STEEL CONTRUCTION
TODAY & TOMORROW
(លេខ៤៨ ខខសីហា ឆ្ន២
ាំ ០១៦)
សហការល

ោះពុម្លភ ោយក្រុម្ហន
ុ ខែរលោហៈជបុន និង ក្រុម្ហុនសហព័នឋ

ខែរខែបរួម្ជាម្ួយនឹងសាំណង់ខែរខែបរបស់ក្បលេសជបុន

ខក្បជាភាសាខខែរ

លេខ ៤៨ ខខសីហា ឆ្នាំ២០១៦: មាត្ិកា

អត្ថបេជាភាសាអង់លលេសសតីពីសាំណង់ខែរខែប ថ្ែៃលនោះ

& ថ្ែៃខសែរ ក្ត្ូវ

នល

ោះពុម្ភបីលេើររនុងម្ួយឆ្នាំនិង

ការចុោះផ្ាយជាពិលសស: ការការពារលក្ោងសាំណង់

ន

ចរាចរណ៍ផ្សពវផ្ាយេូទាំងពិភពលោរលែើម្បីបាំលពញ

ខែរខែបលៅេីក្រុងមាត្់ សម្ុក្េ និង រាំពង់ ខផ្នាវា

ក្បត្ិបត្តិការខែេមានការចាប់អារម្ែណ៍និងក្រុម្ហុននានា

រ

លៅរនុងពាណិជជរម្ែឧសាហរម្ែទាំងអស់រម្
ួ ជាម្ួយនឹង
អងគការរែឋ
ល

ោះពុម្ពផ្ាយលនោះលឺលែើម្បី ខណនាាំ បេោឋននិង េរខណៈ

វ ិសវរម្ែសាំណង់ សុីវ ិេខែរខែប______________1

ថ្នលលក្មាងបលចេរវ ិេាសាងសង់រក្ម្ិត្ខពស់និង សមារៈ

ការល្វើលត្សតការបោះពាេ់លៅឈូងសម្ុក្េ Suruga (1)

សាំណង់នានាខែេមានលៅរនុងវ ិស័យថ្នការរសាង
សាំណង់និង វ ិសវរម្ែសាំណង់សុីវ ិេ។

លក្ោងសាំណង់ថ្នការល្វើលត្សតការបោះពាេ់រយៈលពេ

ន

ខវងលៅលរាងចក្រមារ ីនវ ិសវរម្ែស្សាវក្ជាវ _______ 2

យេ់យងងាយស្សួេលៅលេើអត្ថបេទាំង
នលរៀបចាំល

ើង និង

ការល្វើលត្សតែ៍ពីផ្េបោះពាេ់លៅលននរសម្ុ ក្េ Suruga

នភាជប់

(2)ការពិលសា្ន៍ពីផ្េបោះពាេ់រយៈលពេខវង

ម្រជាម្ួយអត្ថបេជាភាសាអង់លលេសផ្ងខែរ។ ទរ់េង
លៅនឹង រូបែត្ លាំនូរ និងតារាង ទាំងលនោះ ក្ត្ូវ

សក្មាប់លលក្មាងសាំណង់ខែរខែប និងវ ិ្ីសាស្រសត

នបងាាញ

លៅរនុងរាំខណជាខខែរខត្បុល្ណោះលោយមានចាំណងលជើងជា
ភាសាខខែរ ។ ែូលចានោះលហើយ លោរអនរ ក្ត្ូវ

ការពារខក្ចោះ____________________________ 5

នសួរលែើម្បី

ការល្វើលត្សតែ៍លៅលេើផ្េបោះពាេ់រយៈលពេខវង

លយងលៅអត្ថបេជាភាសាអង់លលេសសក្មាប់មាត្ិកា នីម្ួ

ចាំលពាោះវ ិ្ីសាស្រសតការពារខក្ចោះសុីខែរខែបបាំពង់ លៅ

យៗ។ លេើសពីលនោះលេៀត្ លៅលពេខែេការអោះអាង
បលចេរលេសថ្នអត្ថបេ លនោះ លឺក្ត្ូវ

HORS _______________________________ 7

នក្ត្ូវការ ឬ

បលចេរលេសជាលក្ចើនលេៀត្េម្ែិត្ លឺក្ត្ូវ

1

សននិសីេលេើរេី20សតីពីការស្សាវក្ជាវពី ចនាសម្ព័នធ

ពិលសសទរ់េងនឹងការសាងសង់ ខែរជាលាំរឧ
ូ ទហរណ៍

លនោះ អត្ថបេភាសាខខែរក្ត្ូវ

នពី

ការល្វើលត្សតែ៍ពីផ្េបោះពាេ់លៅឯនាយសម្ុក្េ

េលផ្សងៗលេៀត្។លោេបាំណងសាំខាន់ថ្នការ

លែើម្បីឱ្យ អនរអានជាភាសាខខែរ ខែេមានចាំនួនលក្ចើន

យការណ៍សតីពីការស្សាវក្ជាវខែេសាំលរច

េីក្រុងមាត្់ សម្ុ ក្េនិងរិចេការរែឋ

នទម្ទរលអា

េលៅរាំពង់ ខផ្

រនុងក្បលេសជបុន: ការការពារសាំណង់ និង ការ

យមាន សូម្លម្ើេអត្ថបេ ជាភាសាអង់លលេស ផ្ងខែរ។

ក្លប់ក្លងេី ក្រុងមាត្់សម្ុក្េនិ ងអាោររាំពង់ ខផ្

____________________________________ 10

1

ក្បព័នធរចនាក្លងសាំណង់តាម្េសសនៈសតីពីវែដការ

ក្លប់ក្លងជី វ ិត្__________________________ 13
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ខែរខែបJacket-Type ខែេខក្ចោះសុី _________ 15

ការក្ត្ួត្ពិនិត្យ និង បលចេរវ ិេាជួសជុេសាំណង់
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2

ការចុោះផ្ាយជាពិលសស: ការការពារលក្ោងសាំណង់ខែរ

លហើយលាំនរសនេឹរជាម្ួយនឹងលោេបាំណងអភិវឌ្ឍបលចេរ

ខែបលៅេីក្រុងមាត្់សម្ុក្េ និង រាំពង់ខផ្នាវា

វ ិេាសក្មាប់ការពារ ខក្ចោះ បាំពង់ខែរខែេ
ឈូងសម្ុក្េលនោះ។

(េាំព័រេី 1)
រ

យការណ៍សតីពីការស្សាវក្ជាវខែេសាំលរច

លនេៀត្រនុងឱ្កាសល្វើបេបងាាញចាំលពាោះពីរសាំណុាំថ្នការល្វើលត្

នថ្នការល្វើ

សតការបោះពាេ់ទាំងលនោះលោយ

លត្សត 30 ឆ្នព
ាំ ីការបោះពាេ់លៅសម្ុក្េ

លផ្តើម្ការងាររបស់ខួេនម្រ រិចេក្បជុាំរ

េីក្រុងលៅមាត្់សម្ុក្េ និង អាោររាំពង់ខផ្ បុខនតពួរវាឆ្ប់

ពីការសាំលរច

ើងខក្ចោះ។ បរ ិសាថនសម្ុក្េលឺជាត្ាំបន់្ៃន់្ៃរសក្មាប់រម្ែ

ននូវរចនាសម្ព័នធខែរខែបលៅឈូងសម្ុក្េលអាយ

ការពារខក្ចោះលអាយ

នសម្រម្យ។

រូបែត្: រិចេក្បជុាំរ

ស្សាវក្ជាវសាធារណៈ

ពាេ់

នអនុវត្តការល្វើលត្សតពីការបោះ
នចាប់លផ្តើម្

វ ិសវរម្ែសាំណង់សុីវ ិេខែរខែប

ឈូងសម្ុក្េេូេាំេូោយមានេីតាាំងសថិត្លៅរនុងលននរស

សហព័នធជាត្ិខែរនិងខែរខែបជបុន

ម្ុក្េ Suruga លៅលខត្ត Shizuoka ។ លោេបាំណងសាំខាន់

2016 លៅេីក្រុងត្ូរយូ។ លៅឆ្នាំ 1995 JISF

សម្ុក្េ ឬរលបៀបការពារលក្ចោះនូវផ្េិត្ផ្េខែរខែបពីការ

ល

នអនុវត្តលៅឈូងសម្ុក្េលនោះ។

នបលងកើត្

ើងនូវ “ក្បព័នធឧបត្ថម្ភ្នសក្មាប់ការស្សាវក្ជាវរចនាស

ម្ព័នធនិងការបណុត ោះប្
ត "លហើយចាប់តាាំងពីលពេលនាោះម្រ

លេើសពីលនោះលេៀត្ការល្វើលត្សតម្ួយឈុត្លេៀត្លៅឈូងស

នផ្តេ់ក្

នអនុវត្តពីឆ្នាំ 1984

រ់ឧបត្ថម្ភែេ់ក្រុម្អនរស្សាវក្ជាវខែេល្វើការ

រនុងការសាងសង់ខែរខែប។ សននិសីេលនោះក្ត្ូវ

លៅឯសាថនីយស្សាវក្ជាវ Oceanographic Hasaki ខែេ

ល

មានេីតាាំងសថិត្លៅរនុងសម្ុក្េន Kashima-Nada, ជិត្លននរ
សម្ុក្េថ្នលខត្ត Ibaraki ។ ការល្វើលត្សតទាំងលនោះ

