ់ការងារេូខែេែេ់BIMខែេមានបីវ ិមាក្ត្លនោះ។

មានបីវ ិមាក្ត្អាចក្ត្ូវ

សេត្ថភាពរបស់BIM លែើេបីលោោះស្សាយេរខខណឌនានា

នអនុវត្តរចនាសេព័នធអោរខែេជាែាំបូង
នតារ់ខត្ងល

ង
ើ ក្ត្ង់ លឆ្ពោះលៅ

េុខជាបីវ ិមាក្ត្។ លុណសេបត្តិលនោះអាចនឹងក្ត្ូវ
លេើេល

នលល

ខែេលរើត្ល

ញ
ើ ថ្កជាផ្េក្បលយជន៍ខែេលចញេរពីសេត្ថ

លៅលពេខែេនិយយអាំពីអប់រ ាំខែេក្លប់ក្លង

ភាពរបស់BIM លែើេបីលោោះស្សាយ “រូបស្
ឋ ន” (សូេ

ចរនតខយេ់និងបរ ិយកាសរាំលៅលោយេលធា

លោយលធវើការលក្បៀបលធៀបលៅនឹងររណីថ្នការពឹងខផ្ែរលេើ

េិចអងគធាត្ុ តាេរុាំពយូេ័រ (CFD) អាចក្ត្ូវ

ការរចនាបេង់ខែេមានពីរវ ិមាក្ត្ ការលយលយេ់ោនលៅ

យឌី្

នលេើរល

លេៀត្លែើេបីលរៀបចាំេូខែេឌីជីែេបីវ ិមាក្ត្ខែេក្ត្ូវ

នលេើររេពស់ខាេង
ាំ ថ្ក្រខេងលោយលក្បើ BIM លនោះ។ លៅ

ើង។
ន

លក្បើសក្មាប់ការការបលក្ងៀនជាជាង លរៀបចាំការលធវើលោយ

យថ្នលាំនូរនិង

នលរៀបចាំេសសនវ ិស័យលោយការលក្បើក្

ត្ុភូត្ធេែ

កាេពីអត្ីត្កាេ រិចកា
េ រលនោះក្ត្ូវការលពេលវោបខនថេ

វ ិញលៅេររនងចាំ
ល្េសមាជិរក្រុេការរចនាបេង់ក្ត្ូវ
ុ

វ ីលែអូក្ត្ូវ

ត្ុភូត្" ។

តាលៅរនងការរចនាបេ
ង់អាោរ ការបលក្ងៀនលអាយយេ់ពី
ុ

លេើេរូបែត្េី2 និង រូបភាពេី2 សារេនទីរ Hoki)។

លេើលរឿងលនោះ បេបងាាញេួយលោយេលធា

ង
ើ លៅខាងរនុងអោរលនោះលនាោះលឺ "

ន

ខេួនឯងផ្លទេ់។ បចេបបនន
លនោះលោយសារខត្ការរចនាលោយ
ុ
ខេួនវាផ្លទេ់ក្ត្ូវ

ស់
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នលធវើល

ើងលោយេលធា

យរបស់BIM

លនាោះ CFD

លេើរេែវ ិធីវ ិភាលររាវ ិភាលរចនាសេព័ន។
ធ លៅលពេខែេព

នកាេយលៅជាភាពងាយស្សួេលែើេបីអនុវត្ត

ត្៌មានេេែិត្ពីធឹេ
ន និងរក្េិត្សនទោះខយេ់ ក្ត្ូវ

ែូលចនោះវាជាការងាយស្សួេរនងររាេុ
រេេធផ្េបចេុបបនន
ុ
ខែេេេួេ

ភាពក្បលសើរល

នរនង
ុ CFD ការរចនាខែេ

លេើេេែិត្ BIM ខែេជាបញ្ជីសីខត ផ្នរបខនថេថ្នរចនាសេព័នធ

ននាាំឱ្យមាន
ប់េរវ ិ

ើងថ្នលុណភាពការរចនាបេង់ក្ត្

នផ្ែេ់លៅ

សាំណង់នានានិងការលរើនល

ង
ើ សេ
ុ េួយលសទើរខត្អាចក្ត្ូវ

នលូរលោយសវ័យក្បវត្តិ។ ការភាជប់ប្
ត ញទាំងពីរ

ញ។ (លយងតាេរូបែត្េី3 និងរូបភាពេី3 :លៅលេើេឹរ)

ត្ុភូត្" លៅលេើរេែវ ិធីវ ិភាលនិង "រូបស្
ឋ ន" លៅលេើ

រេែវ ិធីេូលៅថ្នការការអប់រ ាំខែេទរ់េងនឹងលៅនឹងពនេឺ

"

និងបរ ិកាសសាំល

លាំនូរបេង់លនោះផ្តេ់នូវលុណសេបត្តិជាខាេង
ាំ លពេខែេលុណ

ង ក្ត្ូវ

នចាប់លផ្តើេលោយសារខត្ការ

ផ្សពវផ្ាយេិនក្ត្ឹេខត្ CFD បុខនត BIM ផ្ងខែរ លហើយជា

ភាពខែេេេួេ

េេធផ្េលយើងពិត្ជាមានអារេែណ៍ថ្កមានលៅរនងការងារ
ុ

សេព័នធ។ (លយងតាេរូបែត្េី 4 និងរូបភពេី 4: ។ អោរ

រចនាេក្េង់ការរបស់លយើងខែេថ្ករេែវ ិធី របស់BIM លនោះ
ននាាំឱ្យមានភាពក្បលសើរល

នលៅរនុងលណនីលៅរនុងបេង់រចនារចនា

លេខ 1 សាខា Toho Gakuen Chofu)

ើងថ្នលុណភាពការរចនាបេង់

លេើសពីលនោះលេៀត្លៅរនងការរចនាបេ
ង់ពហុរីោ
ុ

េួយ។

ោឋននិងរខនេងលផ្សងៗលេៀត្ខែេស្សលែៀងោនលហើយមាន
ភាពសែលសា
ែ ញ ការរាំណត្់រប
ូ ស្
ឋ នលក្ោងសាំណង់ ក្ត្ូវ
ុ

រូបែត្េី2 សារេនទីរHoki

នអនុេ័ត្និងសមាជិររចនាសេព័នធក្ត្ូវ

នលក្បើលៅរនង
ុ

រូបភាពេី2 BIM ថ្នសារេនទីរ Hoki

េក្េង់ខែេបោះពាេ់ពីអាកាសធាត្ុ (ក្ត្ូវ

រូបែត្េី3 លៅលេើេឹរ

សភាពពួរវាមាន) រូបរាងអោរ (ការរាំណត្់រចនាសេព័នធ

រូបភាពេី3 ការបលក្ងៀនលោោះស្សាយបញ្ជ
ា លោយការលក្បើ

លៅរនុងការរចនាសាថប

ក្

ត្យរេែ) និងចលក្េៀរបនាទត្់វ ិភាល (ការរាំណត្់រចនាសេព័នធ

ស់ BIM លៅលេើេឹរ

"រូបស្
ឋ ន" និង "
សាំណង់

លៅរនុងការរចនារចនាសេព័ន)ធ

លោោះស្សាយការរាំណត្់រចនាសេព័នធលោយលសរ ី ន។ តាេ

លៅរនុងវ ិស័យសាំណង់ រិចេការជាលក្ចើនខែេពារ់ព័នធលៅ
រនុង "រូបស្
ឋ ន" ឬអងាត្់បនាទត្់វ ិភាលនិង "
ការលណនានិងវ ិភាលរចនាសេព័នធក្ត្ូវ

វ ិធីលនោះ រូបស្
ឋ នអោរលនោះក្ត្ូវ

ត្ុភូត្" ឬ

នលធវើល

សាថបត្យរេែ BIM ខែេក្ត្ូវ
េេធផ្េវាឥ

នភាជប់រេែវ ិធីខែេទរ់េងនឹងរចនាសេព័នជា
នត្ាំល

នផ្ារភាជប់លៅនឹង

វលនោះលឺ
អាចលធវើ
ូ

បនាទត្់វ ិភាលជាេួយ

នរត្់សមាគេ់ចាំលពាោះលរឿងលនោះ

លក្ចើនលៅរូបភាពឌីជីែេខែេ

នបញ្ូជ នលៅការរចនា

នលែើេបីភាជប់ចលក្េៀរ

ត្ុភូត្ក្លប់ក្លងលោយរេែវ ិធីវ ិភាល

រចនាសេព័នធ។ េីបញ្េប់ ថ្នរេែវ ិធីលនោះ

នបងាាញពីការរ ីរចាំ

លរ ើន BIM យងឆ្ប់រហ័សលៅរនុងវ ិស័យថ្នការរចនាបេង់

ើងលៅរនុងការ

រចនារសេព័នធ BIM ទាំងអស់លៅលពេខត្េួយ។

សាំណង់។

រនុងសាថនភាពលនោះ រេែវ ិធីេួយលែើេបីត្ភាជប់រេែវ ិធីវ ិភាលសេ្
ព័នធលៅរនងផ្ទ
ោះរបស់ក្រុេហុននិងរេែវ ិធីរចនាសេព័នធ BIM
ុ

រូបែត្េី 4 អោរ Toho Gakuen Chofu Campus

លេើរេែវ ិធីរចនាសេព័នធ BIM លនោះក្ត្ូវ

Chofu

ខែេក្ត្ូវ

នបលងាើត្ជាលេើរែាំបូង។ ការលក្បើក្

ត្ុភូត្

លោោះស្សាយនូវវ ិេាសាស្រសប
ត រ ិសាថនជាលក្ចើន។ លហើយជា

ង
ើ លៅលេើ

រុាំពយូេ័រេុនលពេលធវើការខណនាាំលអាយសាគេ់ BIM លនោះ។

លហើយ

នរនុងលពេែាំ្េោន

នយរលាំរតា
ូ េលោយបីវ ិមាក្ត្ក្រុេហន
ុ CAD ខែេអាច

ត្ុភូត្" លៅរនងការរចនាបេ
ង់លក្ោង
ុ

លោរ Nikken Sekkei

នលក្បើ តាេ

ស់េុនលៅ

រូបភាពេី 4 BIM ថ្នអោរលេខ 1 សាខា Toho Gakuen

នលរៀបចាំលោយ

សវ័យក្បវត្តិពីលេខនិងខផ្នរបខនថេខែេចលក្េៀរបនាទត្់លៅ
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"ឥរ ិយបែ" និង "វែតជីវ ិត្"
នខណនាាំខាងលេើ រេែវ ិធីរបស់ BIM លៅរនុង

ែូចខែេ

សាថបត្យរេែនិងរចនាសេព័នធលក្ោងសាំណង់ លៅ Nikken

Sekkei លោយចាប់លផ្តើេពីការរាំណត្់ រប
ូ សស្
ឋ នលហើយ
ការអនុវត្តន៍រេែវ ិធី ក្ត្ូវ
ខែេលរើត្ល