រពធល្វើសននិ

ព័នធវ ិសវរម្ែសាំណង់សុីវ ិេខែរខែបលៅថ្ែៃេី 26 ខខរុម្ភៈឆ្នាំ

នយូរចាំលពាោះលក្ោងខែរលៅឈូង

ម្ុក្េខែេបោះពាេ់រយៈលពេខវងក្ត្ូវ

នក្

សិេលេើរេី 20 របស់ខួេនលេើការស្សាវក្ជាវលេើរចនាសម្្

ថ្នការល្វើលត្សតទាំងលនោះលឺជាការយេ់ពីរលបៀបលែើម្បីខរេម្ែ

ើងលៅលពេខែេ

នពីការល្វើលត្សតពីការបោះ

សននិសីេសតីពីការស្សាវក្ជាវលេើរេី 20 សតីពីរចនាសម្ព័នធ

លៅរនុងឆ្នាំ 1982 លៅម្ជឈម្ណឌេស្សាវក្ជាវបលចេរវ ិេាលៅ

លរើត្ល

ន

យការណ៍រួម្សតីពីការសាំលរចរិចេការ

ស្សាវក្ជាវលនោះខែេេេួេ

ស់លអាយ

ើងលៅថ្ែៃេី 16

ខណនាាំលៅលេើេាំព័រេី 2 លៅែេ់េី 9 ។

សហព័នធខែរនិងខែរខែបជបុនរួម្ោនជាម្ួយវ ិេាសាថន

រការលក្បើក្

រពធល

លលក្មាងក្ពាងម្ួយថ្នការល្វើលត្សតទាំងពីរលនោះ ក្ត្ូវ

ច់រុនងការផ្តេ់នូវវ ិធានការ

ពាេ់រយៈលពេខវងលៅឈូងសម្ុក្េលោយ

នក្

នរនុងការល្វើ

ខខរុម្ភៈឆ្នាំ 2016 លៅេីក្រុងត្ូរយូ។

នឹងល្វើឱ្យអនតរាយ។ ែូលចានោះលហើយរនុងលោេបាំណងលែើម្បី
នយូរលហើយវាលឺជាការចាាំ

យការណ៍រួម្ម្ួយសតី

នពីការស្សាវក្ជាវលនោះេេួេ

លត្សតពីការបោះពាេ់លនោះក្ត្ូវ

វ ិ្ីផ្េិត្ផ្េខែរខែេជារខនេងផ្េិត្ខែរខែបេាំនងជា
ររា

នរនេងផ្ុត្លៅ 30 ឆ្នាំ

លហើយចាប់តាាំងពីការចាប់

ផ្េិត្ផ្េខែរខែបលឺជាសមាភរៈសាំណង់ែ៏សាំខាន់សក្មាប់
ល

នអនុវត្តលាំនរ

រពធ

ើងជាលរៀងរាេ់ឆ្នាំរុនងលោេបាំណងផ្សពវផ្ាយេេធផ្េ

ថ្នការស្សាវក្ជាវ

នរួម្ោន

នក្

នខែេោាំក្េលោយក្បព័នធឧបត្ថម្ភ្ន

លៅរនុងវ ិស័យវ ិសវរម្ែសុីវ ិេរចនាសម្ព័នធខែរខែបលៅខ

ផ្សពវផ្ាយលោយវ ិេាសាថនស្សាវក្ជាវរាំពង់ខផ្និងក្ពោន

ណៈលពេខែេលៅលពេែូចោនលនោះការលេើររម្ពស់ រម្ែវ ិ្ី

យនតលហាោះ វ ិេាសាថនអភិវឌ្ឍន៍លននរបលចេរវ ិេានិងសមាលម្

្ាំៗថ្នរចនាសម្ព័នធខែរខែបលៅរនុងវ ិស័យវ ិសវរម្ែសុីវ ិេ

បលចេរលេសជបុនសក្មាប់ការងារខែរខែបបាំពង់លាំនរ

លរើត្មានល

3

ើង។

លៅរនុងវ ិស័យរចនាសម្ព័នធវ ិសវរម្ែសុីវ ិេខែេមានការ
ក្ពួយ

រម្ភអាំពីការធាេរ់ចុោះខែេក្ត្ូវ

ើងលៅរនុងវ ិ

នលរើនល

ស័នលនោះនិងរយៈលពេជីវ ិត្លសវារម្ែថ្នរចនាសម្ព័នធរាំពង់
ខផ្និងខែរខែបរាំពង់ខផ្ខែេមានស្សាប់និងែែីលេៀត្។

លែើម្បីលោោះស្សាយជាម្ួយនឹងសាថនភាពលនោះ សននិសីេមាន
ចាំណងលជើងថា "លាំនិត្ផ្តួចលផ្តើសក្មាប់ការបលងកើត្ការរចនាវ
ែតជីវ ិត្រាំពង់ខផ្ថ្នរាំពង់ខផ្និងលក្ោងខែរខែប" ក្ត្ូវ
លរៀបចាំនិង

នក្

រពធល

ន

ើង ជាម្ួយនឹងការផ្តេ់ការ

បលក្ងៀនលតតត្លេើការសាំលរចនានាពីការស្សាវក្ជាវលនោះ
ទរ់េងនឹងបលចេរវ ិេាថ្នការក្លប់ក្លងរយៈលពេខវង
សក្មាប់ក្ចររាំពង់ខផ្ម្ួយនិង រចនាសម្ព័នធខែរខែប រួម្ជា
ម្ួនឹងការវាយត្ថ្ម្េយូរអខងវងរបស់ពួរវា។ សននិសីេលនោះ
ក្ត្ូវ

នបញ្េប់លោយលជាលជ័យជាម្ួយនឹងការចូេរួម្

ក្បមាណ 300 នារ់ថ្នអនរស្សាវក្ជាវនិងវ ិសវររ។
លលក្មាងនានាទរ់េងនិងការបលក្ងៀនខែេ
ជូនរនុងសននិសីេលនោះក្ត្ូវ

នក្បលេ់

នខណនាាំលៅលេើេាំព័រ 10 ែេ់

18 ។

រូបែត្:សននិសីេលេើរេី 20 សតីពីការស្សាវក្ជាវលេើរចនាស
ម្ព័នធវ ិសវរម្ែសាំណង់សុីវ ិេខែរ។
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Joint report meeting on the research attainments obtained in the exposure tests

Hazaki
Suruga Bay

Marine Engineering
Research Facility

Hazaki Oceanographical Research
Station

20th Symposium on Research on Civil Engineering Steel Structures
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(េាំព័រេី 2~4)

ព័នធខែររនុងសម្ុក្េ "ក្ត្ូវ

នចាប់លផ្តើម្អនុវត្តនិងក្ត្ូវ

ន

ោាំក្េលោយម្ូេនិ្ិពិលសសសក្មាប់ការលេើររម្ពស់ការ

ការល្វើលត្សតសាថនភាពខែរលៅលននរសម្ុក្េ Suraga (1)

សក្ម្បសក្ម្ួេវ ិេាសាស្រសតនិងបលចេរវ ិេាថ្នេីភានរ់ងារ

លលក្មាងក្ពាងថ្នការល្វើលត្សតសាថនភាពខែររយៈលពេខវង

វ ិេាសាស្រសតនិងបលចេរវ ិេា។ ចាំលពាោះលលក្មាងស្សាវក្ជាវ

លៅអាោរស្សាវក្ជាវខផ្នរវ ិសវរម្ែលជើងេឹរលៅលននរ Suraga

ខែេពារ់ព័នធខែេម្នទីរពិលសា្ន៍ស្សាវក្ជាវ រធាត្ុលីម្ីថ្ន
ក្រសួងសាំណង់ (ខែេបចេុបបននជា ក្រុម្ស្សាវក្ជាវរបស់

លោយ Iwao Sasaki
ថ្នវ ិេាសាថនស្សាវក្ជាវរិចេការសាធារណៈ

្នធានសមាភរៈថ្នPWRI)

លៅរនុងក្បលេសជបុន ក្បលភេចក្ម្ុោះថ្នខផ្នការខរេម្ែែី

ក្បលសើរល

លៅេសវត្សឆ្នាំ1960sលៅលេើ លលក្មាងប្
ត ញផ្េូវហាយលវ

លនោះមានក្បភពលែើម្លចញពីលលក្មាងការស្សាវក្ជាវលនោះ។

ររសត្ាំបន់លននរ។ ភាលលក្ចើនថ្នលលក្មាងទាំងលនោះ មានេីតាាំង

(MERF) ជារខនេងល្វើលត្សតការបោះពាេ់លៅលេើលននរសម្ុក្េ

ថានរ់ជាត្ិក្ត្ូវ

ន

លចេរវ ិេាលក្បើក្

ស់

នអនុវត្ត "ការស្សាវក្ជាវលេើប

នយូរសក្មាប់រចនាសម្ព័នធមានភាព

ើងលៅឈូងសម្ុក្េលោយម្ល្ា

យថ្នការ

ការពារខក្ចោះសុី" ។ ការល្វើលត្សតការបោះពាេ់នាលពេែែីៗ

នល្វើការខរខក្បពីលលក្មាងផ្េូវហាយលវ

PWRI

សថិត្លៅរនុងបរ ិសាថនខែេមានការខូ ចខាត្្ៃន់្ៃរលៅរនុង

Suruga ឈូងសម្ុក្េលខត្ត Shizuoka។

ឱ្យមានការបលងកើត្បលចេរវ ិេាការពារការបាំផ្ិច
េ បាំតេញលែើម្បី

ជាលលក្មាងរួម្រវាង PWRI និងអងគការឯរជន។ ការល្វើលត្

ការល្វើលត្សតការបោះពាេ់ខែេលក្បើ MERF ក្ត្ូវ

លក្លឿងចក្រលៅរ្
ត េសម្ុក្េ និងត្ាំបន់លននរ ខែេត្ក្ម្ូវ

នត្ាំល

នត្លម្េើង

សតការបោះពាេ់សក្មាប់បលចេរវ ិេាការពារខក្ចោះចាំលពាោះ

ធានាភាពជាប់្ន់ថ្នរចនាសម្ព័នធខែរ។ វ ិេាសាថន
ស្សាវក្ជាវរិចេការសាធារណៈ (PWRI)

នែាំល

ើងម្នទីរស្សាវក្ជាវខផ្នរវ ិសវរម្ែលជើងេឹរ

ខែេនេងកាត្់លៅក្ត្ង់ ក្បព័នធផ្ូេវហាយលវ និងរខនេងអភិ

រចនាសម្ព័នធខែរខែបខែេ

ើងឋានៈពី

នែាំល

ើងលៅរនុងរខនេងលេង

េឹរ រខនេងមានរេរសម្ុក្េខាេាំងនិងរខនេងេិចេឹរក្ត្ូវ

ការល្វើលត្សតលៅលេើការបោះពាេ់បរ ិយកាសឆ្នាំ1960

នលេើររាំពស់រម្
ួ ោនជាម្ួយរេឹប Kozai (បចេុបបននសហ

សក្មាប់ការខរេម្ែបលចេរវ ិេាថានាំរូត្ចាំលពាោះសាពនខែេ

ព័នធជាត្ិខែរនិងខែរខែបជបុន)លហើយសក្មាប់រចនាសម្្

មានបល្
ត យខវងនិងការស្សាវក្ជាវលេើេរខណៈខក្ចោះ

ព័នធលបត្ុងខែេមានលៅរខនេងលេងេឹរនិងរនុងត្ាំបន់មាន

ចាំលពាោះរចនាសម្ព័នធខែរខែបខែេមានត្ាំណរ់េឹរស្សរ់

រេរខាេាំងជាម្ួយសមាលម្ល

ចូេ េឹររេរេិចលេើ េិចេឹរនិងត្ាំបន់ែីភរ់រម្
ួ ជាម្ួយ

ការលបត្ុងជាប់សិត្
វ របស់

ក្បលេសជបុន លហើយថាសក្មាប់ បលចេរវ ិេាការពារក្បលភេ

និងវ ិ្ីសាស្រសតការពារខក្ចោះសក្មាប់ រចនាសម្ព័នធខែរទាំង
លនោះលៅរខនេង្ម្ួយលៅរនុងលននរសម្ុក្េថ្នេីក្រុងត្ូរយូ