នពក្ងីរលែើេបីរេ
ួ បញ្ូេ េ

ត្ុភូត្

ង
ើ លៅរនុងការរាំណត្់ រប
ូ ស្
ឋ នអាោរ។

លោេលៅចេបងខែេរាំណត្់លោេលៅលៅេីលនោះក្ត្ូវ

ន

ខរេេែលុណភាពការរចនាបេង់។ លៅរនុងលពេអនាលត្រេែ
វ ិធីលនោះក្ត្ូវ
ក្បលសើរល

នលលរ ាំពឹងេុរថ្ក BIM នឹងរាំណត្់លោេលៅ

ើងនូវផ្េិត្ភាព លលក្មាងលែើេថ្ន BIM សហការ

ជាេួយ BIM ខែេនឹងក្ត្ូវ

នសលក្េច ការអភិវឌឍសថិរ

ភាពខែេលសទើរខត្ស្សបនឹង BIM លៅរនុងការរចនាសាថបត្យ

រេែនិងរចនាសេព័នធលក្ោងសាំណង់។

លេើសពីលនោះលេៀត្លយើងលិត្ថ្កវាជាការចាាំ

ច់្ស់ លៅ

រនុងខផ្នររចនាបេង់ថ្ក "ឥរ ិយបែ" របស់េនុសសខែេលរើត្
មានល

ង
ើ លៅរនុងអោរេួយខែេក្ត្ូវ

ស័យ BIM លនោះ។ រនុងន័យលនោះវាក្ត្ូវ

នោរ់បញ្ូេ េរនុងវ ិ

នលលរ ាំពឹងេុរថ្កការ

រួេបញ្ូេ េោនថ្នការ BIM ជាេួយនឹងបញ្ជានិេិត្តក្ត្ូវ

ន

លេើររេពស់។ លេើសពីលនោះលេៀត្ វាលឺជាភាររិចេសខា
ាំ ន់
ខែេ BIM លែើរត្ួនាេីក្បលយជន៍សក្មាប់អត្ិែិជននិង
សក្មាប់សងគេ អនរលក្បើចុងលក្កាយថ្ន BIM។ ជាេីបញ្េប់
លនោះលយើងចាត្់េុរថ្ករេែវ ិធីថ្ន BIM លួរខត្ក្ត្ូវ

ន

ផ្សពវផ្ាយលៅរនុងខផ្នរថ្នការក្លប់ក្លងរខនេង (FA) និង
បញ្ជ
ា ការរសាងវែតជីវ ិត្លផ្សងលេៀត្។
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Fig. 1 BIM integrated drawing at basic design stage of Lazona Kawasaki Toshiba Building

Photo 1 Lazona Kawasaki Toshiba Building

Fig. 2 BIM of Hoki Museum
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Fig. 3 Simulation by use of BIM of On the water

Fig. 4 BIM of No. 1 Building of Toho Gakuen Chofu Campus

Photo 2 Hoki Museum

Photo 3 On the water

Photo 4 No. 1 Building of Toho Gakuen Chofu
Campus
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(េាំព័រ 11 ~ 12)
េរខណៈពិលសស: BIM និង CIMការបងាាញលាំរព
ូ ត្៌មាន

រូបែត្េី1 "លត្ើសណ
ាំ ង់ BIM ជាអវីលសៀវលៅសក្មាប់ក្រុេ

អាោរ (2)

ហុនលៅការេូលៅនិងលៅការបនត"

ការរ ាំពឹងេុរលៅលេើរេែវ ិធីអនុវត្តែ៏ធាំេូោយថ្ន BIM រនង
ុ
សេ
ុ ខែរសាំណង់

សាំណង់ BIM

លោយ Hiromitsu Sone ជាសហព័នធលៅការសាំណង់ថ្ន

លលនិយយថ្កលៅលពេខែេ BIM េិនក្ត្ូវ

ក្បលេសជបុន

ែាំលណើរការរួេបញ្ូេ េោនខែេ

នលក្បើលៅរនង
ុ

នេរពីការរចនាបេង់និង

ការសាងសង់លែើេបីខែទាំលេលនាោះ ចាំណុចេែៗថ្នរេែវ ិធីវា
អនុលណៈរមាែធិការ BIM ថ្នសហព័នធលៅការសាំណង់

េិនអាចក្ត្ូវ

របស់ក្បលេសជបុនលៅខខធនឆ្
ូ ន ាំ 2014

លសៀវលៅេួយលនោះ

នលចញផ្ាយ

នបងាាញល

យ
ើ ។ លទោះជាយង្

នបងាាញយងចាស់ថ្កសូេបីខត្លៅ

លសៀវលៅេួយខែេមានចាំណងលជើងថ្ក«លត្ើសណ
ាំ ង់ BIM

លពេ BIM ក្ត្ូវ

នអនុវត្តលចញពីខត្ែាំ្រ់ការសាងសង់

ជាអវីខែេលសៀវលៅសក្មាប់ លៅការេូលៅនិងសក្មាប់

លនាោះ ភាលីខែេពារ់ព័នអា
ធ ចេេួេ

អនរលៅការបនែ "ខែេជាលសៀវលៅែាំបូងលលបងែសស
់ ក្មាប់

ពិត្ក្

នលុណក្បលយជន៍

រែ។ រនងចាំ
ល្េលុណក្បលយជន៍ខែេេេួេ
ុ

នជារ់ោរ់ទង
ាំ លនាោះលឺ:

ការោរ់ពារយសុាំ BIM ជបុន (ការសាងសង់ពត្៌មានសតព
ី ី
លាំរអា
ូ ោរ) លៅរនុងែាំ្រ់កាេសាងសង់។ វារួេបញ្ូេ េ

•បលងាើនលេបឿនថ្នែាំលណើរការេូេេត្ិោនរនុងភាលីពារ់ព័នធ

អនអានរាំរ ិត្ែាំបូងអាចយេ់

•ការររល

ថ្នលលក្មាង

ទាំងត្ួលេខនិងការបងាាញជាលក្ចើនលេៀត្ លែើេបីលអាយេិត្ត
នយងងាយស្សួេនិងការ

ើញការបោះេងគិចនិងការបញ្ជ
ជ រ់េេែិត្ពីការ

បលងាើនការយេ់ែឹងរបស់ពួរលលអាំពី BIM (រូបែត្េី1) ។

រចនាបេង់

លៅរនុងលលក្មាងសាងសង់េូលៅ អនរលៅការសាំណង់េូលៅ

•ការពិនិត្យលុណភាពការសាងសង់និងការយេ់ែឹងពី

លរៀបចាំលាំនូរក្បត្ិបត្តិការេួយលោយខផ្ែរលេើ ឯរសារ

បញ្ជ
ា ចេបងៗខែេលួរខសវងយេ់

ជាេួយខែេលធវើល

•ការខរេេែផ្េិត្ភាពលៅរនងលពេថ្នការលូ
រក្ពាង
ុ

ង
ើ បនតបនាទប់ោនលោយចាប់លផ្តើេការ

•ការខរេេែក្បសិេភា
ធ ពរនុងការអនុេ័ត្ថ្នលាំនូរក្ពាង

សាងសង់ លហើយអនរលៅការបនត ខែេមានេូេោឋនលផ្លែត្
លេើការរចនាបេង់និងលាំនូរក្បត្ិបត្តិការ ខែេក្ត្ូវ

នលក្បើ

សក្មាប់ការផ្េិត្ការរចនាបេង់បខនថេលៅរនង
ុ

ង។ រនង
ុ

អាំ

•ការលរៀបរាប់ថ្នការវ ិភាលការចាំ្យ

ការរ ាំពឹងេុរខពសស
់ ក្មាប់រេែវ ិធី BIM រនងសាំ
ណង់សេ
ុ ខែរ
ុ

ងលពេលនោះត្ក្េូ
វការសក្មាប់អនរលៅការេូលៅនិងអនរ
ុ

លៅការបនតរលែើេបីលេើររេពស់ក្បសិេភា
ធ ពថ្នការ
លៅនឹងលាំនូរចក្េុោះរវាងពួរលលលោយេលធា

មាត្ិកាថ្នលសៀវលៅ

ន់ត្ក្េូវ

នេេែិត្ពីធាត្ុែូចខាងលក្កាេ:

•លត្ើអីជា
វ លោេលៅរនង
ុ BIM?

យ BIM

•នីត្ិវ ិធីសក្មាប់រេែវ ិធីេេួេ

លនោះ។
លៅរនុងសាថនភាពលនោះ លសៀវលៅលនោះ

នលធវើឱ្យនីត្ិវ ិធីនានា

នលជាលជ័យថ្ន BIM (រូប

ភាពេី1)

ចាស់ោស់ចាំលពាោះរលបៀបអនុវត្ត BIM លែើេបីលអាយអនរលៅ

• កាសង់សណ
ាំ ង់ BIM តាេក្បលភេថ្នការងារសាំណង់

ការេូលៅនិងអនរលៅការបនតរអាចេេួេ

•រេែវ ិធី BIM លៅរនុងរក្េិត្ថ្នការលូរប
ូ

េរពីការលក្បើក្

នសលុណលចញ

ស់របស់ BIM លៅែាំ្រ់កាេសាងសង់

លនោះ (លៅេីលនោះបនាទប់ពី

ងលៅរនុងការ

សាងសង់អោរការ ិយេ័យសុេខែរខែប

•លក្ោងពក្ងាងការសាងសង់និងចាំណុចសាំខាន់ថ្នរេែវ ិធី

នសាំលៅែេ់ការសាងសង់ BIM

លនោះ) ។

ខែេេេួេ
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នលជាលជ័យចាំលពាោះសាំណង់ BIM ខែេក្ត្ូវ

នត្ាំល

ង
ើ ឋានៈ លោយក្រុេហន
ុ លៅការេូលៅនិងអនរលៅ

ពិនិត្យក្បសិេភា
ធ ពសាំណង់លោយការលក្បើក្

ការបនត

បញ្ូេ េោន។

•បញ្ជីសព
ីត ីផ្េបោះពាេ់នានាខែេលចញេរពីរេែវ ិធី BIM

វ ិធីសាស្រសតខែេ

និងលាំរេ
ូ ួយថ្នក្េង់ក្ទយ BIM

នខណនាាំខាងលេើលនោះ

ចូេលៅរនងការលក្បើ
ក្
ុ

លៅរនុងបញ្ជីសព
ីត ីផ្េបោះពាេ់រេែវ ិធី BIM ធាត្ុការងារលផ្ស

ស់ BIMs រួេ
នោរ់រច
ួ លហើយ

ស់ជារ់ខសតងរនងការភា
ជ ប់ជាេួយ
ុ

ខែរសេ
ុ ការក្បក្ពឹត្ែខែេទរ់េងនឹងការលធវើជលណើត រយនត

ងៗខែេលៅរនង
ធ ពលបើលក្បៀបលធៀបលៅ
ុ BIM មានក្បសិេិភា

(រូបភាពេី4)។ រនុងន័យលនោះ ផ្េបោះពាេ់េួយចាំនួន

មាក្ត្លនោះក្ត្ូវ

លក្បើក្

នឹងការពិនិត្យលោយការលក្បើក្

ស់ថ្នលាំនូរខែេមានពីរវ ិ

ន

កាត្់បនថយលៅរនុងចាំនួនថ្នលាំនូរខែេលរៀបចាំសក្មាប់ការ

នលរៀបចាំលោយ ការងារសាំណង់14 ក្បលភេ

ស់រុនងការក្ត្ួត្ពិនិត្យខែេក្ត្ូវ

នលធវើល

ង
ើ លៅ

(ការសរុបធាត្ុ ផ្សាំថ្នការងារ 109) ។ លៅរនុងធាត្ុការងារ

ែាំ្រ់កាេថ្នការេេួេ

ទាំង109 លនោះ ការងារខែរសុេមានចាំនួន 26 (រូបភាពេី2)

ក្លប់ក្លងការរចនាបេង់និងការកាត្់បនថយផ្េបោះពាេ់ថ្ន

ែូលចនោះលហើយការសាងសង់ខែរសេ
ុ ក្ត្ូវ

ពិការភាពអាំ

នចាត្់េុរថ្កជា

ក្បលភេថ្នការងារសាំណង់ខែេមានក្បសិេិភា
ធ ពខពសប
់ ាំផ្ុត្
របស់រេែវ ិធី BIM ខែេក្ត្ូវ