ខក្ចោះថានាំរូត្រយៈលពេខវងលៅរនុងត្ាំបន់ឈូងសម្ុក្េម្ួយ

ខែេក្បឈម្ម្ុខនឹងបរ ិសាថនម្ហាសម្ុក្េ

វ ិេាការពារកាត្ូត្លៅម្ជឈម្ណឌេស្សាវក្ជាវសាធារណៈ

និងត្ាំបន់បរ ិលវនលក្លឿងចក្ររ្
ត េសម្ុក្េរួម្និងបលចេរ

ក្បលេសជបុននិងលៅ Ajigaura និងត្ាំបន់លផ្សងៗលេៀត្
សុីហិរ
វ

ការ។

ន។
លោយ

លៅរនុងឆ្នាំ 2014 ការល្វើលត្សតការបោះពាេ់លៅរនុងលននរស

នលោោះស្សាយសាថនភាពលនោះ ការល្វើលត្សតការបោះ

ម្ុក្េ Suruga សលក្ម្ច

ពាេ់េូេាំេូោយសក្មាប់សមាភរៈសាំណង់លៅលននរសម្ុក្េ
Suruga ក្ត្ូវ

បេលនោះលលក្មាងល្វើលត្សតផ្េបោះពាេ់រយៈលពេខវងរនុងរ

នលក្ោងេុររួចជាលស្សច។ លៅឆ្នាំ1983

“ស្សាវក្ជាវលេើការលក្បើក្

យៈលពេ 30 ឆ្នាំម្ួយក្ត្ូវ

ស់ក្បរបលោយក្បសិេិធភាពថ្ន

លក្លឿងចក្រលៅរ្
ត េសម្ុក្េខែេលក្បើក្

នលៅឆ្នាំេី 30 របស់ខួេន។ រនុងអត្ថ

ស់រចនាសម្្
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នខណនាាំ។

លលក្មាងក្ពាងថ្នការល្វើលត្សតលក្លឿងចក្រ

ក្ត្ូវ

សក្មាប់ការល្វើលត្សតការបោះពាេ់លនោះ MERF

នអនុម្័

ោះថ្នម្ហាសម្ុក្េ

ើងលៅេីលនាោះ។ ជលក្

របស់ខួេនលៅ

ត្ស

ម្ុក្េមានក្បខហេ 7.5 ខម្ក្ត្និងរាំពស់របស់ខួេនលៅែេ់

ត្យរខែេមានេីតាាំងសថិត្លៅ Suruga េេ់ម្ុខនឹងនរ
សម្ុក្េស្ស

នែាំល

រាំពូេក្បមាណ 30 ខម្ក្ត្។ លៅម្ជឈម្ណឌេលនោះ ការល្វើលត្

សុីហិរ
វ ។ ការល្វើលត្សត

សតសមាភរៈអាចក្ត្ូវ

នអនុវត្តលៅរនុងបរ ិសាថនឆ្ប់រោយ

លនោះក្ត្ូវលក្ជើសលរ ើសជាត្ាំបន់លននរម្ួយខែេត្ាំ្ងលៅរនុង

េូេាំេូោយលចញឆ្ៃយពីត្ាំបន់ឈូងសម្ុក្េសមាព្

ក្បលេសជបុន។

បរ ិយកាសតាម្រយៈការសាវលម្ន៍និងត្ាំបន់េិចេឹរលៅ

លៅ MERF ការល្វើលត្សតការបោះពាេ់ចាំលពាោះសាំភារៈការពារ

ត្ាំបន់េិចេឹរ។

ខក្ចោះនានាក្ត្ូវ

នល្វើល

ើង។ លេើសពីលនោះលៅលេៀត្ការ

ស្សាវក្ជាវទរ់េងលៅនឹងការការពារសាំណឹរលននរសម្ុក្េ

រូបែត្េី1 លម្ើេលពញរខនេងស្សាវក្ជាវវ ិសវរម្ែមារ ីន

លនោះលឺក្ត្ូវ

រូបភាពេី1 លក្ោងថ្នរខនេងវ ិសវរម្ែស្សាវក្ជាវលជើងេឹរ

នលរៀបចាំល្វើល

ើងជាបនតបនាទប់ ចាំលពាោះខយេ់

បរ់បោះលក្លឿងចក្ររ្
ត េសម្ុក្េ រេរសម្ុក្េ និង
េរខខណឌែថ្េលេៀត្ខែេទរ់េងនឹង

ត្ុភូត្លផ្សងៗ

បរ ិសាថនខែេមានខក្ចោះសុីលៅរនុងការល្វើលត្សតការផ្េបោះ

លោយខផ្ែរលេើការផ្គត្់ផ្គង់ខាច់លៅលននរសម្ុក្េ ការបាំភឺេថ្ន
ការខូចក្េង់ក្ទយលននរនិងរសាត្់

ពាេ់

ត្ុភូត្ខាច់និងការ

លោយសារខត្ MERF ក្ត្ូវ

នែាំល

ើងជាម្ួយ លោេលៅ

អភិវឌ្ឍវ ិធានការបងាករសាំណឹរលននរសម្ុក្េលផ្សងលេៀត្ ។

បឋម្ថ្នការល្វើលត្សតភាពជាប់្ន់លៅលេើសមាភរៈសាំណង់

េីតាាំងថ្នការល្វើលត្សតការបោះពាេ់លក្លឿងចក្រមានចមាៃយ

ខែេបរ ិសាថនម្ួយមានខក្ចោះ ខែេក្ត្ូវ

250 ខម្ក្ត្ពីលននរសម្ុក្េ Suruga រនុងរនុងឈូងសម្ុក្េ

ការក្បឈម្ម្ុខថ្នសម្ុក្េលបើរចាំហនិងក្ត្ូវ

ន។ រូបែត្េី 1 បងាាញពីរប
ូ រាងទាំងម្ូេថ្ន MERF ។

លៅ ISO / TC156 / WG4 ការល្វើលត្សតការបោះពាេ់រម្
ួ ោន

Suruga ភាជប់ជាម្ួយនឹងេិែឋភាពថ្នភនាំFuji តាម្ការចង់

នលក្ជើសលរ ើសថា
នបោះពាេ់

រនុងបរ ិមាណែ៏្ាំថ្នអាំបិេពីអាកាស។

លរាងចក្រលនោះមានេីតាាំងសថិត្លៅខាងលក្ៅេាំនប់រេរតដច់

ជាេរខណៈអនតរជាត្ិក្ត្ូវ

និងក្ត្ូវ

ចាំនួន 49 ថ្នក្បលេសចាំនួន 13 លៅលេើខែរបល្
ត យថ្ន

ស្ស

នេេួេរងលោយតទេ់លៅនឹងរេរសម្ុក្េចាំហ

ោះម្ួយលនោះ។ វាក្ត្ូវ

នែាំល

ើងលៅរនុងត្ាំបន់មាន

នលលល្វើល

ើងលៅរនុងត្ាំបន់

សាំណង់សាពនរយៈលពេ 5 ឆ្នាំលិត្ចាប់ពីឆ្នាំ1986។ លោេ

រេរខពស់ រួម្បញ្ូេ េទាំងត្ាំបន់ មានរម្ពស់រេរសម្ុក្េ

បាំណងសាំខាន់ថ្នការល្វើលត្សតលនោះលឺលែើម្បីលរៀបចាំេិននន័យ

ចេនាយងខាេាំង។

យ។ លៅក្បលេសជបុនលណៈរមាែ្ិការស្សាវក្ជាវ / ការ

ខពស់ ខែេជារខនេងខែេែីខាច់
MERF ក្ត្ូវ

នសាងសង់ល

ត្សម្ុក្េលនោះរង

ើងែូចខែេ

នបងាាញលៅ

រនុងរូបភាពេី1 ជាម្ួយនឹងលក្ោងអាវខែរខែេ

នែាំល

លៅលេើលាំនរបាំពង់ខែរក្េពីលក្កាម្លោយែីខាច់លៅ
ម្ុក្េ។ លក្លឿងចក្រទាំងម្ូេក្ត្ូវ

លែើម្ែាំបូងខែេបងាាញលអាយល
សទង់ម្ត្ិឯរលេស

ើង

នម្ួយក្ត្ូវ

ើញសដង់ោរពិត្ក្
នបលងកើត្ល

រែម្ួ

ើងលែើម្បីល្វើលត្

សតការបោះពាេ់លៅេីតាាំងចាំនួនបួនលៅរនុងក្រុង Suruga េី

ត្ស

ក្រុង Choshi េីក្រុង Okinawa និង េីក្រុង Tokyo។

នរាំណត្់លោេលៅ

រនុងការសទង់ម្ត្ិលៅ MERF រនុងឈូងសម្ុក្េ Suruga មាន

សក្មាប់ការល្វើលត្សតការពារខក្ចោះ។ រចនាសម្ព័នលក្លឿងចក្រ

រតាតខែេបោះពាេ់ជាលក្ចើនក្ត្ូវ

លៅខាងលេើថ្ផ្ទសម្ុក្េលនោះមានបីកាតក្កាេ ខែេជារខនេង

ឧបររណ៍វាស់នានា (ISO វ ិ្ិសាស្រសតលេៀនលសើម្ JIS វ ិ្ី

ថ្នការល្វើលត្សតលាំរព
ូ ីេាំហាំ្ាំេាំហាំត្ូចក្ត្ូវ

សាស្រសតរុ ាំបង់ PWRI វ ិ្ីសាស្រសតTank ជាលែើម្។) ខែេមាន

នលរៀបចាំល្វើល

ើ

ង។ លៅរនុងត្ាំបន់ត្ម្បន់ថ្ផ្ទលក្កាម្ បាំពង់ខែរខែបនិងលាំនរ

នលលវាស់លោយលក្បើ

សីត្ុណាភាព រយៈលពេមានសាំលណើម្ (ក្ត្ូវ

នក្បមាណ

ពីសីត្ុណាភាពនិងសាំលណើម្ ) កាបូនសាពន់្័រនិង្ញ្ញជាត្ិ

ខែរសនេឹររួម្ជាម្ួយលាំរកា
ូ រល្វើលត្សតការការពារកាត្ូត្អាច
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អាំបិេសម្ុក្េ។ ការសទង់ម្ត្ិេេធផ្េថ្នការសទង់ម្ត្ិបរ ិស្