នរ ាំពឹងេុរ។

នការអនុេ័ត្លោយអនរ

ងលពេការត្ភា
ជ ប់ លៅខផ្នរបខនថេ។
ុ

រូបភាពេី 3 ការបលងាើត្ការរួេេត្ិោនលេើេូេោឋន BIM
រូបភាពេី 4 នីត្ិវ ិធីសក្មាប់ការស្សុោះស្សួេេត្ិលេើេូេោឋន

រូបភាពេី1 នីត្ិវ ិធីលផ្សងៗយរលចញពីការលរៀបចាំរេែវ ិធី

BIM (ឧទហរណ៍)

សាំណង់ CIM
រូបភាពេី2 សាំណង់ BIMs តាេក្បលភេថ្នការងារសាំណង់

ការអភិវឌឍបខនថេលេៀត្ថ្នសាំណង់ BIM
ោែនការបាំលផ្េើសលេខែេនិយយថ្កការភាជប់កាន់ខត្ជិត្

"ការសាំលរចចិត្ជា
ត េូេោឋនលេើ BIM" លៅរនុងសេ
ុ ខែរ

សនិេធរវាងអនរលៅការេូលៅនិងអនរផ្េិត្ខែរខែបនិងអនរ

លសៀវលៅខណនាាំលនោះ

BIM បខនថេលេៀត្លៅក្បលេសជបុន។ សហព័នធលៅការ

សាំណង់

លៅការបនត ខែេជាចាំណុចលនេឹោះសាំខាន់រុនងការអភិវឌឍ

នខណនាាំពី "ការេូេេត្ិោនលៅលេើ

េូេោឋន BIM" ខែេជាវ ិធីសាស្រសតែីេ
ែ ួយថ្នរេែវ ិធីសណ
ាំ ង់

សាំណង់ថ្នក្បលេសជបុនមានខផ្នការរេពស់ការយងេូេាំ

BIM (រូបភាពេី3) ។ លៅរនងររណ
ី េេួេ
ុ

េូោយលេើការ ផ្សពវផ្ាយថ្នការផ្េិត្រេែវ ិធី BIM ខែេ

ថ្នលាំនូរលនោះខត្តាេរយៈការលក្បើក្

នការអនុេ័ត្

ស់ BIMលនោះ ភាររិចេ

េិនក្ត្ឹេខត្សក្មាប់អនរលៅការេូលៅបុល្ណោះលេបុខនតខែេ

េួយចាំនួនលៅខត្មានែូចជារលបៀបលែើេបីររារាំណត្់ក្តា

ទាំងលធវើសក្មាប់អរ
ន ផ្េិត្ខែរនិងអនរលៅការបនតជាលក្ចើន

ែាំលណើរការអនុេ័ត្និងេុខងារឧបររណ៍ BIM ែូលចនោះ BIM

លផ្សងលេៀត្តាេរយៈការលរៀបចាំសិកាខសាោេួយលែើេបី

ក្ត្ូវ

ខណនាាំលសៀវលៅខណនាាំនិងលុណក្បលយជន៍ថ្នរេែវ ិធី

នអនុវត្តលៅរនុងែាំលណើរការបលងាើត្ការេូេេត្ិោនេុន

លពេែាំលណើរការថ្នការលរៀបចាំលាំនូរការអនុេ័ត្លនោះ។ លៅ

BIM លនោះ។

រនុងែាំ្រ់កាេសាងសង់ក្រុេហុនលៅការេូលៅរួេ
បញ្ូេ េមាត្ិកា BIM មានលសែើោនលៅនឹងលាំនូរ

ងលផ្សងៗ

រូបែត្ ឧទហរណ៍ពីលាំរូ BIM (ការបលងាើត្លាំរព
ូ ត្៌មានសាង

លេៀត្លោយលរៀបចាំការលធវើលអាយមានបលចេរលេសលៅអនរ

សង់អាោរ)

លៅការបនតលៅរនុងការក្បក្ពឹត្ែការសាងសង់របស់ខួននិ
េ ង
បនាទប់េរ

នបញ្ជ
ជ រ់ពីការលក្ជៀត្ចូេរវាងខផ្នរបខនថេនិង
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Preparation

Fig. 1 Procedures from Preparation to Application of Construction BIM

Photo 2 Fixing of ceiling inside equipment and
coordination of steel-frame sleeves

Development

Application

Photo 1 “What’s Construction BIM-Handbook
for the Collaboration of General Contractors and Subcontractors”

• Settlement of purpose and execution plan
• Assignment of person in charge of BIM
• Prior discussion
① BIM application process
② Information and data required for subcontractor
③ Information and data supplied by general contractor
④ BIM tools and their versions
⑤ File formats
⑥ Origin, axes, units, layers
⑦ Information sharing, management of latest version
⑧ Approval procedure
⑨ Copyright, conﬁdentiality obligation
• Preparation of BIM collaboration plan document

• Improvement of BIM environment
• Holding of kick-off meeting
• Flow to BIM-based consensus
• BIM modeling
• BIM integration
• BIM application

Output

BIM collaboration plan document

BIM model
Minute of
proceedings
Data

• Holding of follow-up meeting
BIM application report

Fig. 2 Construction BIMs by Type of Construction Works
0

5

10

15

20

(No. of work items)
25
30

Preparation work
Temporary work
Demolition work

Photo 3 BIM-based consensus of steel-frame
members for elevator equipment (red)
and steel-frame model (grey)

Piling, excavation and
earth retaining
Foundation and inverted
construction method
RC structure work
Seismic isolation work
Steel-frame work
MEP work
Exterior wall and
exterior member work
Elevator installation work
Interior wall and
interior member work
Water-prooﬁng work
Exterior work
Work items requiring BIM tying between
General contractors and Subcontractors
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BIM solely of General contractor

Fig. 3 Formation of BIM-based Consensus
Conventional consensus formation

BIM-based consensus formation

Interference section

Checking

Drawings for use
for examination

Approval
drawing

Approval
drawing

A lot of drawings and complicated work is required to
correct drawings and maintain consistency among drawings

Reduction of drawings for use for examination at the process
of adjusting consistency is attained by conﬁrmation and
correction employing BIM

Fig. 4 Procedures for BIM-based Consensus (Example)
Steel-frame fabricator
①Steel-frame model

General contractor
Supply of BIM before connection design
Consideration to size of BIM data
(Scope and level of detail/development)

Elevator supplier
②Required members for installation of
elevator in steel-frame construction

• Fastener plate
• Rail support beam
• Angle to mount Jamb
• Sill support
• Part which can be hang
• Machine beam and
other required members

③Discussion and consensus formation
employing integrated BIM

④Approval drawing
(shop drawing)

④Preparation of approval drawing
(shop drawing)

Preparation of drawing
after BIM-based consensus formation

Shop drawing

Shop drawing for elevator
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(េាំព័រ 13 ~ 14)

េនទឹេោននឹងការផ្សពវផ្ាយ CALS/EC (រិចែ
េ ាំលណើរការ

េរខណៈពិលសស: BIM និង CIM ពត្៌មានលាំរស
ូ ព
ីត ីការ

ខែេរាំពុងបនតនិងការោាំក្េវែតជីវ ិត្ / ពាណិជជរេែលអ

សាងសង់ (1)

ក្ត្ូនិ) លោយ MLIT រនុងចុងឆ្នាំ 1990 3D-PDM ជា

រេែវ ិធីរបស់សាពនលាំរប
ូ ីវ ិមាក្ត្លឆ្ពោះលៅររយុេសា
ធ
ស្រសែខែទាំ

ឧទហរណ៍ ក្ត្ូវ

នបលងាើត្លៅរនងឧសាហរេែ
ខែរខែប
ុ

សាពន (រូបភាពេី1) និងោរ់ឱ្យអនុវត្តជារ់ខសតង។ លៅរនង
ុ

សាពនខែរខែប

នសក្មាប់ការរចនាបេង់បីវ ិមា

ែវីលបើ 3D-PDM លឺអាចររ

លោយ Hiroaki Matsushita សហព័នធលៅការសាំណង់ថ្ន

ក្ត្លនោះលៅលេើការោឋនសាងសង់និងខែទាំ រេែវ ិធីរបស់វា

ក្បលេសជបុន

ក្ត្ូវ

នោរ់រក្េិត្លៅលេើការលរៀបចាំ ពត្៌មានខែេរាំពុង

ការផ្គត្់ផ្ង
គ ់សាពនែ៏ធាំេួយ លឺជាលសាធននិវត្តន៍លៅក្បលេស

ែាំលណើរការ NC ឯរសារផ្េិត្ខែរនិងពត្៌មានសតីពី

ជបុន។ លហត្ុលនោះលហើយ

ផ្េិត្រេែរបស់ក្រុេហុន
ិ លផ្សងលេៀត្។

នជា រលបៀបការពារសាពនលអាយ

រូបភាពេី 1 លក្ោងសាពនបីវ ិមាក្ត្ផ្េិត្ផ្េេូខែេ (លាំរ:ូ

មានក្បសិេិភា
ធ ពលៅរនងពនេ
ឺថ្នការរ ឹត្បនតឹងលេើែវ ិកានិង
ុ
ធនធានេនុសសក្ត្ូវ
យ។
លោយ

បេ)

នកាេយជាភាររិចរ
េ ុនងស្សុរបនាទន់ េួ

រេែវ ិធី 3D-PDM លៅនឹងយុេសា
ធ ស្រសខត ែទាំសាពនខែរខែប
3D-PDM ក្ត្ូវ

នជួបសាថនភាពខបបលនោះ លសចរតីខណនាាំលៅលេើ

CIM ក្ត្ូវ

ិច

នលលនាាំោនរាំពុងខត្លេើររេពស់លោយវ ិជជមាន

របស់ក្រសួងខែនែីលហោឋរចនាសេព័នែ
ធ ឹរជញ្ូជ ននិង
លេសចរណ៍ (MLIT) ។ CIM (សាំណង់ពត្៌មានលាំរ)ូ

នលក្បើលែើេបីសាងសង់លៅរនុងរុាំពយូេ័រខែេ

មានត្ាំថ្េលសែើរចនាសេព័នសា
ធ ព នពិត្ក្

រែពីែាំ្រ់កាេ

ថ្នការសទង់េត្ិនិងការលធវើខផ្នការលនោះ និងសូេបីខត្លៅ
លពេសិរាយេ់ែឹងបខនថេអាចលក្បើវារនុងការយេ់ែឹងអាំពី

នលធវើ

សាថនភាពថ្នរចនាសេព័នធសណ
ាំ ង់លនោះ

ការក្ត្ួត្ពិនិត្យរួេបញ្ូេ េោនថ្នែាំលណើរការលលក្មាងេួយពី

ន។ លៅេីបញ្េប់

លនោះលយើងអាចរ ាំពឹងថ្កនឹងជួយបលងាើនក្បសិេភា
ធ ពរនុងកាធវ

ការសទង់េត្ិនិងការលធវើខផ្នការការរចនាបេង់ ការសាងសង់

លអាយររ ីរចាំលរ ើនចាំលពាោះលលក្មាងលនោះ ការេប់សាាត្់បញ្ជ
ា

និងការខែទាំ លេើការអនុវត្តលោយខផ្ែរលេើ 3D-PDM (ការ
បងាាញ ផ្េិត្ផ្េលាំរប
ូ ីវ ិមាក្ត្)។ 3D-PDM ជាេូខែេេួយ