េិសបញ្ឈរនិងការសទង់ម្ត្ិែូលចនោះលហើយបរ ិសាថនអាំបិេ

ថាននិងការ

លក្បៀបល្ៀបរនុងបរ ិយកាសលឺលៅខត្មាន។

ត្់បង់ខក្ចោះសុីលៅលេើផ្េិត្ផ្េខែរ

ន

បញ្ជ
ជ រ់យងចាស់ោស់ពីេាំនារ់េាំនងរវាងរតាតមានខក្ចោះ

រូបភាពេី4

នបងាាញលអាយល

ើញពីក្បសិេិធភាពថ្នកាត

សុីនិងចមាៃយពី ថ្ផ្ទសម្ុក្េនិងេរខខណឌអាកាសធាត្ុលនោះ។

ក្កាេរម្ពស់ពីថ្ផ្ទសម្ុក្េលៅលេើការលក្ជៀត្ចូេអាំបិេ

អាំបិេអាកាសខែេមានឥេធិពេ្ាំលៅលេើខក្ចោះក្ត្ូវ

ខែេេេួេ

ន

យថ្នវ ិ្ីសាស្រសតលាំរត្
ូ ាេ់

នលោយម្ល្ា

ទរ់េងលៅនឹងខយេ់េិសលៅនិងលេបឿននិងការចាំ្យ

លសតើង។ រក្ម្ិត្ថ្នការលក្ជៀត្ចូេអាំបិេលនោះលឺខពស់បាំផ្ុត្លៅ

លពេការលហាោះលហើរលោយសារការ កា

រនុងថ្ផ្ទកាតក្កាេលេខ 3 ខែេមានេីតាាំងក្បខហេ 2 ខម្ក្ត្

ចេឹរលៅលេើថ្ផ្ទ

សម្ុក្េ។

ពីថ្ផ្ទសម្ុក្េខែេ

េេធផ្េថ្នការសទង់ម្ត្ិទាំងលនោះបងាាញលអាយល

ើញថា

ការល្វើលត្សតការបោះពាេ់លរាងចក្រនាលពេបចេុបបននក្ត្ូវ

នធាេរ់ចុោះ លោយសារការលរើនល

ក្កាេនិងបនាទប់ម្រ
ន

ើងកាត

នបងាាញថានិនានការលឆ្ពោះលៅររការ

ជួបែេ់ជិត្រក្ម្ិត្ែូចោនម្ួយ។

លក្ជើសតាាំងជាក្បលភេ C (ខពស់) លៅរនុងេរខខណឌថ្នភាព

រូបភាពេី2 ការតេស់បូតរខែេម្ិនជាប់ពារ់ព័នធនឹងអវីម្ួយ

រ ិសាថនខែេមានខក្ចោះ ISO (ISO12944-2) ។ ែូលចានោះលហើយ

សាស្រសតTank (ការតេស់បូតរថ្នអត្ីត្កាេខែេម្ិនមាន

មានខក្ចោះលៅរនុងបរ ិសាថនលៅរនុងសដង់ោរចាំ្ត្់ថានរ់ប
វាក្ត្ូវ
ក្

នលលេេួេសាគេ់ថា MERF លនោះអាចក្ត្ូវ

ស់ជាត្ាំបន់បោះពាេ់ជាសតង់ោរខែេក្ត្ូវ

ចាំលពាោះអាំបិេរនុងអាកាសម្ល្ា

នលក្បើ

េេធផ្េថ្នការសទង់ម្ត្ិ: ថ្ផ្ទខាងលរើត្និងថ្ផ្ទខាងេិចថ្ន

នពិភពលោ

លេខថ្ផ្ទកាតក្កាេលេខ1)

រ។ោរ់ជាបរ ិសាថនឆ្ប់រោយពីេសសនវ ិស័យ

រូបភាពេី3 ការតេស់បូតរបរ ិមាណអាំបិេរនុងអាកាសលោយ

រូបភាពេី2 បងាាញេេធផ្េពីការអលងកត្លៅរនុង FY1986

ម្ល្ា

~1989 និងរូបភាពេី3 បងាាញអនរខែេលៅរនុងសារលពើពនធ
FY2013 ~2015 ទាំងពីរខែេក្ត្ូវ
ម្ល្ា

យក្បលភេថ្ន PWRI វ ិ្ី

យថ្នវ ិ្ីសាស្រសត PWRI ក្បលភេTank។

រូបភាពេី4 េេធផ្េថ្នរម្ពស់ពីថ្ផ្ទសម្ុក្េទរ់េងនឹងថ្ផ្ទ
ជាត្ិអាំបិេរនុងអាកាស តាម្រយៈវ ិ្ីសាស្រសតែុាំ

នេេួេលោយ

យថ្ន PWRI ក្បលភេទរអាំបិេអាកាស (វ ិ្ី

យអលសតើង

ខផ្នរស្សាវក្ជាវនិងសមាភរៈល្វើលត្សតចម្បងៗ

សាស្រសត្ុង) ។ បរ ិមាណថ្នអាំបិេអាកាសធាេរ់លៅរនុងជួរ

រនុងការស្សាវក្ជាវនាលពេបចេុបបននលនោះ ការល្វើលត្សតការបោះ

បញ្ូេ េត្ថ្ម្េលេខម្ិនក្បក្រត្ីខែេបងាាញត្ថ្ម្េស្សប

សម្ព័នធលបត្ុងរួម្និងវ ិ្ីសាស្រសតនានាសក្មាប់ការពារខក្ចោះ

0.1 លៅែេ់ បួនឬក្

ាំ mg / dm2 / d លោយម្ិនរាប់

ពាេ់ក្ត្ូវ

ជាម្ួយជួរថ្នេេធផ្េរនុងការសទង់ម្ត្ិរុនងត្ាំបន់ Tokai

ចាំលពាោះរចនាសម្ព័នធទាំងលនោះក្ត្ូវលលល្វើលត្សតល

(ក្លបែណតប់ Suruga BAY) លៅរនុងចាំល្ម្ការសទង់ម្ត្ិ
េូទាំងក្បលេសខែេល្វើល

នអនុវត្តជាសាំខាន់លៅនឹងខែរខែបនិងរចនា

នលក្បើក្

ើងលោយ វ ិេាសាថនស្សាវក្ជាវ

ើញថាផ្តេ់

ស់ខែរខែេខក្ចោះខាេាំង ការស្សបលោហៈ /

ការោបថានាំការពារខក្ចោះនិងការការពារលោយ cathodic។

សាធារណៈការលៅរនុងអត្ីត្កាេ។

ខផ្នរស្សាវក្ជាវនិងេសសនៈចាស់ោស់ ក្ត្ូវ

អាស្ស័យលេើរម្ពស់បញ្ឈរពីថ្ផ្ទសម្ុក្េ។លៅរនុងការសទង់

បោះពាេ់ លហើយការសទង់ម្ត្ិ

ក្ត្ូវ

តារាងេី 1 ខផ្នរស្សាវក្ជាវនិងខសបរនិងស្សាវក្ជាវចាំខនរ

តាម្វ ិ្ីសាស្រសតការពារខក្ចោះ រួម្នឹងការពិ លសា្ន៍លេើការ

លៅរនុងបរ ិសាថនសម្ុក្េ បរ ិសាថនមានខក្ចោះខាេាំងខុសពីោន
ម្ត្ិកាេពីម្ុន

នល្វើល

នលលសលងកត្ល

ើងលៅ MERF ការសទង់ម្ត្ិលនោះ

នែាំល

ើងរួម្ោនរនុងចាំល្ម្

អងគការខែេពារ់ព័នធ។ (សូម្លម្ើេតារាងេី 1)

ើញថាការរ ីរចលក្ម្ើនថ្នការធាេរ់ចុោះ

លនោះខុសោនអាស្ស័យលេើរិចេការខែេក្ត្ូវ

នលរៀបចាំ

នលក្បើសក្មាប់

ការសទង់ម្ត្ិលនោះ។ MERF មានថ្ផ្ទកាតក្កាេជាលក្ចើនលៅរនុង

8

ចាំលណោះែឹងេេួេ

ការពិនិត្យលម្ើេេេធផ្េការល្វើលត្សតការបោះពាេ់ម្ិនក្ត្ឹម្

នពីការល្វើលត្សតការបោះពាេ់និង

េសសនវ ិស័យនាលពេអនាលត្
លៅរនុងការល្វើលត្សតការបោះពាេ់រយៈលពេខវងែូច
ល

ខត្រនុងលននរសម្ុក្េ Suruga បុខនតលៅត្ាំបន់លផ្សងៗលេៀត្
ខែេ

នល្វើ

លយើងមានបាំណងលេើររម្ពស់ការពិនិត្យលៅរនុងលោេ

ើងលៅរនុងលននរសម្ុក្េ Suruga ជាង 30ឆ្នាំ ខែេជា

ឃ្េាំងខែេសម្បូរខបបថ្នចាំលនោះែឹងក្ត្ូវ

នលរៀបរាប់ខាងលេើ។

បាំណងបលងកើត្ការបនតវ ិ្ីសាស្រសតវាយត្ថ្ម្េការអនុវត្តខែេ

នេេួេអាំពីយនដ

នទម្ទរសក្មាប់វ ិ្ីសាស្រសតការពារខក្ចោះសុីខែរលៅ

កាត្់បនថយខក្ចោះសុី នឹងវាស់សង
ទ ់ការត្ភាជប់សមាភរៈ ម្ិន
ក្ត្ឹម្ខត្ជាសមាភរៈម្ូេោឋនបុល្ណោះលេរ៏បុខនតសមាភរៈ

ឈូងសម្ុក្េនិងរចនាសម្ព័នធលបត្ុងនិងវ ិ្ីសាស្រសតការអនុ

ែែីៗផ្ងខែរ។

វត្តន៍ការពាររសក្មាប់លពេអនាលត្។

លៅរនុងការល្វើលត្សតការបោះពាេ់សក្មាប់ផ្េិត្ផ្េខែរ
ខែបលោយោែនវ ិធានការការពារខក្ចោះ ក្ត្ូវ
យ

នលលបញ្ជ
ជ រ់ឱ្្

នចាស់ថាអក្តាខក្ចោះសុីខុសោនអាស្ស័យលេើេីតាាំង

បោះពាេ់និងរលបៀបខែេលកាសិកាមាក្រូក្ត្ូវ
ល

នបលងកើត្

ើងខែម្លេៀត្និងលៅលពេែូចោនលនោះវាក្ត្ូវ

នលល

បញ្ជ
ជ រ់អោះអាងថាអក្តាខក្ចោះឈានែេ់បនតិចម្តងៗែេ់
រក្ម្ិត្លែរម្ួយខែេមានរយៈលពេថ្នការបោះពាេ់លនោះ។
ពារ់ព័នធនឹងការការពារលោហៈ្ន់ក្ទាំខពស់ពីខក្ចោះសុី
ក្បសិេិភា
ធ ពថ្នការខូចខាត្លៅរនុងត្ាំបន់េិចេឹរនកូត្លនោះ
ក្ត្ូវ