នានានិងការលធវើលអាយសលក្េច

លៅរនុងខផ្នរសាំណង់ខែេក្ត្ូវយរលាំរតា
ូ េលោយបខនថេថ្ក

លក្បើក្

លុណេរខណៈរបស់ពត្៌សព
ីត ីសមាភរៈ េរខណៈពិលសសលផ្ស

ទាំងេូេថ្នរូបភាពលេើេល

ងៗ ការអនុវត្តន៍ េាំហន
ាំ ិងការចាំ្យខែេត្ក្េូវលអាយ

លេើ "ភាពងាយស្សួេថ្នការយេ់ែឹង" ខែេមានេាំនារ់

មានលៅរនងែាំ
លណើរការ ថ្នលលក្មាងលនោះលែើេបីលអាយលៅជា
ុ

េាំនងជាេួយ 3D-PDM និង អាំពីពត្៌មានសតព
ី ី រចនាសេព័នធ

េូខែេេួយខែេមានេាំហាំបីវ ិមាក្ត្តាេពត្៌មានធរណីមា

បក្ងួបបក្ងួេលៅជា 3D-PDM េួយ។

ក្ត្។ លៅរនងអត្ថ
បេលនោះ េុខងាររបស់សាពនខែរខែប 3Dុ

រូបភាពេី 2 បងាាញរូបភាពថ្ន 3D-PDM

អនុវត្តន៍ CIM រនុងមាសុីនរុាំពយូេ័រ និងសកាតនុពេលែើេបីអនុ

រនុងត្ួលេខលនោះ ពត្៌មានពីការខែទាំែូចជាការក្ត្ួត្ពិនិត្យ

លឺក្ត្ូវ

រាំណត្់ក្តាសុខភាពរចនាសេព័នស
ធ ណ
ាំ ង់ ក្ត្ូវ

PDM ក្ត្ូវ

នពក្ងីរលែើេបីលរៀបចាំរចនាសេព័នធលៅលេើការ

នការខរេេែរលោយការ

ស់រេ
ួ បញ្ូេ េោនលៅេូទាំងែាំលណើរការលលក្មាង

ញ
ើ លលក្មាងខែេសរលសរលៅ

នលក្បើសក្មាប់

ការខែទាំជាយុេសា
ធ ស្រសតរបស់សាពន។ ែូចខែេល

វត្តយុេសា
ធ ស្រសត 3D-PDM សក្មាប់ការខែទាំសាពនខែរខែប

ើញលៅ

ការជួសជុេ / ក្បវត្តិសាស្រសតការពក្ងឹងការក្ត្ួត្ពិនិត្យនិង

នខណនាាំលអាយលក្បើ។

នលរៀបចាំ

រេែវ ិធីលផ្សងៗនិងរិចកា
េ រនាលពេអនាលត្ថ្នសាពនខែរ 3D-

ជាពណ៌មាន ខែេក្ត្ូវ

PDM

លៅលេើបង
េ ់ លុណភាពនិងពត្៌មានធរណីមាក្ត្ខែេក្ត្ូវ
សង់អាំ
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នបខនថេលៅរនង
ុ 3D-PDM ខែេ

ងលពេសាងសង់
លឺក្ត្ូវ
ុ

នឆ្េុោះបងាាញលអាយ

ល

ើញលែើេបីសង់េិននន័យខែទាំខែេមានបីវ ិមាក្ត្សក្មាប់

ការលក្បើក្

បចេបបនន
លនោះមានបនទប់សក្មាប់ភាពក្បលសើរល
ុ

ក្ត្ឹេក្ត្ូវនិងការចាំ្យពារ់ព័នធលៅរនងការបងា
ា ញេូត្បី
ុ

ស់លៅរនងយុ
េសា
ធ ស្រសតខែទាំ ។
ុ

វ ិមាក្ត្បុខនត 3D-PDM ក្ត្ូវ

លេើសពីលនោះលៅលេៀត្លៅរនុងបុនាែនឆ្នច
ាំ ុងលក្កាយលនោះ បច្

លចរវ ិេា
ក្

ចរខុវ ិស័យលេើការផ្លេស់បូតរ រចនាសេព័នសា
ធ ព ន។

ស់បលចេរវ ិេា ICT និងបលចេរវ ិេាវាស់ខវងបីវ ិមាក្ត្

រូបភាពេី 3 មាសុន
ី លសានោខសរវាស់ខវងនិងបលចេរវ ិេាេូ

មានភាពក្បលសើរ។ ែេ់េីបញ្េប់លនោះមានសកាតនុពេថ្ន
នលេើរល

នចាត្់េុរថ្កជាឧបររណ៍

មានក្បសិេធភាពេួយសក្មាប់ការយេ់ែឹងក្បរបលោយ

នលធវើឱ្យការអភិវឌឍការខែទាំសិរថ ភាពខែេលក្បើ

ការ 3D-PDM រាំពុងក្ត្ូវ

ើងរនុងភាព

ង
ើ លៅរនុងរេែវ ិធី

ខែេ 3D

របស់ខួនខែេជាឧបររណ
េ
៍ សក្មាប់ការខែទាំជាយុេធ

សកាតនុពេរបស់រេែវ ិធី 3D-PDM រនុងការខែររាលហោឋ

លចរវ ិេាែែីលនោះវាជាេួយនឹងការទាំងលនោះ។

រនុងវ ិស័យវ ិសវរេែសណ
ាំ ង់សុីវ ិេ ខណៈលពេខែេ

រចនាសេព័នធ

សាស្រសតថ្នសាពនខែរេួយលោយភាជប់េាំនារ់េាំនងរវាងបច្
រូបភាពេី 2 រេែវ ិធីថ្នសាពនបីវ ិមាក្ត្សក្មាប់ការលក្បើក្

ឧសាហរេែខែរខែបនាាំវ ិស័យសាពនវ ិសវរេែសុីវ ិេលផ្សង

ស់

លេៀត្ទាំងអស់រុងការលោោះស្សាយលសចរត
ន
ីខណនាាំថ្នការ

ផ្េិត្ផ្េខែទាំជាយុេសា
ធ ស្រសត

លក្បើ 3D-PDM រេែវ ិធីលនោះលៅមានរក្េិត្របស់ខនលៅត្ាំ
បន់
ួេ

រេែវ ិធីជាលាំរស
ូ ក្មាប់ 3D-PDM រនងការខែររាសា
ពន
ុ
ឧទហរណ៍េួយអាំពី 3D-PDM
ខែទាំសាពនក្ត្ូវ

េួយចាំនួនខែេ

េាងវ ិញលេៀត្លៅរនុងការក្ត្ួត្ពិនិត្យការសាងសង់សាពន

នអនុវត្តសក្មាប់ការ

ខែរខែបលចេរវ ិេា ICT និងបលចេរវ ិេាវាស់ខវងបីវ ិមាក្ត្

នខណនាាំែូចខាងលក្កាេខែេរនងលនាោះ
ុ

ការវាស់មាសុន
ី លសានោខសរក្ត្ូវ

ខែេ

នអនុវត្តរុនងការក្ត្ួត្

នបងាាញនាលពេបចេុបបននលនោះការអភិវឌឍលួរឱ្យរត្់

ពិនិត្យខខសកាបសាពនខែេមានស្សាប់ (រូបភាពេី 3) ។ េរខ

សមាគេ់ ខែេក្ត្ូវ

ណៈពិលសសចេបងេួយលៅរនុងឧទហរណ៍លនាោះលឺថ្ក

ការលក្បើក្

ធរណីមាក្ត្របស់សាពននិងរាំោង
ាំ ខខសរេប់េាំនឹងសាពនក្ត្ូវ

រ ាំពឹងថ្កលៅលពេអនាលត្ខែេចាំ្យលែើេេុននិងការ

នេេួេការលរៀបចាំការវ ិភាលលេើលក្ោងសាំណង់

សក្មាប់ការខែទាំ។ ជាេេធផ្េវា
ខែេអាចលធវើ

អភិវឌឍបលចេរវ ិេាលែើេបីលេើររេពស់រេែវ ិធី 3D-PDM នឹង

នលក្បើ

ក្ត្ូវ

នកាេយលៅជាលរឿង

CIM

នលែើេបីលធវើការវាស់ក្បសិេិភា
ធ ពនិងរក្េិត្

ខពស់លោយេលធា

យថ្នការវាស់មាសុន
ី លសានោខសរលបើ

លក្បៀបលធៀបលៅនឹងការវាស់លធវើល

ង
ើ លោយវ ិធីសាស្រសតសាេ

ញ្ា ។ អត្ថក្បលយជន៍េួយលេៀត្ខែេេេួេ
បនាទប់ ពីការវាស់ក្ត្ូវ

នលឺសូេបីខត្

នលពញលេញរយចលហើយរ៏លោយ

វាលឺជាការងាយស្សួេេយយលែើេបីបញ្ជ
ជ រ់អាំពីធរណីមាក្ត្
សាពនលនោះលៅចាំណុចជលក្េើស្េួយថ្នេុនសាំរាប់សាង
សង់រចនាសេព័នសា
ធ ព ន 3D-PDM ខែេ

ស់រេ
ួ ថ្ន 3D-PDM ខែេមានបលចេរវ ិេាខពស់

លេើការខែទាំលហោឋរចនាសេព័នធសងគេជាយុេសា
ធ ស្រសត។ លល

ត្យតាេកាេរាំណត្់។ េិននន័យចាំណុចសាពនពពរ 3D
3Dរ ឹង លហើយបនាទប់េរេូ ខែេ 3D-PDM ក្ត្ូវ

នេនុសសជាលក្ចើនរាំពុងអនុវត្ត និង

នផ្តេន
់ ូវសកាតនុពេខពសស
់ ក្មាប់ 3D- PDM អនុវត្ត

នលលវាស់ជួេមាសុន
ី លសានោខសរលៅរនងការក្ត្ួ
ត្ពិនិ
ុ

ែូលចនោះក្ត្ូវ

នបញ្ជ
ជ រ់។

ន

លក្ត្ៀេរួចជាលស្សច។
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នពលនេឿនលឆ្ពោះលៅរររេែវ ិធីខែេេូេេ
ាំ ូោយជាង
ន។

Fig. 1 Outline of Three-dimensional Bridge Product Modeling (Modeler: Symphony)

Function of Symphony
3D product modeling
(Modeler: Symphony)

Function specializing
in steel frame

Framing line
data

of
1. Preparation
framing line
2. Deﬁnition of object

Product modeling function

7. Pre-cambering

3D geometric
data
MicroStation

8. 2D development

3. Alignment of object
4. Addition of attribute
information

Making connections
9. NC fabrication
information
Attribute
information
data

5. Collation of model
6. Calculation of
tonnage

10. Fabrication document

Oracle/access

Symphony: The system to prepare product modeling not only for steel bridges
but also other general civil engineering structures

Fig. 2 Application of Three-dimensional Bridge Product Modeling Used for Strategic Maintenance (Image)
3D bridge maintenance database
Existing bridge

3D bridge product modeling

Modeling by use of conventional
drawing and 3D measurement

Survey and inspection
• Reﬂection and recording in 3D-PDM
the inspection results in liaison with
bridge inspection labor-saving system
capitalizing on information and
communication technology (ICT) device

Monitoring
Newly-installed
bridge

Data on bridge
dimensions
Including QC record
and as-built geometry

Repair/reinforcement
data

Inspection database

Structural health
monitoring record

（

Recording of design information,
as-built QC and geometry record

Repair, reinforcement, remodeling
• Repair/reinforcement/remodeling designs
by means of 3D product modeling,
construction plan, construction simulation
• Improved construction
and inspection efﬁciency

）

Maintenance plan
by use of bridge
management system
• Drafting of strategic management
plan in liaison with bridge
management system (BMS)
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• Periodical monitoring by use of
3D measurement device
(laser scanner, digital camera, etc.)
• Constant monitoring by use of
various sensors for applying monitoring
results into emergency reporting system
during disasters, route information
control and other disaster-prevention/
control measures
• Detection of abnormality employing
large-scale data analytical technology
• Route information control in liaison
with geological information system (GIS)