នបញ្ជ
ជ រ់ឱ្យចាស់ោស់ និងត្ាំបន់ថ្នការខែទាំក្ត្ូវ

បង់រុនងរម្ែវ ិ្ីបនសាំថ្នលោហៈ ្ន់ក្ទាំ
ការពារកាត្ូត្ក្ត្ូវ

នលលបងាាញលអាយែឹង។ រនុងការ

ការពារ ខក្ចោះលោយម្ល្ា
ក្

ននិងខក្ចោះនិងការ

យថ្នថានាំរូត្ ក្ត្ូវ

ប់ថាមានេរខណៈជាប់្ន

នបញ្ជ
ជ រ់

នយូរអខងវងតាម្ការលក្បើ

ថានាំោបការពារខក្ចោះ(zince-rice paint-type primer)ពិត្ជា
មានសារៈសាំខាន់។
ការល្វើលត្សតការបោះពាេ់ជាបនតនាលពេអនាលត្នឹងផ្តេ់ឱ្យ
មានការវាយត្ថ្ម្េរយៈលពេខវងថ្នភាពជាប់្ន់ថ្នរចនាស
ម្ព័នធលៅឈូងសម្ុក្េលនោះនិងេេធផ្េខែេេេួេ

នរនុង

ការល្វើលត្សតលនោះអាចក្ត្ូវ

នលក្បើសក្មាប់ជាឯរសារលយង

រនុងការវាយត្ថ្ម្េឆ្នាំលក្បើក្

ស់

ល្វើលត្សតស្សលែៀងោនលនោះក្ត្ូវ

នយូរខែេរ ាំពឹងេុរ។ ការ
នលលអនុវត្តលៅរនុង

Okinotorishima និងត្ាំបន់លផ្សងលេៀត្ខែេជារខនេងខែេ
បរ ិសាថនខក្ចោះខុសៗោន។ ការពិលសា្ន៍លនោះក្ត្ូវ
ចាត្់េុរថាលក្បើក្

ស់

នលល

នយូរលៅត្ាំបន់ចក្ម្ុោះរួម្ទាំងអនរ

រនុងបេុរលៅអាសុីអាចក្ត្ូវ

នពាររលោយេូេាំេូោយពី
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Iwao Sasaki: He has been studying application and durability of construction materials since fledgling researcher of PWRI Chemistry Division in 1989. B.Eng.: Tokyo
University of Agriculture and Technology, Ms. International development studies: National Graduate Institute
for Policy Studies, Dr.Eng.: Hokkaido University
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Fig. 2 Secular Change of Airborne Salt Amount by Means of PWRI-type Tank Method
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Table 1 Research Fields and Themes, and Research Allotment
Research allotment

Research ﬁeld

Speciﬁc research theme

Research on corrosionprotection technology for
steel structures in splash
and tidal zones

1) Application test for corrosion-protection
coating/painting materials (MERF structure)
2) Durability test for corrosion-protection
coating/painting materials (test specimen)

Research on
corrosion-protection
technology for concrete
structures in splash zone

1) Corrosion-protection technology for steel
product used in concrete
2) Development of design technology for
seawater-resistant concrete member

Research on cathodic
protection design
technology in submerged
zone

1) Development of cathodic protection design
method according to structure shape
2) Development of combined coating-cathodic
protection design technology

AD

Research on long-term
protective coatings in
marine atmospheric zone

1) Application test for long-term protective
coating system
2) Durability test for long-term protective
coating system

AD

Arrangement of research
attainments

1st WG 2nd WG 3rd WG

AB
B
AC
AC

AD

AD
ABCD

Research allotment:
A: Public Works Research Institute
B: The Japan Iron and Steel Federation
C: Japan Prestressed Concrete Contractors Association D: Public Works Research Center
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(េាំព័រ 5~6)

ខែរខែបោបថានាំ ផ្េិត្ផ្េខែរខែបរូត្សរ ីរាងគ និង

ការពិលសា្ន៍ការបោះពាេ់លៅឈូងសម្ុក្េ Suruga (2)

ក្បលភេលផ្សងៗលេៀត្។

ការល្វើលត្សតផ្េបោះពាេ់រយៈលពេខវងចាំលពាោះសាំណង់ខែរ

លលក្មាងសតីពីេេធផ្េថ្នការល្វើលត្សតពីផ្េបោះពាេ់

ខែប និង វ ិ្ីសាស្រសតការពារខក្ចោះលៅលននរសម្ុក្េ Suruga

េ័រខខណឌលផ្សងៗចាំលពាោះការពិលសា្ន៍ក្ត្ូវ

លោយ Kenichiro Imafuku

លៅរនុងរូបែត្េី១ រួម្ជាម្ួយេេធផ្េថ្នការល្វើលត្សតក្ត្ូវ

ម្នទីពិលសា្ន៍ចាំលពាោះការស្សាវក្ជាវខែរខែប សាជីវរម្ែ

នបងាាញជាលលក្មាងក្ពាងែូចខាងលក្កាម្:

ខែរខែប Nippon & ខែរលោហៈ Sumitomo
លែើម្បីលេើររម្ពស់ការលក្បើក្

ស់លអាយ

នបងាាញជូន



នយូរចាំលពាោះរចនា

ផ្េិត្ផ្េខែរខែបខែេោែនវ ិធានការការពារ
ខក្ចោះ

សម្ព័នធខែរខែបលៅសម្ុក្េលនោះសហព័នធខែរនិងខែរខែប

ជាេេធិផ្េថ្នការល្វើខត្សតលេើការបោះពាេ់រយៈ

ជបុនរួម្ជាម្ួយវ ិេាសាថនស្សាវក្ជាវសាធារណៈការល្វើលត្

លពេ 19 ឆ្នាំ 5ខខ លេើផ្េិត្ផ្េខែរខែបខែេ

សតការផ្សពវផ្ាយរួម្ោនបោះពាេ់រយៈលពេខវងសក្មាប់

ោែនវ ិធានការការពារខក្ចោះ(140140183,800

រចនាសម្ព័នធទាំងលនោះ។ លោេលៅសាំខាន់ថ្នការល្វើលត្សត

mm) លរឿងពិត្ជារ់ខសតង

លនោះលឺលែើម្បីអភិវឌ្ឍបលចេរវ ិេាខក្ចោះរក្ម្ិត្ខពស់សក្មាប់

បញ្ជ
ជ រ់ក្

ការពារសម្ុក្េនិងរចនាសម្ព័នធខែរខែប

 អក្តាខក្ចោះលរើនល

នល្វើការវាយត្ាំ

ថ្េលេើភាពជាប់្ន់រយៈលពេខវងថ្នបលចេរវ ិេាទាំង
លនោះ។ ការល្វើលត្សតលនោះក្ត្ូវ

នល្វើល

នលរើត្ល

ើងែូច

ប់ខាងលក្កាម្លនោះ:
ើងខពស់លៅរនុងបរ ិសាថនស

ម្ុក្េជាពិលសសលៅរនុងត្ាំបន់មានេឹរ

ើងលោយម្នទីរ

ចសាខាេាំ

ង។

ពិលសា្ន៍ស្សាវក្ជាវវ ិសវរម្ែលជើងេឹរខែេសថិត្លៅរនុងលននរ

 អក្តាខក្ចោះធាេរ់ចុោះបនតិចលៅរខនេងខពស់ថ្ន

សម្ុក្េ Suruga មានចមាៃយ 250ខម្ក្ត្ពីលននរថ្នលខត្ត

ត្ាំបន់ខែេរេរេឹរបរ់ល

Shizuoka។

បងករជាចម្បង: លៅរនុងរខនេងខែេបនទប់ផ្តេ់ការ

រ

យការណ៍អត្ថបេលនោះសតីពីឥរ ិយបែខក្ចោះនិងបលចេរ

រាំនត្់បញ្ជ
ជ រែ៏្ាំម្ួយក្ត្ូវ

ើងខាេាំង (ម្ូេលហត្ុ
នបលងកើត្ល

ើងពី

វ ិេាសក្មាប់ការពាររុាំ លអាយមានខក្ចោះសុីរចនាសម្ព័នធខែរ

សាំណង់ខែរខែប)។

ខែបលៅរនុងសម្ុក្េនិងការអនុវត្តន៍ការការពារខក្ចោះសុីថ្នប

 អក្តាខក្ចសុីធាេរ់លៅរនុងត្ាំបន់លក្កាម្ថ្ផ្ទេឹរស

លក្បើរុនងរម្ែវ ិ្ីរបស់ពួរលលលោយខផ្ែរលេើេេធផ្េថ្នការ

មានត្ិចលៅលក្កាម្ថ្ផ្ទេឹរជាងលៅរនុងត្ាំបន់េឹរ

លពេ 30 ឆ្នាំ។

 អក្តាខក្ចោះសុីធាេរ់ចុោះជាម្ួយនឹងលពេលវោ

ក្បលភេថ្នក្ត្ួត្ពិនិត្យលេើការល្វើលត្សតពីការបោះពាេ់ជាលាំរូ

លហើយបនតិចម្តងៗឈានលៅររអក្តាខក្ចោះសុី

រនុងការស្សាវក្ជាវនាលពេបចេុបបននលនោះក្បលភេចក្ម្ុោះថ្នលាំរូ

ល

ល្វើលត្សតការបោះពាេ់លៅរនុងបរ ិសាថនសម្ុក្េខែេោត្

បាយជាលក្ចើនចាំលពាោះអាោរេីក្រុងមាត្់សម្ុក្េ

លចេរវ ិេាទាំងលនោះរួម្និងការខែទាំខែេក្ត្ូវ

ននាាំយរលៅ

ម្ុក្េ (ម្ូេលហត្ុចម្បង: ការផ្គត្់ផ្គង់អុរសុីខសន

ល្វើលត្សតការបោះពាេ់រយៈលពេខវងជាងអត្ិបរមា រយៈ

ការល្វើលត្សតផ្េិត្ផ្េខែរខែបក្ត្ូវ

ចខាេាំងនិងត្ាំបន់មានរេរេឹរល

ើង។

ើងលែរខែេស្សលែៀងលៅនឹងការបញ្ជ
ជ រ់ក្

ប់

លៅរនុងសតង់ោលាំរប
ូ លចេរវ ិេា និង ការអតាថ្ិ

នេេួេរងនូវការ

និង អាោររាំពង់ខផ្មាត្់សម្ុក្េលៅរនុងក្បលេសជ

សនធឹងពីត្ាំបន់ការសាចេឹរខាេាំងលៅត្ាំបន់ខែេមានរេរ
េឹរ្ាំៗ: ផ្េិត្ផ្េខែរខែបខែេោែនវ ិធានការការពារ

បុន។

ខក្ចោះ ផ្េិត្ផ្េខែរខែបក្លបែណតប់ជាម្ួយនឹងក្បលភេ

(សូម្លម្ើេរូបភាពេី 1 និង 2)

ចក្ម្ុោះថ្នលោហៈខែេមានខក្ចោះយងខពស់ ផ្េិត្ផ្េ
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ផ្េិត្ផ្េខែរលស្សាប(កាោបថានាំ ការរុ ាំលស្សាប



ហវិេក្កាស់ៗ)

ខពស់

ចាំលពាោះផ្េិត្ផ្េខែរខែបខែេោបថានាំពី(លេើ

ការលសុើបអលងកត្ជាលក្ចើនក្ត្ូវ

ស័ងកសីខែេោែនជាត្កាល

ទរ់េងនឹងសាថនភាពខក្ចោះចាំលពាោះខែរខែេ

ន(រាំល

) 25

នល្វើល

ើង

m+epoxy resin 600 m) រខនេងខែេមាន

ខក្ចោះម្ិនសុី (Cr+3Mo+10N38 (mass%))

ខក្ចោះសុីមានការលរើនរនុងនិងលក្កាយរយៈលពេ

ខែេបាំពង់ក្លបការពារ cathodic ក្ត្ូវ

ត្ាំបន់លក្កាម្ថ្ផ្ទេឹរ (រូបភាពេី 3)។ម្ាងវ ិញលេៀត្

ម្ិនសុីរម្
ួ ទាំងខផ្នរលផ្សងៗខែេក្ត្ូវ

នផ្ារ

ចម្លពាោះផ្េិត្ផ្េខែេមានការោបហវិេ

ជួសជុេ លហើយោែនខក្ចោះហនឹង ក្ត្ូវ

នលលអលងគ

ក្កាស់(ថានាំោបស័ងកសីមានជាត្ិកាល

ត្តាម្ោនល

ក្

ាំឆ្នាំលៅរនុងត្ាំបន់ខែេមានរេរបរ់ខាេាំង និង

នអនុវត្ត

ន៍។ ជាេេធផ្េ លៅរនុងថ្ផ្ទខែេក្លបខែរខក្ចោះ

នខពស់ 15

ើយលក្កាយពីមានការបោះពាេ់រយៈ

m+ultra-thick film-type epoxy resin 2,000

លពេ 10ឆ្នាំម្រ។

m+fluorine 25 m)

រនុងររណីខែេមានការខូចខាត្បនទប់េមាេយ

នបញ្ជ
ជ រ់លអាយល

ថាខក្ចោះម្ួយចាំនួនលរើត្ល

ើញ

ើងលៅរខនេងខែេមាន

ចូេរនុងត្ាំបន់មានរេរេឹរលរើត្មានលនោះ ភាព

កាខូចខាត្តាម្រយៈកាតរក្កាេលេើរខេងខត្
មានការ

ខក្ចោះថ្នលោហៈបាំពង់ខែរម្ូេោឋន ម្ិនក្ត្ូវ

ត្់បង់ជាត្ិថានាំ ខក្ចោះលរើ ត្លៅរខនេង

លលសលងកត្ល

លក្បោះខបរ និង រខនេងខូចខាត្្ៃន់្ៃរ ម្ិនក្ត្ូវ

ថ្នការការពាររបស់ cathode លនោះឯង។ ម្ាង

លលតាម្ោនពិនិត្យ រួម្នឹងរខនេងមានថានាំោបលៅ

វ ិញលេៀត្លៅរនុងររណីខែេមានការខូចខាត្

បុរេមាេយចូេលរើត្មានលៅរនុងត្ាំបន់សាចេឹរ

ផ្េិត្ផ្េខែរលស្សាបខែេមានអងគធាត្ុរស់

លោយសារខត្ឥេធិពេថ្នការការពារកាត្ូត្ម្ិន

(Polyurethane, Polyethylene)
ម្ិនមានការខូចខាត្ក្ត្ូវ

នលលសលងកត្ល

ន

ើញលោយសារខត្មានក្បសិេិធភាព

ន

ត្ិចៗ ។ (សូម្លម្ើេរូបេី4)


ការលស្សាបខែរខែេម្ិនខក្ចោះខែេ្ន់នឹងខក្ចោះ

នពក្ងីរលៅត្ាំបន់សាចេឹរលនោះក្ត្ូវ
ើញលៅរនុងការ

សលងកត្ល

នលល

ើញលៅរនុង ភាពខក្ចោះថ្នលោហៈម្ូេ

លស្សាបថានាំ polyurethane លនាោះលេ សូម្បីខត្បនាទប់ពីរយៈ

ោឋនរបស់បាំពង់ខែរ (ក្បខហេ 0.05 ម្ម្ / Y ) ។

លពេ 23 ឆ្នាំថ្នការបោះពាេ់រ៏លោយ និងថានាំរូត្លៅខត្មាន

លេើសពីលនោះលៅលេៀត្លនាោះលៅលពេខែេការ

លៅរនុងសាថនភាពសាំល

ការពារកាត្ូត្ម្ិនក្ត្ូវ

ង (រូបភាពេី5) ។ ខផ្នរ្ម្ែតាថ្ន

ថានាំរូត្ polyethylene លៅខត្សថិត្រនុងសាថនភាពសាំល

ងសូ

(ភាពខក្ចោះខាងចុង) ក្ត្ូវ

នអនុវត្តល

ើង ភាពខក្ចោះ

នសលងកត្ល

ម្បីខត្បនាទប់ពី 10 ឆ្នាំថ្នការបោះពាេ់បុខនតលៅរនុងការខូច

រនុងលមាេត្លនោះ (ខផ្នរលាំរលូ ែរ) ផ្េិត្រាំ

េ់ជូនសិបបនិម្ិែត្លៅម្ុនវាក្ត្ូវ

រ។

ខាត្ខផ្នរនកូត្ (េេឹង: 1ម្ ក្បខវង 100 ម្ម្) ខែេក្ត្ូវ
ខក្ចោះ

នលរើត្ល

នលលសលងកត្ល

ើងជាម្ួយនឹង ការ

នផ្ត

ែាំល

ើញថា

ត្់បង់រក្មាស់ចាន

ហូរខហរែូ លចនោះ បញ្ជ ីម្ួយក្ត្ូវ

នបោះពាេ់សក្មាប់រយៈលពេម្ួយឆ្នាំលហើយបនាទប់ម្រ

ុងលពេ

ើងថ្នលាំររ
ូ ុនងសាចេឹរនិងត្ាំបន់លក្កាម្ថ្ផ្ទេឹ

លោយខផ្ែរលេើចាំលណោះែឹងខែេ

អត្ិបរមា 1.2 ម្ម្។ ពារ់ព័នន
ធ ឹ ងខផ្នរខែេខូចខាត្ក្ត្ូវ

ើញលៅ

នេេួេជា

នបលងកើត្ល

ើង

ទរ់េងនឹងបរ ិសាថនសម្ុក្េលៅលពេអនុវត្តខែរ

ជួសជុេលោយម្ល្ា

យថ្នការេមាេរ់លៅលេើត្ាំបន់ប

អុីណុរខែេ្ន់ក្ទាំនឹងខក្ចោះខពស់ក្លបែណតប់

្
ត ញ េរខខណឌសាំល

ង សូម្បីខត្បនាទប់ពី 9 ឆ្នាំថ្នការ

ការការពារវា ែូចខែេ

បោះពាេ់ម្រលេើវា។

1។
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នបងាាញរនុងតារាងេី



លក្ម្បេីែិនលនៀម្ (Titanium)

រូបភាពេី5 រូបរាងថានាំរូត្ polyurethane បនាទប់ពី

លៅរនុងបាំពង់ខែរខែបខែេក្លបលៅលោយខែេ

យរខក្ចោះលចញ (បេពិលសា្ន៍លេើផ្េបោះពាេ់រ

លស្សាបេីែិនលនៀម្បនាទប់ពីមានបេពិលសា្ន៍

យៈលពេ 23 ឆ្នាំ)

ជួបផ្េបោះពាេ់រយៈលពេ 29ឆ្នាំខណៈខែេលល

រូបភាពេី 6 រូបរាងថ្នបាំពង់ខែរខែបខែេ

នសលងកត្ល

សាចេឹរ សភាពខក្ចោះម្ិនក្ត្ូវ
ល

លស្សាបលោយេីែិនលនៀម្ (បេពិលសា្ន៍លេើការ

ើញមានការខក្បពណ៌លៅត្ាំបន់
នសលងកត្ល

បោះពាេ់ 29 ឆ្នាំ)

ើញ

តារាងេី 1 ការយរចិត្តេុរោរ់លៅរនុងការវត្តវ ិ្ី

ើយ (រូបភាពេី 6)។ សូម្បីខត្លៅរនុងខផ្នរខាង

សាស្រសតការពារខែរអុីណុរខែេខក្ចោះម្ិនសុី

លក្កាម្លនាេរ់និងចលនាេោះក្បលហាងនិម្ិែត្ជាលក្ចើន

លោយោរ់លរពីលេើោនថ្នសនេឹរេីតាញូ ម្លៅលេើ

ការល្វើខត្សតលៅលេើផ្េបោះពាេនិងលៅខត្បនត

ក្ត្ូវ

ក្បធានបេថ្នការល្វើលត្សតខែេក្ត្ូវ

សនេឹរេីតាញូ ម្លផ្សងៗលេៀត្លនាោះ ភាពខក្ចោះម្ិន

ក្បលភេចក្ម្ុោះថ្នវ ិ្ីសាស្រសតការពារខក្ចោះក្ត្ូវ

•វ ិ្ីសាស្រសតលផ្សងៗលេៀត្លែើម្បីការពារខក្ចោះ

លពេខវងខែេនាាំឱ្យមានការបញ្ជ
ជ រ់ពីក្បសិេធភាពរម្ែវ ិ្ី

លេើសពីលនោះលេៀត្វ ិ្ីសាស្រសតការពារ ខក្ចោះសុីខាង

របស់ពួរលលលៅរនុងបរ ិសាថនសម្ុក្េម្ួយជារ់ខសតង។

នសលងកត្ល

ើញលេៀត្ល

ើយ។

លេើលនោះ វ ិ្ីសាស្រសតការពារខក្ចោះលោយក្លបពីលេើ
ខែេជាខែរសាពន់ខែេ
ការលក្បើក្

នរួម្បញ្ូេ េោនលោយ

សក្មាប់វ ិ្ីសាស្រសតការពារលោហៈធាត្ុក្បលភេ ្ន់ក្ទាំនឹង
ខក្ចោះ

នខពស់ខែេក្ត្ូវ

នេេួេរងនូវការល្វើ

លក្បើក្

ស់

លត្សតការបោះពាេ់ , លហើយវាក្ត្ូវ
ថាពួរលល

នលលបញ្ជ
ជ រ់

នផ្តេ់ជូននូវភាព្ន់រយៈលពេខវ

ង។
រូបែត្េី 1 េរខខណឌល្វើខត្សតសារេបងលេើការ
បោះពាេ់
រូបភាពេី1 ការខចរចាយជលក្

-េិសលៅថ្ន

សភាពខក្ចោះ(ខែរខែប្ម្ែតា)
រូបភាពេី 2 ការតេស់បូតររនុងអក្តាខក្ចោះលោយប
រ ិសាថនផ្េូវសម្ុក្េ

រូបភាពេី 3 រូបរាងថ្នផ្េិត្ផ្េខែរខែបោប
េូលៅ បនាទប់ពីការយរលចញខក្ចោះ(រាំពូេ: ការ
បោះពាេ់ 5 ឆ្នាំ

នបោះពាេ់រយៈ

ខផ្នការអាំពាវនាវឱ្យមានការបនតការល្វើលត្សតការបោះពាេ់

ស់វ ិ្ីសាស្រសត ខែរអុី ណុរេីតានីញូ ម្

ឬសមារៈលផ្សងលេៀត្ក្ត្ូវ

នភាជប់ល្វើជា

ត្: ការបោះពាេ់ 19.5 ឆ្នាំ)

រូបភាពេី 4 រូបរាងថ្នរក្មាស់ក្បលភេហវិេោប
ផ្េិត្ផ្េខែរខែប (បេពិលសា្ន៍លេើផ្េបោះ
ពាេ់19.5 ឆ្នាំ)
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នលលរ ាំពឹ ងថានឹងផ្តេ់ជូននូវការ

នរយៈលពេយូរអខងវង។
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Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation) and
then was assigned to the company’s Steel Research
Laboratories. He assumed his current position as Senior Researcher, Materials Reliability Research Lab.
Steel Research Laboratories in 2013.