Structural health monitoring
• Assessment of load-supporting capacity
in liaison with 3D structural analysis
software
• Assessment of structural health
by referring database

Fig. 3 Laser Scanner Measurement and 3D Modeling Technology
Laser scanner
measurement

Example of conversion into 3D solid model
Statistical processing of point
cloud data to prepare plane
and nodal line (ridge line)
Composition of planes in conformity
with nodal lines
3D solid modeling

3D solid model

3D measurement data
(Point cloud data)

Data size: 23.6 GB

Data size: 11.5 MB (about 1/2000)
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(េាំព័រ 15 ~ 16)

ពត្៌មានរួេមានរចនាសេព័នស
ធ ណ
ាំ ង់ចេបងេូខែេបីវ ិមាក្ត្

េរខណៈពិលសស: BIM និងCIM ពត្៌មានលាំរស
ូ ព
ីត ីការសាង

និងរខនេងលក្លឿងបនាេស់េូខែេបីវ ិមាក្ត្លនោះ។ រូបភាពេី1

សង់ (2)

បងាាញនីត្ិវ ិធីថ្នការលរៀបចាំេិននន័យ។

លលក្មាងរេែវ ិធីសវនារេែ CIM

រូបភាពេី1 នីត្ិវ ិធីលរៀបចាំេិនន
ន ័យ

លោយលោរ Makoto Nakano ក្រុេហន
ុ TAKAHA Kiko

េូខែេបីវ ិមាក្ត្ថ្នរចនាសេព័នស
ធ ណ
ាំ ង់ចេបងនិងរខនេង

ខូអិេធីឌី

លក្លឿងបនាេស់

សាពនខែេជាក្បធានបេថ្នអត្ថបេលនោះក្ត្ូវ
លលក្មាងខែេមានលោេលៅ (ក្ត្ូវ

•លលក្មាងក្ពាង

នលចញជា

នលសន)ើ សក្មាប់រេែវ ិធី

បញ្ជ
ា ជាលក្ចើនទរ់េងនិងការបោះេងគិចោនរវាងខផ្នរបខនថេ

CIM លក្បើសារេបែ (ការបងាាញលាំរព
ូ ត្៌មានសាំណង់) ពី

និងរចនាសេព័នធសណ
ាំ ង់

ការ ិយេ័យអភិវឌឍន៍ត្ាំបន់ឈ្ហ
ូ លូ
ុគ របស់ក្រសួង ខែនែី

សមាជិរក្ត្ូវ

ងផ្េិត្េាំនិញខែេជា

នលផ្ទៀងផ្លទត្់េុនលពេលៅ

ងផ្េិត្

លហោឋរចនាសេព័នែ
ធ ឹរជញ្ូជ ននិងលេសចរណ៍។ វាលឺជា

លោយការលរៀបចាំេូខែេបីវ ិមាក្ត្សក្មាប់រចនាសេព័នធ

សាពនខែរខែបខែេមានរត្
ូ ខែរខែបខែេេិនមានធាត្ុជា

ចេបងរខនេង andaccessory និងការលធវើលអាយលចញជាេូ

បនត 2 លនាោះលេ។

ខែេទាំងលនោះ។

រនុងការអនុវត្ែ CIM លៅរនងលលក្មាងលនោះសុ
ពេភាពរេែវ ិធី
ុ

•ការលផ្ទៀងផ្លទត្់បញ្ជ
ា ជាលក្ចើនខែេពារ់ព័នរ
ធ ង
ុន

ងផ្េិ

វ ិធីសាស្រសតមានក្បសិេភា
ធ ពែូចខាងលក្កាេលនោះរនងរេែ
វ ិធីពីរ
ុ

លៅជិត្ចាំណុចោាំក្េថ្នសាពនបចេបបនន
លនោះការល
ុ

ង
ើ រ ឹងថ្ន

និងអាោរលក្លឿងបនាេស់លនោះនិងរួេបញ្ូេ េការក្ត្ួត្ពិនិត្យ

ខខវងបក្េុងល

ថ្នពត្៌មានខែេពារ់ព័នធលៅលេើេូខែេបីវ ិមាក្ត្។ អត្ថបេ

លេៀត្ក្ត្ូវ

បនាទប់បងាាញពីនីត្ិវ ិធីការលរៀបចាំេិននន័យសក្មាប់វ ិធី

លែើេបីលផ្ទៀងផ្លទត្់ថ្កលត្ើ វាលរើត្មានបញ្ជ
ា នានាពារ់ព័នរ
ធ ង
ុន

ក្ត្ូវ

នលលពិនិត្យលេើេ។ ជាេេធផ្េលយើង

នលផ្លតត្លេើ

ត្េាំនិញ

ខែេ CIM មាន: េូខែេបីវ ិមាក្ត្ថ្នរចនាសេព័នធជាចេបង

ចាំណុចខែេក្េសាពន លក្ោងឆ្ែឹងក្េេាំងន់ ជាសមាជិរធនឹេ
ង
ើ ថ្នចាំណុចការោាំក្េនិងសមាជិរលផ្សង

នលរៀបចាំលៅជិត្ោន។ ែូលចនោះវាលឺជាការចាាំ

ច់

សាស្រសតទង
ាំ ពីរលនោះនិងរលបៀបលែើេបីអនុវត្តវា។

ការ

នីត្ិវ ិធីថ្នការលរៀបចាំេិនន
ន ័យ

អាចររអវកាសសមាជិរលធវើការ។ បនាទប់េរ ជាេួយេូ

លៅលពេែាំបូង េូខែេបីវ ិមាក្ត្សក្មាប់សណ
ាំ
ង់
ធាំ
ល

នលក្បើសក្មាប់

ងផ្េិត្េាំនិញ ក្ត្ូវ

ខែេបីវ ិមាក្ត្សក្មាប់សណ
ាំ ង់លេ (រូបភាពេី2) ក្ត្ូវ

នលរៀបចាំ

ន

លក្បើលែើេបីលផ្ទៀងផ្លទត្់បញ្ជ
ា ទាំងលនោះ លៅរនងការបខនថ
េលៅ
ុ
នឹងការលផ្ទៀងផ្លទត្់លោយលក្បើលាំនូរពីរវ ិមាក្ត្លនោះ។ ជាេេធ

ើងចាំលពាោះលាំនូររចនាបេង់និងជួេ MASTERSON (សាជី

វរេែវ ិេាសាស្រសត JIP) ។

ផ្េវាលឺជាការខែេអាចលធវើ

បនាទប់េរ េូខែេបីវ ិមាក្ត្សក្មាប់រខនេងក្ត្ួត្

មានបញ្ជ
ា លៅរនុង

ពិនិត្យែ៏ធាំ ឧបររណ៍បងាូរនិងបរ ិកាខរលក្លឿងបនាេស់ធាំលផ្សង
លេៀត្ខែេក្ត្ូវ

ងផ្េិត្លនាោះឬអត្់ ែូចជាការបោះេងគិចោននិងភាព

របស់

នលរៀបចាំជួេ Braz (សាជីវរេែវ ិេា

នលែើេបីលផ្ទៀងផ្លទត្់ថ្កេិន

ងផ្េិត្េាំនិញល

ងថ្នសមាជិរបខនថេក្ត្ូវ

ើយនិងការផ្េិត្

នអនុវត្តយងរេូន។

•ការបញ្ជ
ជ រ់ពីការបោះេងគិចោនរវាងរចនាសេព័នច
ធ េបងនិង

សាស្រសត JIP) ខែេអនុញ្ជាត្ឱ្យសក្មាប់ការលរៀបចាំងាយៗ

រខនេងេុរលក្លឿងបនាេស់

រនុងការលក្បៀបលធៀបថ្នេូខែេបីវ ិមាក្ត្សក្មាប់េលធា

លពេមានការបោះេងគិចោនរវាងលក្ោងសាំណង់ចេបងនិង

យ

លក្លឿងបនាេស់។

រខនេងេុរលក្លឿងបនាេស់លាំនូរជួេក្ត្ូវ

ជាចុងលក្កាយ AXEL3D (សាជីវរេែវ ិេាសាស្រសត
JIP) ក្ត្ូវ

លោយពីរវ ិមាក្ត្ លហើយវាលឺជាការចាាំ

នលក្បើរុនងលោេបាំណងចូេែាំលណើរការបញ្ូេ េ

ការររល
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ើញការបោះេងគិចលោយេលធា

នបញ្ជ
ជ រ់ជារយេ
ច់លែើេបីបញ្ជ
ជ រ់ពី
យលធវើលអាយ

ល

ើញជារូបរាងបីវ ិមាក្ត្។ ការររល

រវាងរចនាសេព័នធចេបងនិងរខនេងលក្លឿងបនាេស់ក្ត្ូវ
បញ្ជ
ជ រ់េុរេុនរនុងផ្េិត្របស់

បញ្ជ
ជ រ់លៅលេើេូខែេបីវ ិមាក្ត្លៅលេើការបងាាញតាេលអ

ើញការបោះេងគិចោន

ក្រង់ (រូបភាពេី 5 និង 6) ។

ន

លេើសពីលនោះលេៀត្លនាោះ េរខខណឌថ្នការរចនាបេង់ រមាេង
ាំ

ងេាំនិញ លោយលក្បើេូ

ខែេបីវ ិមាក្ត្សក្មាប់រចនាសេព័នច
ធ េបងនិងរខនេងលក្លឿង

ក្បត្ិរេែថ្នចាំណុចក្េ ការរចនាបេង់ខែេក្េេូេោឋន

បនាេស់ (រូបភាពេី3) ។

លទេ និងចានរាំណត្់ក្តាថ្នសាពនលនោះក្ត្ូវ

ការក្ត្ួត្ពិនិត្យរួេោនថ្នពត្៌មាននានាសតព
ី េ
ី ូខែេបីវ ិមាក្ត្

រនុងលលក្មាងសាពនបចេុបបននជាពត្៌ខែទាំរងការបខនថ
េលៅព
ុន

ត្៌ខែេ

•លលក្មាងក្ពាង
ពត្៌មានចក្េុោះក្ត្ូវ

នបខនថេលៅេូខែេបីវ ិមាក្ត្សក្មាប់

នបខនថេលៅ

នបងាាញលៅរនុងរូបភាពេី 5 និង 6។ ជាេេធ

ផ្េពត្៌ខែទាំអាចក្ត្ូវ

នបញ្ជ
ជ រ់លៅរនុងេេែិត្បខនថេ

សាំណង់និងបរ ិកាខរលក្លឿងបនាេស់សាំខាន់លែើេបីលអាយពត្៌

លេៀត្លៅលេើេូខែេបីវ ិមាក្ត្លៅលេើលអក្រង់ ខែេ

មាននានាខែេក្ត្ូវការសក្មាប់ការការពារនាលពេ

ញ។

អនាលត្ អាចក្ត្ូវ

នបញ្ជ
ជ រ់លៅលេើលអក្រង់បងាាញ។ រនង
ុ

ចាំល្េពត្៌មានខែេ

រូបភាពេី 2 េូខែេបីវ ិមាក្ត្សក្មាប់រចនាសេព័នធសណ
ាំ ង់

នបខនថេលនោះលឺជារមាេង
ាំ ក្បត្ិរេែ

ថ្នការចាំណុចោាំក្េ ការរចនាបេង់ល

នបងាា

ចេបង

ើងរ ឹងថ្នរមាេង
ាំ

ក្បត្ិរេែ Jack ខែេតារាងរាំណត្់ក្តានិងថ្កនោ
ាំ បមានលៅ

រូបភាពេី3 េូខែេបីវ ិមាក្ត្សក្មាប់រចនាសេព័នច
ធ េបងនិង

រនុងការបខនថេ សមាជិរខែេ

លក្លឿងបរ ិកាខរលក្លឿងបនាេស់

នលក្បើសក្មាប់រចនាសេព័នធ

សាំណង់លេ។

រូបភាពេី4 លៅលេើសមាជិរថ្នពលេរចនាសេព័នធ

•ការក្ត្ួត្ពិនិត្យការរួេបញ្ូេ េសមាជិរលក្បើសក្មាប់រចនា

រូបភាពេី5 ពត្៌ខែទាំ (រមាេង
ាំ ក្បត្ិរេែថ្នបេង់ខែេល

ើងរ ឹង)