Photo 1 Exposure test conditions

Fig. 1 Distribution of Depth-direction Corrosion (Ordinary Steel)
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Fig. 2 Secular Change in Corrosion Rate by Marine Environment
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Fig. 3 Appearance of Common
Painted Steel Products after Rust Removal (top:
5-year exposure; bottom:
19.5-year exposure)

Fig. 4 Appearance of Thick Filmtype Painted Steel Products
(19.5-year Exposure)

Fig. 5 Appearance of Polyurethane
Coating after Rust Removal
(23-year Exposure)
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Table 1 Cares in Application of Highly Corrosion-resistant
Stainless Steel Covering Protection Method
Corrosion-protection
method

Environment

Section

Splash zone
Tidal zone
Submerged zone

Highly corrosion-resistant stainless steel cover (Cr+3Mo+10N≥38 (mass%))
Combined use of cathodic protection (about −770~−1000 mV (vs. SCE))
Damagepenetrated
Weld-repaired section section

Weld

Selection of
appropriate
welding material and
implementation of
appropriate welding

Gap section

Repair is necessary

No production of gap
in specimen installation

Cathodic protection
is effective

Cathodic protection is
effective

Fig. 6 Appearance of Titanium-covered
Steel Pipe after Shell Removal
(29-year Exposure)
Gap (between titanium and titanium)
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(េាំព័រ 7~9)

ការល្វើលត្សតលេើវ ិស័យម្ួយលនោះ ឈានែេ់ឆ្នាំេី 30 របស់

ការល្វើពិលសា្ន៍លេើផ្េបោះពាេ់លក្លឿងចក្ររ្
ត េស

ខេួន។

ម្ុក្េរយៈលពេខវងចាំលពាោះវ ិ្ីសាស្រសតការពារខក្ចោះសក្មាប់

អត្ថបេលនោះខណនាាំពីលលក្មាងថ្នេេធផ្េល្វើពិលសា្ន៍ 31

លាំនរខែរខែបបាំពង់ថ្ន HORS

ឆ្នាំ ជាការល្វើលត្សតលេើការបោះពាេ់លៅឈូងសម្ុក្េរយៈ

លោយ Toru Yamaji

លពេខវងម្ួយលនោះ។

អងគភាពផ្គត្់ផ្គងសាំភារៈ េីក្រុងមាត្់សម្ុក្េ និង វ ិេាសាថន

លលក្មាងថ្នេីតាង
ាំ ល្វើខត្សតលេើផ្េបោះពាេ់

ស្សាវក្ជាវលៅក្ពោនយនតលហាោះ

សក្មាប់ការល្វើលត្សតលេើខផ្នរទាំងលនោះ សាថនីយស្សាវក្ជាវ

ផ្េិត្ផ្េខែរខែបជាសមាភរៈសាំណង់ែ៏សាំខាន់ម្ួយខែេ

Hazaki Oceanographic (HORS) ខែេមានេីតាាំងលៅ

ក្ត្ូវ

រនុងសម្ុក្េេវឹងលេវើយលៅ Kashima-Nada លៅលខត្ត

នលក្បើរុនងការខរេម្ែលហោឋរចនាសម្ព័នធនិងក្ត្ូវ

ន

លលលក្បើយងេូេាំេូោយសក្មាប់ការសាងសង់េីក្រុងលៅ

Ibaraki ក្ត្ូវ

នលលលក្បើក្

ស់ (រូបែត្េី 1) ។ ត្ាំបន់សម្ុក្េ

មាត្់សម្ុក្េ / រាំពង់ខផ្និងរចនាសម្ព័នធលៅឈូងសម្ុក្េនា

Kashima Nada េវឹងលេវើយ លឺជាត្ាំបន់ខែេមានរេរ

នា។ េនទឹម្នឹងលនោះខែរលៅលពេខែេ ផ្េិត្ផ្េខែរខែប

ខពស់ រួម្បញ្ូេ េទាំងត្ាំបន់ររេរសម្ុក្េជាតទាំងៗ ខែេ

លៅមានលោយោែនវ ិធានការការពារខក្ចោះរយៈលពេយូរ
អខងវង មានររណីជាលក្ចើនលរើត្ល

ជារខនេងខែេែីខាច់

ើងខែេភាព្ន់ថ្នសម្្

ភារៈបរ ិកាខរខែររចនាសម្ព័នធទាំងលនោះក្ត្ូវ

ត្សម្ុក្េលនោះរងចេនារលងគើរយង

ខាេាំង។ ពីលក្ពាោះខត្ម្នរេរខពស់និងចរនតេិចេឹរយងឆ្ប់

នអន់ែយ

រហ័សល្វើការលោយតទេ់លៅលេើខផ្រថ្នHORS។ ត្ាំបន់ប

លោយសារខត្ខក្ចោះខែរលនោះខែេប្
ត េឱ្យការលខាោះ

្
ត ញលនោះក្ត្ូវ

ជីវជាត្ិថ្នសុវត្ថិភាពនិងម្ុខងាររបស់ពួរលល។ ែូលចានោះ

ខាេាំង លហើយ

លហើយរនុងលោេបាំណងលែើម្បីររាលអាយ

ល្វើលត្សតជាវ ិ្ីសាស្រសតការពារខក្ចោះ។

ននូវលុណភាព

ខែររនុងរយៈលពេយូរលៅរនុងរចនាសម្ព័នធខែរខែប ជា

ក្បខវង 600 ~ 800 ម្ម្ លៅរនុងអងកត្់ផ្ិត្
េ និងពីម្ុខ្នឹម្

ច់្ស់រុនងការចាត្់វ ិធានការការពារខក្ចោះលអាយ

លបត្ុង

នសម្រម្យ។

េរខខណឌខបបលនោះ

នបលក្ម្ើការជាខផ្នរែ៏េក្ែ បលសើរសក្មាប់ការ

ចាំលពាោះHORS លបត្ុងសថិត្លៅលេើលាំនរបាំពង់ខែរខែេមាន

ពិលសសអនរលៅរនុងបរ ិសាថនលៅឈូងសម្ុក្េម្ួយ វាលឺជា
ការចាាំ

នបោះពាេ់លៅនឹងបរ ិសាថនយង្ៃន់្ៃរ

នសងកត្់្ៃន់ក្ត្ូវ

នោរ់ចូេ (រូបភាពេី 1) ។

ក្បខវងសរុបថ្នលនាោះpierលឺជាបាំពង់ 427 ខម្ក្ត្និងខែរខែប

នផ្តេ់ឱ្យវ ិេាសាថនស្សាវក្ជាវរាំពង់

បាំពង់ 47

ខផ្និងក្ពោនយនតលហាោះ វ ិេាសាថនអភិវឌ្ឍន៍លននរបលចេរ

ក្ត្ូវ

វ ិេានិងសមាលម្បលចេរលេសជបុនសក្មាប់លាំនរខែរខែប

ការល្វើលត្សតលេើខផ្នរលនោះក្ត្ូវ

បាំពង់ លហើយលាំនរសនេឹរ

សាស្រសតការពារខក្ចោះជាលក្ចើនលៅលេើលាំនរបាំពង់ទាំងលនោះ។

នចាប់លផ្តើម្រួម្ោនរនុងការល្វើលត្

នលក្បើ។
នល្វើល

ើងលោយអនុវត្តវ ិ្ី

សតលេើខផ្នរម្ួយលនោះលៅឆ្នាំ 1984 ខែេជាវ ិ្ីសាស្រសត

រូបែត្េី1 េិែឋភាពទាំងម្ូេថ្នសាថនីយស្សាវក្ជាវ

ការពារខក្ចោះជាលក្ចើនក្ត្ូវ

Oceanographic Hazaki

នលលអនុវត្តលៅលាំនរបាំពង់ខែរ

ខែរខែបម្ួយចាំលពាោះរចនាសម្ព័នធខែរខែបលោយអនុវត្ត

រូបភាពេី1 ឧទហរណ៍ពីខផ្នរៗថ្នសាថនីយ៍ស្សាវក្ជាវ

ជារ់ខសតងខែេមានេីតាាំងសថិត្លៅឈូងសម្ុក្េ។ លោេ

Oceanographic Hazaki

បាំណងសាំខាន់ថ្នការល្វើលត្សតលនោះលឺលែើម្បីពិនិត្យលម្ើេវ ិ្ី

វ ិ្ីសាស្រសតការពារខក្ចោះខែេអនុវត្តរុងការល្វ
ន
ើលត្សតវ ិស័យ

សាស្រសតការពារខក្ចោះ ខែេអាចក្ត្ូវ

នលលរ ាំពឹងថានឹងផ្តេ់

ម្ួយលនោះ

វ ិ្ីសាស្រសតការពារខក្ចោះលេើខផ្នរខែរខែបលនោះខែេ

ជូនការរាំចាត្់ខក្ចោះមានរយៈលពេខវង។ លៅរនុងឆ្នាំ 2014

វត្តម្រលនោះក្ត្ូវ
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នចាត្់ថានរ់ចូេលៅជាក្