រូបភាពេី6 ពត្៌មានខែទាំ (តារាងរាំណត្់ក្តាថ្កនោ
ាំ ប)

សេព័នច
ធ េបង

លៅែាំ្រ់កាេថ្នការលរៀបចាំេូខែេបីវ ិមាក្ត្សក្មាប់
រចនាសេព័នធចេបងលនោះ ចាាំ

ការអនុវត្តន៍រេែវ ិធី CIM សារេបងក្បរបលោយេេធផ្េ

ច់រុនងការ បញ្ូេ េពត្៌មានលៅ

លេើរក្មាស់ថ្កនរ់ និងចានថ្នផ្េិត្ផ្េខែរខែបខែេនឹង

លជាលជ័យ

ក្ត្ូវ

លៅរនុងការអនុវត្តន៍េែវ ិធី CIM សារេបងលៅរនងលលក្មាង
ុ

នលក្បើ។ លែើេបីបាំលពញតាេត្ក្េូវការលនោះលៅលេើ

សមាជិរពរចនាសេព័នស
ធ ណ
ាំ ង់លេអាចក្ត្ូវ

សាពន នាលពេបចេបបនន
លនោះទាំងលក្ោងសាំណង់ចេបងនិង
ុ

នបងាាញលៅ

លេើេូខែេបីវ ិមាក្ត្ (រូបភាពេី4) ។

រខនេងខែេក្ត្ូវ

នលលយរលាំរលូ ក្លឿងបនាេស់បីវ ិមាក្ត្ខែេ

នអនុញ្ជាត្សក្មាប់ការលផ្ទៀងផ្លទត្់ថ្នបញ្ជ
ា ទាំងពីរលនោះ
រនុងររណីជាលក្ចើនខែេការពក្ងឹងសាពនបចេបបនន
លរើត្ល
ុ

នចូេរួេលៅរនងការផ្េិ
ត្ជាសមាជិរនិងលៅរនុងការ
ុ

ើង

លៅរនុងលពេអនាលត្រាំរ ិត្សមាជិរបខនថេនិងរក្មាស់ចាន

ររល

វ ិមាក្ត្លៅលេើលអក្រង់ ខែេក្ត្ូវ

បុល្ណោះលេបុខនតជាេួយនឹងភាពក្ត្ឹេក្ត្ូវខពស។
់

ថ្នខផ្នរពក្ងឹងអាចក្ត្ូវ

នអោះអាងថ្ក

ក្បសិេិភា
ធ ពការងារក្បលសើរល

ើញការបោះេងគិចោនរវាងរចនាសេព័នធចេបងនិង េិន

ក្ត្ឹេខត្បរ ិកាខរលក្លឿងបនាេស់ផ្េិត្សមាជិរេុនលពេ

នលក្បើជាេូខែេបី

នចាត្់េុរថ្ក ឱ្យមាន

ក្បលភេលផ្សងោនថ្នពត្៌មានចាាំ

ើង។

ច់អាចក្ត្ូវ

នបញ្ជ
ជ រ់លៅ

•ការក្ត្ួត្ពិនិត្យពត្៌មានខែទាំ

លេើលអក្រង់ តាេរយៈការអនុវត្តការក្ត្ួត្ពិនិត្យអាំពីការរួេ

រនុងការបខនថេពត្៌មានលៅលេើសមាជិរថ្នរចនា

បញ្ូេ េេូខែេបីវ ិមាក្ត្រួេោនខែេក្ត្ូវ

សេព័នធលេ ពត្៌មានខែេក្ត្ូវការនាលពេអនាលត្ក្ត្ូវ
បខនថេ។ ជាេេធផ្េ ពត្៌មានខែទាំលនោះអាចក្ត្ូវ

នចាត្់េុរថ្ក

ក្បលយជន៍យងខាេង
ាំ ចាំលពាោះពត្៌មានខែទាំនាលពេអនាល

ន

ត្។

ន
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ភាររិចនា
េ លពេអនាលត្សក្មាប់ការពិនិត្យរនងការលេើ
រ
ុ

រេពស់រេែវ ិធី CIM រនុងការរសាងសាពនមានែូចត្លៅ: អវី
េួយខែេរក្េិត្នូវពត្៌ខែទាំក្ត្ូវ

នបខនថេនិងរលបៀប

ខែទាំក្បរបលោយក្បសិេិភា
ធ ពពត្៌អាចបញ្ជ
ជ រ់ក្

ប់លៅ

លេើេូខែេបីវ ិមាក្ត្។
ជាចុងលក្កាយលយើង

នសខេតងនូវអាំណរលុណយងក្ជាេ

លក្ៅរបស់លយើងលៅអនរទាំងោយ្មានការក្ពួយ

រេភ

លៅរនុងេលនេត្ូត្ូរ ីនិងការ ិយេ័យផ្េូវជាត្ិ ត្ាំបន់ឈ្ូហលូ
ុគ
និងសមាលេជនជាត្ិជបុនសាំណង់ខែេ

នផ្ែេ់ការោាំ

ក្េនិងែាំបូនាែនថ្នអត្ថបេរនុងការលរៀបចាំនាលពេបចេុបបនន
លនោះ។
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Fig. 1 Data Preparation Procedures

Design drawing
Preparation of 3D model
for main structure

Preparation of 3D model
for accessory structure

Addition of maintenance information
Information output, preparation
of data for accessing
Fig.
2 Three-dimensional Model for Main Structures
Fig. 2 Three-dimensional Model for Main Structures

Stiffener of supporting point
Cross beam back-up member
of supporting point
Bearing reinforcing rib

Fig. 3 Three-dimensional Model for Main Structures and
Accessory Facilities
Fig. 3 Three-dimensional
Model for Main Structures and Accessory Facilities

Intermediate
cross beam

Stringer

Superstructure
inspection platform
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Fig. 4 Information on Members of Main Structures
Information
on members
of main structures
Fig. 4 Information
on Members
of Main Structures

Information on members
of main structures
Property information
on individual members
Lot No.=NI1
Kind of member=Upper flange
Material grade=SM570
Member shape=PL
Plate thickness=30
Weight=4416.28
Width=2718.58
Length=7160.98

Fig. 5 Maintenance Information (Jack-up Stiffener Design
Reaction
Force)(Jack-up Stiffener Design Reaction Force)
Fig. 5 Maintenance
Information

<Main girder ￥G1￥B7￥LF107￥GC55￥1>
Lot No.=NI1
Kind of member=G_stiffening plate
Material grade=SM400A
Member shape=PL
Plate thickness=27
Weight=19.08
Width=300
Length=300
Jack-up stiffener design reaction force=(kN)
Reaction force=3244.8kN

Fig.
Maintenance
Information
Fig. 6 6
Maintenance
Information
(Paint Record(Paint
Table) Record Table)
<Main girder ￥G1￥B1￥WL101￥GC53￥1>

Lot No.=NI1
Kind of member=Paint record table
Material grade=--Member shape=--Plate thickness=--Weight=--Width=270
Length=370
Date of paint=December 2014
Painting company=Primer coat, intermediate coat,
top coat: TAKADAKIKO Co., Ltd.
Paint grade=Primer coat: Epoxy resin paint;
Intermediate coat and top coat: Fluorine resin paint
Top coat color=GN-…
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(េាំព័រ 17 ~ 18)

ខែរអុីណុរសក្មាប់រចនាសេព័នស
ធ ណ
ាំ ង់ក្ត្ូវ

េរខណៈពិលសស: ខែរអុណ
ី ុរ

លៅរនុងសតង់ោរឧសាហរេែជបុន (JIS) ។ លេើសពីលនោះ

រេែវ ិធីែីៗ
ែ ថ្នខែរអុណ
ី ុរ

នបញ្ជ
ជ រ់

លេៀត្ ខែរអុីណុរពីរឈ្ុត្ SUS821L1 ខែរអុីណុរ

សាំភារៈសាំណង់លផ្សងៗលៅក្បលេសជបុន

SUS32304 និង SUS329J3L ក្ត្ូវ

លោយ Yasumi Shimura សាជីវរេែអុីណុរ Nippon Steel

ោរនានា (សូេលេើេតារាងេី 2) ។

នបញ្ជ
ជ រ់លៅរនុងសែង់

& Sumikin
តារាងេី 1 ចាំ្ត្់ថ្កនរ់ថ្នខែរអុីណុរខែេ
លៅរនុងេរខខណឌថ្នបរ ិមាណខែរអុីណុរក្ត្ូវ
ក្

លៅរនុងសតង់ោលផ្សងៗ

ន លក្បើ

តារាងេី 2 ចាំ្ត្់ថ្កនរ់ ខែរអុីណុរពីឈ្ត្
ុ ក្ត្ូវ

ស់យងលក្ចើនលៅរនងក្បលេសជប
ុន ជាខផ្នរសាំណង់
ុ

នចាំ្ត្់ថ្កនរ់េីបី បនាទប់ពីវ ិស័យរែយនតនិងលក្លឿងផ្ទោះ

ន

បញ្ជ
ជ រ់លៅរនងសត
ង់ោរលផ្សងៗ
ុ

សាំខបង / មាសុន
ី ការ ិយេ័យ។ រនងវ
ុ ិស័យសាំណង់ ខែរអុី
ណុរក្ត្ូវ

នបញ្ជ
ជ រ់

រេែវ ិធីសណ
ាំ ង់ែៗ
ីែ អាំពីខែរអុណ
ី ុរ

នអនុវត្តយងេូេាំេូោយលៅរនងការសាង
ុ

សង់ជញ្ជ
ជ ង
ាំ និងែាំបូេនិងខផ្នរលផ្សងលេៀត្ខែេទេទរឱ្យ

ចាំ្ត្់ថ្កនរ់ខែរអុីណុរសាំខាន់ៗខែេ

មានភាពធន់នឹងេឹរលភេៀង ។ ខណៈខែេភាលលក្ចើនថ្ន

យូរេរលឺមាន SUS304 ខែរអុីណុរ SUS304N2 និង

ផ្េិត្ផ្េខែរខែបលក្ចោះ

SUS316 ។ លទោះជាយង្រេែវ ិធីតាេេាំោប់ថ្នខែរអុី

នអនុវត្តជាសមាជិររចនាសេ្

នអនុវត្តយង

ព័នមា
ធ នសនេឹរខែរអុីណុរ សមាជិររចនាសេព័នត្
ធ ក្េូវឱ្យ

ណុរពីរឈ្ុត្រាំពុងលរើនល

ចានខែរអុីណុរក្ត្ូវ

រមាេង
ាំ ខពស់និងផ្េក្បលយជន៍លសែឋរិចខ
េ ពស់ ឧទហរណ៍

នបងាាញនិនានការលរើនល

ង
ើ ។

ែែីៗក្ត្ូវ

ង
ើ លោយសារខត្វាផ្តេ់នូវទាំង

នខណនាាំែូចខាងលក្កាេ:

លោយសារខត្ភាពធន់ក្បរបលោយសុវត្ថិភាពថ្នលក្ោង
សាំណង់លៅនឹងការរញ្ួជ យែីនិងការល
ខសវងររលៅរនងការលក្បើ
ក្
ុ

ង
ើ ខក្ចោះលនោះក្ត្ូវ

ន

• SUS329J3L

ស់ថ្នសមាជិររចនាសេព័នធខែរ

បខនថេ ជាសតង់ោរបស់បង
េ ់ ក្ត្ូវ

លៅនឹងជញ្ជ
ជ ង
ាំ ខែេក្លបែណតប់ពីលេើរខនេងលបើរខយេ់លៅ

នលលលរៀបចាំ លោយលយង

រ្
ត េអាោរផ្ារេាំលនើបខែេសថិត្លៅលក្កាេែីលៅក្ចរ

ខផ្នររបស់វាលៅរនងរេែ
វ ិធី។ ទរ់េងនឹងខែរអុីណុរលនោះ
ុ

លចញ Yaesu ថ្នសាថនីយេ
៍ ីក្រុងត្ូរយូ ថ្ផ្ទជញ្ជ
ជ ង
ាំ លនោះមានថ្ផ្ទ

ធារណៈទរ់េងលៅនឹងសុវត្ថិភាពរបស់វាលៅលពេខែេ

េួយថ្នការខែេមានលៅរនុងសាំណុាំខបបបេខែរអុីណុរ

វាលឺជាការចាាំ

ច់ត្ក្េូវលអាយមានការេេួេសាគេ់ជាសា

ជាប់នឹងរាំលណើនខាងេុខជាេួយលែើេលឈ្ើ ខែេជាខផ្នរ

នលក្បើជាសមាជិរបខនថេរបស់លក្ោងសាំណង់។ តារាងេី
1 បងាាញពីចាំ្ត្់ថ្កនរ់របស់ខែរអុីណុរខែេក្ត្ូវ
បញ្ជ
ជ រ់លៅរនុងសែង់ោរខែេក្ត្ូវ

នោត្ក្ត្ោងថ្កការលបើរខយេ់ែូលចនោះអាចផ្តេ់សខ
ុ ែុេ

ជាេួយ ការរចនាលេសភាពលៅជុាំវ ិញ (សូេលេើេរូបែត្េី

ន

នអនុវត្តនាលពេ

1) ។ ការបញ្ូេ េលៅរនុងលណនីផ្េបោះពាេ់ថ្នការផ្គត្់ផ្ង
គ ់

បចេុបបននលៅរនុងវ ិស័យសាំណង់លនោះ។ េនទឹេនឹងលនោះខែរ
លទោះបីជាខែរអុីណុរេិនក្ត្ូវ

នបញ្ជ
ជ រ់លៅរនុងសតង់ោររ៏

លោយ រ៏ទាំងយនតការរចនាសេព័នែ
ធ ីប
ែ លចេរវ ិេា ក្ត្ូវ
លរៀបចាំ លក្បើជាខផ្នររេែវ ិធី លហត្ុលនោះលហើយ
ថ្នខែរអុីណុរ

េឹរលៅរុរខជាត្ិនិងសានេក្បោរ់ខក្ចោះខែេ

នេរពីសាថនី

យ៍រែលភេើងនិងលេើសពីលនោះលៅលេៀត្លែើេបីកាត្់បនថយការ

ន

ផ្ទុរេាំងន់លៅលេើរចនាសេព័នស
ធ ណ
ាំ ង់ផ្ារេាំលនើបលក្កាេែី

នជាក្បលភេែែី

ខែេមានស្សាប់ ខែរអុីណុរ រមាេង
ាំ ខពស់ SUS329J3L

នបលងាើនេុនលេើយនតការខបបលនោះ។

ក្ត្ូវ

នអនុវត្ត។

• SUS323L
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រនុងចាំល្េអាោរតាេេលនេរនានា ខែរអុីណុរក្ត្ូវ

ន

ែាំ្រ់កាេឧសែន
័ របស់អាងលនោះក្ត្ូវ

លលអនុវត្តលៅរនងរខនេ
ងេាំនប់េឹរនិងទវរេាំនប់ េឹរ។ ជា
ុ

នត្ក្េូវឱ្យមាន

ភាពធន់ក្ទាំ លក្ចោះសុី និងសមាភរៈសេរេយ ក្ត្ូវ

នលក្ជើស

ពិលសសលៅរនងប
ុនាែនឆ្នច
ាំ ុងលក្កាយលនោះ ខែរអុីណុរក្ត្ូវ
ុ

លរ ើសលោយខផ្ែរលេើការលធវើលត្សតការបោះពាេ់ ។ ខែរអុីណុ

ោឋនអាោរេលនេលោយលសរ ី ន។ រូបែត្េី2 បងាាញពី

លៅរនុងធុងេឹរ។

នអនុវត្តល

ង
ើ លែើេបីបលងាើនការការពារេូេ

រ SUS329J4L រូបរាងលៅតរេូរក្ត្ូវ

ឧទហរណ៍ថ្នខែរអុីណុរ SUS323L សក្មាប់លធវើទវរ
េាំនប់េឹរេួយ។ េាំងន់ ទវរស្សាេជាងេុនេេួេ
រមាេង
ាំ ខាេង
ាំ តាេរយៈការលក្បើក្

ន

នលក្បើសក្មាប់សេ
ុ

រូបែត្េី1 លក្េបលបើរឆ្រលៅសាថនីយ៍ខយេ់េីក្រុងត្ូរយូ

ស់ខែរអុីណុរ ខែេបណ្

រូបែត្េី2 ទវរេាំនប់េឹរ (រនធេឹរលចញសបបនិេិត្ត)

តាេឱ្យមានការកាត្់បនថយេាំហាំថ្នសេត្ថភាពនិងរចនាស

រូបែត្េី3 បនទោះសូោ 3 សុេ

េព័នធក្លឹោះមាសីនខាលនោះ។ ការលក្ជើសលរ ើស ខែរអុីណុរជាវត្ថុ

រូបែត្េី4 អាងបលក្េើេឹរ Atami Baien

ក្បសិេិភា
ធ ពលសែឋរិចេខស
ព ់ខាេង
ាំ ្ស់រងការរចនាសេព
័ នធ
ុន

ខណៈលពេខែេខែរអុីណុរថ្ែេជាងខែរខែបកាបូន

ទវរេាំនប់ទាំងេូេ។

ត្ក្េូវការខែរអុីណុរក្ត្ូវ

• SUS821L1

អនុវត្តការខែទាំលោយលសរ ីនិងការត្ុបខត្ងក្ត្ូវ

រចនាសេព័នធសណ
ាំ ង់ក្ត្ូវ

នចាត្់េុរថ្ក

ត្ាំណរនងការអភិ
វឌឍថ្កេពេខែេរលរើត្ល
ុ

ើងវ ិញជាេួយ

ឧបររណ៍បលងាើត្ថ្កេពេពនេឺក្ពោះអាេិត្យ ក្ត្ូវ
សង់ល
ក្ត្ូវ

ង
ើ កាន់ខត្ខាេាំងល

ការរ ីរេូត្ោស់របស់រេែវ ិធីខែរអុីណុរពីរស្សទប់

ននាាំេរនូវ

នលរើនល

ង
ើ លៅរនុងខផ្នរខែេ
ន

ទេទរនិងរចនាសេព័នរ
ធ ុងការកាត្់
ន
បនថយលៅរនងការ
ុ

ចាំ្យខែេេួយលឺ រាំណត្់លោេលៅវែតជីវ ិត្។ ខែរអុី

នសាង

ើងៗ។ រនុងន័យលនោះខែរអុីណុរ

ណុរពីរលឺជាសមាភរៈរមាេាំងខពស់លហត្ុលនោះលហើយ អនុញ្ជាត្

នលលអនុវត្តលៅរនុងសេ
ុ ថ្នបនទោះស្សូបពនេឺក្ពោះអាេិត្យ

លអាយកាត្់បនថយេេៃន់ថ្នរចនាសេព័នស
ធ ណ
ាំ ង់។ ខែរអុី

(រូបែត្េី3) ។ ការកាត្់បនថយេាំងន់ សេ
ុ ខែរបខនថេ

ណុរពីរលឺជាសមាភរៈខែេអាចធានាសនិទនភាលសែឋរិចេ

ទាំងស្សុងក្ត្ូវ

ខពសេ
់ ួយ ែូលចនោះរេែវ ិធីរបស់ខនក្ត្ូ
វ
ួេ

នលធវើល

ង
ើ លោយការលក្បើក្

ស់រមាេង
ាំ ខពស់

ខែរអុីណុរខែេបងាឱ្យមានការែយចុោះេិនក្ត្ឹេខត្រនងរ
ុ

យៈលពេសាងសង់ ខែេលធវើឱ្យក្បលសើរល

ល

ង
ើ ក្បសិេភា
ធ ពថ្ន

ការសាងសង់លៅរនងត្ាំ
បន់ខែេមានេាំហាំធាំបុល្ណោះលេ
ុ
បុខនត

នរួេចាំខណរែេ់ការកាត្់បនថយ ផ្ងខែរនូវការ

ចាំ្យរបស់លលក្មាងទាំងេូេ។

• SUS329J4L

លៅរខនេងផ្គត្់ផ្គង់េឹរតាេរាេរប
ូ ីលណ ខែរអុីណុរក្ត្ូវ
នលក្បើផ្ងខែរ។ រូបែត្េី4 បងាាញពីធុងេឹរខែេបាំលរ ើលស
វារេែជាក្បភពសតរេឹ
ុ រេួយសក្មាប់ខែរអុីណុរពីរ

ស្សទប់ SUS329J4L។ ចាំលពាោះធុងេឹរខែេចាំហុយេឹរ

មាសុីនក្ត្ូវ

នររាេុរនិងលចញពី េឹរមាសុន
ី ចាំហុយក្ត្ូវ

នផ្គត្់ផ្ង
គ ់សក្មាប់លោេបាំណងេុរបរ ិលភាលជាខផ្នរេួយ
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នរ ាំពឹងថ្កនឹងលរើន

ើងបខនថេលេៀត្លៅរនងលពេអនាលត្។
ុ

Table 1 Grades of Stainless Steel Specified in Various Standards
Target facilities in construction
standards, and building
standards

Stainless steel grades

Dam, weir

SUS304, SUS316

Water service (aqueduct)

SUS304, SUS316

Water service (reservoir)

SUS304, SUS316, SUS329J4L

Building Standard Law

SUS304, SUS316, SUS304N2

Table 2 Grades of Duplex Stainless Steel Specified in Various Standards
JIS

ASTM

EN

SUS821L1

S82122

−

SUS323L

S32304

1.4362

SUS329J3L

S32803, S32205

1.4462

SUS329J4L

−

1.4507

SUS327L1

S32750

1.441

Photo 1 Ventilation opening cover at the Tokyo
Station

Photo 2 Floodgate (sluicing outlet)
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Photo 3 Solar panel framing

Photo 4 Atami Baien service reservoir
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(ក្របខផ្នរខាងលក្កាយ)

JSSC ចាំលពាោះសេិេិផ្
ធ េលេចលធាេលផ្សងខែេសលក្េច

រិចេក្បត្ិបត្តិការ JSSC

(សូេលេើេេាំព័រេី 1 ~ 7) និងការបលក្ងៀនរ ាំឭររងាវន់ -អនរ

សននិសេ
ី JSSC ឆ្នាំ 2015 សតព
ី ីលក្ោងខែរសាំណង់ខែេជា

ឈ្នោះ សននិសីេេួយលក្កាេក្បធានបេថ្ក: «ការរ ីរចាំលរ ើនលេើ

ខួបលេើរេី 50 ថ្នេូនិធិ JSSC

ខផ្នរសមាភរៈនិងការលក្បើក្

"ការបលងាើត្ែែីលចញពីសណ
ាំ ង់ខែរខែប! "

"សហការឧបត្ថេភលោយ JSSC និង ខែរលោហៈនិងវ ិេា

ស់របស់អរ
ន លក្បើក្

ន

ស់ខែរខែប

សាថនខែរខែបលៅក្បលេសជបុន រួេនឹង "ការសហការលេើ
រយៈលពេបីថ្ែៃចលនាេោះពីថ្ែៃេី18 ខខវ ិចឆិកានិងេី20 2015

ការបងាាញពីក្រុេលណៈរេែការ " ខែេជាលវេិកាសក្មាប់

សននិសេ
ី JSSC សតីពីរចនាសេព័នធសណ
ាំ ង់ ខែរខែបឧបត្ថេភ

សមាជិរក្រុេហុន JSSC លែើេបីលេើររេពស់ការេេួេ

លោយសមាលេជនជាត្ិជបុនខែរសាំណង់ (JSSC)

សាគេ់ជាសាធារណៈថ្នបលចេរលេសនិងពត្៌មានលផ្សងៗ

ក្

រពធល

ង
ើ លៅេីក្រុងត្ូរយូ។ សននិសីេលនោះ

នក្

ន

លេៀត្។

រពធលធវើ

រេែវ ិធីពិលសស (ខផ្នរេី 1 និងេី 2) មានចាំណងលជើងថ្ក

ក្ពឹត្ិកា
ត រណ៍ទាំងអស់លនោះ

"ការបលងាើត្ែែីពីសណ
ាំ ង់ខែរខែប!" លៅរនងការរ
ាំេឹរខួប
ុ

លក្ចើន (ខែេមានចាំនួនសរុបជាង 1,500នារ់) បូររួេទាំង

លេើរេី

នផ្តេជ
់ ូនែេ់អរ
ន ចូេរួេជា

វ ិសវររសាំណង់ខែរខែបនិងអនរស្សាវក្ជាវជាលក្ចើនរូប

សិបេូេនិធិ JSSC។

លៅរនុងខផ្នរេី 1 ការបលក្ងៀនជាពិលសសខែេលផ្លតត្ជា

ជាេួយនឹងរខនេងខែេមានត្ថ្េេថ្ែេរងការក្
ុន

សាំខាន់លៅលេើ "ជាំហរលៅជួរេុខថ្នបលចេរវ ិេា ជាការ

ស្ស័យ

ទរ់េងនិងការលធវើអនតររេែ។

ក្បរួត្ក្បខជងលៅលេើេឹរែីែីែ" មានការលធវើបេបងាាញ
លោយក្រុេអនរស្សាវក្ជាវ

នលធវើការលៅរនុងវ ិស័យកាត្់

ខលេខត្េតង។ បេបងាាញេួយលឺសព
ីត ី ការលក្បើក្

ផ្លទាំងរូបភាព

នលរៀបចាំសក្មាប់ សននិសេ
ី ឆ្នាំ 2015 "ការ

បលងាើត្ែែីពីសណ
ាំ ង់ខែរខែប!"

ស់ពាណិជជ

រេែថ្នការឆ្េងសាថនីយថ្កេពេនិងអាំ្ចេីក្រូថ្កេពេ
ពនេឺក្ពោះអាេិត្យអវកាសខែេមានេូេោឋនក្លឹោះ និងបេ

សារេិខិត្ពីក្បធានលណៈរមាែធិការអនែរជាត្ិ

បងាាញលផ្សងលេៀត្លនោះលឺសីព
ត ីវ ិធីសាស្រសតថ្ចនក្បឌិត្ែែីខែេ

Kuniei Nogami

ផ្ុសលចញពីការអភិវឌឍបលចេរវ ិេា

ក្បធានលណៈរមាែធិអនែរជាត្ិ JSSC

នផ្ារភាជប់ជាេួយ

(សាស្រសាតចារយសារេវ ិេាេ័យេីក្រុងត្ូរយូ)

នឹងការលសុើបអលងាត្ចលនាេោះយនអវកាសោែនេនុសសលបើរ
លោយចាប់លផ្តើេលធវើការលោយ "Hayabusa"។
លៅរនុងខផ្នរេី 2 ការពិភារាក្រុេលណៈរេែកាពិលសស

លោយ

បចេបបនន
បលងាើត្អនាលត្" លហើយលផ្លតត្លេើបលចេរវ ិេាចុង
ុ

លៅរនុងឆ្នាំ 2009 េរលណៈរមាែធិថ្ផ្ទរងរបស់
លយើង
ុន

ស័យថ្នការសាងសង់លៅរនុងវ ិស័យខែរខែប។

ការចុោះផ្ាយចាំនួនបីចាប់ខែេក្ត្ូវ

នលធវើល

ើងលក្កាេក្បធានបេ "សាំណង់ខែរខែបផ្លេស់

ថ្ែៃលនោះ និង ថ្ែៃខសែរលេខ 26 ខែេ

លក្កាយបាំផ្ុត្ចាំលពាោះការអភិវឌឍបលចេរវ ិេាែែីនិងេសសនៈវ ិ
រនុងចាំល្េក្ពឹត្ិកា
ត រណ៍នានាខែេ

នលរៀបចាំ ល

នបលងាើត្ល

នល

ោះពុេភផ្ាយ
ន

េេួេខុសក្ត្ូវចាំលពាោះការលធវើខផ្នការវ ិចារណរថ្កេួយថ្ន

ើងលផ្សង

នផ្សពវផ្ាយជាលរៀង

រាេ់ឆ្ន។
ាំ ចាប់តាាំងពីការលបើរសលមាពធរបស់ JSSC ខែេ

លេៀត្រួេមាន: សេ័យក្បជុាំបណិឌ ត្សភា ខែេជា
ក្ពឹត្ិកា
ត រណ៍ក្បចាាំឆ្នាំ

នចាប់លផ្តើេចុោះផ្ាយពីសណ
ាំ ង់ខែរខែប សក្មាប់

នលធវើសរេែភាពេូេេ
ាំ ូោយលៅរនងសាំ
ណុាំខបបបេថ្ន
ុ

ការសទង់េត្ិការស្សាវក្ជាវនិងការអភិវឌឍបលចេរវ ិេាលែើេបី

ើងជារខនេងសក្មាប់

វ ិសវររវ ័យលរែងលែើេបីរាយការណ៍ពីេេធផ្េថ្នការសិរា

លេើររេពស់ការរ ីររាេោេថ្នការសាងសង់ខែរនិងលធវើឱ្្

និងការស្សាវក្ជាវរបស់ពួរលលេួយ ការលកាត្សរលសើរ

យក្បលសើរល

43

ង
ើ នូវបលចេរវ ិេាខែេជាប់ទរ់េងលៅលនោះ

និងលៅលពេែូចោនលនោះវា

លៅរនុងការសាងសង់ខែរនិងបលចេរវ ិេានិងការអភិវឌឍប

នពក្ងីររិចេសហក្បត្ិបត្តិការ

ែេ់អងគការខែេទរ់េងនឹងបរលេស។

លចេរវ ិេាខែេពារ់ព័នធលៅនឹងការលធវើខផ្នការ ការរចនា

ឆ្នាំលនោះលឺជាខួបលេើរេី

និងការរសាងរចនាសេព័នធខែរខែបលៅរនុងក្បលេសជបុ

សិបរបស់េូេនិធិសងគេខែរ

ន។

ខែបរបស់ក្បលេសជបុន(JSSC) ។ រនុងឱ្កាសលនោះលណៈ
រមាែធិអនែរជាត្ិរបស់លយើងក្ត្ូវ

ក្បសិនលបើអនរចង់េេួេ

នលរៀបចាំរិចេការសាំខាន់ ៗ

នានាខែេមានលៅរនុងអត្ថបេុោះផ្ាយែែីលនោះឬលែើេបីេេួេ

ជាលក្ចើនលៅរនងការរ
ាំេឹរលៅឆ្នាំ 2015 នូវសននិសេ
ី សតព
ី ី
ុ

នពបលចេរលេសខែេពារ់ព័នធ សូេរុាំសាទរ់លសទើររនុងការ

រចនាសេព័នធសណ
ាំ ង់របស់ JSSC។ រាំពុងររលេើេលឆ្ពោះលៅ

ទរ់េងលេខាធិការោឋន JSSC (info-jssc@jssc.or.jp)។

សិបឆ្នាំខាងេុខលេៀត្លយើងនឹងររាការលបតជាញចិត្យ
ត ង
ខាេាំងរនុងការជាំរញ
ុ ពក្ងីរការសាងសង់សណ
ាំ ង់ខែរនិង

ជាំរញ
ុ ការអភិវឌឍបលចេរវ ិេា ខណៈលពេខែេការបលងាើន
សរេែភាពរបស់លយើងសក្មាប់ ពក្ងីរពត្៌ ខែេទរ់េងលៅ
េូទង
ាំ ពិភពលោរ។
ជាការពិត្លៅរនុងេសសនាវែតីលេខ 44 បញ្ជ
ា េុនែាំបួវរបស់
JSSC ពិលសសខែេលណៈរមាែធិរបស់លយើងក្ត្ូវ

ន

េេួេខុសក្ត្ូវបញ្ជ
ា នាលពេបចេបបនន
របស់លយើង, លេខ 47
ុ
នខណនាាំការងារេែឥត្លខាេោះនិងទាំងលនោះខែេ

ន

េេួេពានរងាវន់សរលសើរចាំលពាោះការសាំលរចលឆ្នើេលៅឆ្នាំ 201
5 លៅរនុងការបខនថេ អត្ថបេលេខែែីលនោះមានេរខណៈ

ពិលសស BIM (សាងសង់លាំរលូ ក្ៅផ្េូវការ) រនុងការរសាង

សាំណង់ CIM (ពត្៌មានលាំរស
ូ ណ
ាំ ង់អាោរ) រនងវ
ុ ិសវរេែសុី
វ ិេខែេរនុងលនាោះសាថនភាពបចេុបបននថ្នរេែវ ិធីថ្ន CIM

សក្មាប់និង ការរចនាបេង់ BIM ការសាងសង់និងខែទាំលៅ
រនុងក្បលេសជបុនក្ត្ូវ

នខណនាាំ។ វា

នរាយការណ៍សតី

ពីលក្ោងខែរសាំណង់របស់សននិសេ
ី JSSC
ល

នក្

រពធ

ើងលែើេបីរ ាំេឹរែេ់ខួបលេើរេី 50 របស់ក្រុេហន
ុ JSSC

។
លណៈរមាែធិអនែរជាត្ិរុនងខណៈលពេខែេរាំពុងលធវើការ
លេើការលឆ្េើយត្បក្លប់ក្ជុងលក្ជាយរនុងរិចេការអនតរជាត្ិ

របស់ខែរខែបនិងេរខណៈពិលសសថ្នការសាងសង់សង
ត ់
ោ

ននូវពេេែិត្បខនថេអាំពីអត្ថបេ

នជាំរញ
ុ ការផ្លេស់បូតរបលចេរលេសនិងបុលគេរ
ិ លផ្សងៗ

រវាងក្បលេសជបុននិងអងគការលក្ៅក្បលេស។ រនុងនាេជា

ខផ្នរេួយថ្នការក្បត្ិបត្ែិការទាំងលនោះ លយើងរាំពុងពាយេ
លធវើការជាេួយនឹងអត្ថបេចុោះផ្ាយែែីលនោះលែើេបីជូនែាំណឹង
ែេ់អនរអានរបស់លយើងពីការក្បត្ិបត្ែិការ JSSC និនានការ
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