នអនុ

ាំក្បលភេ: ថានាំរូត្

សរ ីរាងគ ថានាំរូត្អសរ ីរាងគ ថានាំរូត្petrolatum ថានាំោប និង

ការពារខក្ចខពស់ខែេអាចេុរចិត្ត

ការការពារកាត្ូត្។ េរខណៈពិលសសចម្បងថ្នវ ិ្ីសាស្រសត

េេួេសាគេ់ការលក្បើក្

រនុងការោនលឺមានែូចខាងលក្កាម្។

•វ ិ្ីសាស្រសតោបថានាំ

វ ិ្ីសាស្រសតថានាំរូត្សរ ីរាងគលនោះលឺជាវ ិ្ីសាស្រសតរុងការការពារ
ន

ខែេរនុងលនាោះ ស្សទប់ខាងលក្កាម្ថ្ផ្ទខែរខែបក្ត្ូវ

នឹង polyethylene ខែេសថិត្លៅលក្កាម្ថ្ផ្ទេឹរឬសមារៈសរ ី

ថានាំោបខែេមានផ្ទុរលម្ៅ) លហើយបនាទប់ម្ររូត្ជាម្ួយ

•វ ិ្ីសាស្រសតសរ ីរាងគថានាំរូត្

ខក្ចោះ ខែេថ្ផ្ទថ្នផ្េិត្ផ្េខែរខែបក្ត្ូវ

នខែេមានរាំនត្់ក្តា

ស់។

វ ិ្ីសាស្រសតរុងការោបថា
ន
ន ាំលនោះលឺជាវ ិ្ីសាស្រសតការពារខក្ចោះ

នរូត្ជាម្ួយ

នរូត្

ជាលេើរែាំបូងជាម្ួយសម្បូរស័ងកសីម្ួយ primer (ស័ងកសី

រាងគលផ្សងលេៀត្។ រក្មាស់ថានាំរូត្លនោះជាេូ លៅលឺពី 2ម្ម្ លៅ

នឹងការោបថានាំរាវឬពារ់រ្
ត េរាវ។ វាមានរាំណត្់ក្តា

ែេ់ 10ម្ម្ ខែេ្ៃន់ជាងរក្មាស់អនុវត្តលៅរនុងការលូរលាំ

រម្ែវ ិ្ីយងលក្ចើន។

វ ិ្ីសាស្រសតថានាំរូត្បូេីមានភាព្ន់េប
ែ ាំផ្ុត្ ជាក្បលភេថានាំ

សាស្រសតរុងការល្វ
ន
ើលត្សតការោបថានាំជា្ម្ែតាលនោះលឺជាខផ្ន

នូរ។

ោបពា

េមានភាព្ន់ក្ទាំ េឹរថ្ក្បនិងភាព្ន់ក្ទាំ

ខក្ចោះរនុងបរ ិយកាស។ វាក្ត្ូវ
ព័នធែីខែ ែេ

រនុងចាំល្ម្តទាំងរូបលាំនូរខែេ

នែាំល

ក្បលភេម្ួយខែេ

បខនថម្្ៃន់ក្កាស់ ថានាំោបហវិេជ័រ epoxy ក្កាស់ ថានាំោប

នអនុវត្តសក្មាប់រចនាសម្្

រញ្េ រ់ flake ថានាំោបជ័រ epoxy និង Tar-epoxy ។

ើងេុរ។ (សូម្លម្ើេរូបភាពេី 2)

ចាំលពាោះក្បលភេថានាំរូត្ពា
នពា



េ លៅលក្កាម្េឹរ ថានាំោប
េលៅលក្កាម្េឹរលឺក្ត្ូវ

នអនុម្័ត្លៅរនុងវ ិ្ី

វ ិ្ីសាស្រសតការពារខក្ចោះលោយចរនតអលគិសនី
Cathode

ន

ក្បព័នធការពារកាត្ូត្(ការពារខក្ចោះលោយចរនតអលគិសនី

អនុវត្តលៅលេើថ្ផ្ទថ្នផ្េិត្ផ្េខែរខែបលែើម្បីបលងកើត្

Cathode) ក្ត្ូវ

ស្សទប់ក្កាស់ម្ួយ។ រម្ែវ ិ្ីលនោះមានក្បសិេិភា
ធ ព

និងក្បព័នធបចេុបបននចរនតអលគិសនីែ៏លួរលអាយចាប់អារម្ែណ៍។

លទោះបីជាវ ិ្ីសាស្រសតជួសជុេ

នចាត្់ថានរ់ចូេលៅរនុងក្បព័នធអាណូត្

វ ិ្ីសាស្រសតអានុភាពរាំពង់ខផ្នាលពេបចេុបបននខែេ

ន។ (សូម្លម្ើេរូបភាពេី

3)

នអនុ

ម្័ត្សក្មាប់រាំពង់ខផ្រចនាសម្ព័នធខែរខែបនិងក្បព័នធអាណូ

•វ ិ្ីសាស្រសតថានាំរូត្សរ ីរាង

ត្លនោះលឺចរនតអលគិសនី។

វ ិ្ីសាស្រសតលក្បើថានាំរូត្លនោះលឺជាវ ិ្ី សាស្រសតរុនងការការពារ

លៅរនុងក្បព័នធអាណូត្ galvanic ខែរខែេថ្ែេត្ិចជាង

ខក្ចោះខែេថ្ផ្ទថ្នផ្េិត្ផ្េខែរខែបក្ត្ូវ

នរូត្ជាម្ួយ

ផ្េិត្ផ្េខែរលនាោះលឺជាការត្ភាជប់អលគិសនីនឹងផ្េិត្ផ្េ

យអសុីម្ង់ត្៍លបត្ុងបាំលពញបខនថម្ឬសមាភរៈអសរ ីរាងគ

ខែរខែបនិងជាការការពារ ខក្ចោះនាលពេបចេុបបននក្ត្ូវ

លផ្សងលេៀត្រួម្ទាំងលោហៈ។ ថ្ផ្ទផ្េិត្ផ្េខែរខែបក្ត្ូវ

ផ្គត្់ផ្គង់ែេ់ផ្េិត្ផ្េខែរលោយម្ល្ា

នការពារពីខក្ចោះសុីលោយសភាពក្កាស់ ហវិេអរម្ែ
ខែេ

នបលងកើត្ល

សរម្ែភាពក្រឡខែេលក្បើក្

ើងលៅលេើថ្ផ្ទខែរលោយសារការអាេ់

កាឡាំងលនោះមានលោយ

ន

យថ្ន

ស់សកាតនុពេអលគិសនីរវាង

ភាពលោហៈខុសោន និងផ្េិត្ផ្េខែរខែប។ លៅរនុង

យអសុីម្ង់ត្៍ឬលបត្ុង។

េរខខណឌថ្នការអនុវត្តនិងការការពារកាត្ូត្(ការពារខក្ចោះ

•វ ិ្ីសាស្រសតលក្បើថានរ
ាំ ូត្ petrolatum

លោយចរនតអលគិសនី Cathode) អាចល្វើលៅ

វ ិ្ីសាស្រសតថានាំរូត្ petrolatum លនោះលឺជាវ ិ្ីសាស្រសត ការពារ

មានសកាតនុពេអលគិសនីថ្នថ្ផ្ទផ្េិត្ផ្េខែរខែបមាន

ខក្ចោះរួម្បញ្ូេ េោននូ វការលក្បើក្

រក្ម្ិត្ទបជាង -780 mV លោយមានលសចរដីលយងលៅលអ

ខក្ចោះក្ត្ូវ

នផ្សាំល

ស់សមាភរៈខែេការពារ

ើងពី petrolatum (ក្បលភេថ្នក្រម្ួន

ិចក្ត្ូត្រេរ-ួ េឹរថ្ក្បក្

លោយមានលក្បងឥនធនៈម្ូេោឋន) និងលក្ម្បខែេការពារ

រ់លៅក្

នលពេខែេ

រ់។

រូបែត្េី2 ថានាំរូត្ជ័រ (ខផ្នរល:ែ: បូេីយសុីេីន)

សមាភរៈការពារខក្ចោះលនោះ។ វាជាវ ិ្ីសាស្រសតម្ួយខែេ
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រូបែត្េី3 ការរូត្ថានាំលក្កាម្េឹរពា

េ (ការលស្សាបថានាំ

វ ិ្ីសាស្រសតរូត្ថានាំអសរ ីរាងគ



ចាំលពាោះការោបថានាំមានសភាពេន់)

វាក្ត្ូវ

េេធិផ្េសទង់ម្ត្ិបនាទប់ពីការពិលសា្ន៍ផ្េបោះរយៈលពេ

វ ិ្ីសាស្រសតថានាំរូត្លបត្ុង

30ឆ្នាំ

រ ិេលៅរនុងរូបរាងខាងលក្ៅរបស់ខួេនលនាោះលេបុខនតរ៏

វ ិ្ីសាស្រសតោបពណ៌សរ ីរាងគ



នបងាាញថាម្ិនក្ត្ឹម្ខត្ការរ ិច

ររាការអនុវត្តន៍ការការពារខក្ចោះ

 ការលស្សាបថានាំ Polyethylene

ន

នេែជាេីលពញចិត្តផ្ង

ខែរ (រូបែត្ 4)។ េនទឹម្នឹងោនលនោះខែរ លៅរនុងការរូត្

នលលបញ្ជ
ជ រ់ថា វ ិ្ីសាស្រសតលស្សាបថានាំ Polyethylene

វាក្ត្ូវ

នបញ្ជ
ជ រ់ថាបនាទប់ពីរយៈលពេ 30 ឆ្នាំថ្នការលក្បើ

លបត្ុង

នល្វើ

នល្វើការពិលសា្ន៍លៅរនុងត្ាំបន់លក្កាម្ថ្ផ្ទ

មានក្បសិេិធភាពលេើសពី 30 ឆ្នាំចាំលពាោះការល្វើខត្សតការ

េឹរេឹរនិងត្ាំបន់មានរេរខាេាំងម្ិនមានខក្ចោះលួរឱ្យរត្់

ការពារខក្ចោះ។

សមាគេ់លទោះបីជាលពេអុីយុងរេរប
ួ ងគររនុងែង់សុីលត្ខពស់លៅ

លៅរនុងការល្វើខត្សត FT- IR (ការតេស់បូតរ Fourier លោយ

លេើថ្ផ្ទថ្នផ្េិត្ផ្េខែរខែរ ឬបខនថម្លេៀត្លៅលពេខែេ

លក្បើ spectrometer) លសទើរខត្ោែនការធាេរ់ចុោះខែេប្
ដ េ

ការលក្ជៀត្ចូេរបស់អុីយុងរេរព
ួ ី ចាំណុចក្បទរ់នូវ

ម្រកាាំរសែីអុេក្តា UV ក្ត្ូវ

ផ្េិត្ផ្េខែរខែបលនោះលឺ

នលលសលងកត្ល

េី 2) ។ លេើសពីលនោះរាំោាំងេប់សូអុីសូ

ើញ (រូបភាព

ង់លនោះ

ន

អលងកត្ទាំងពីរ

នក្ត្ូវររល

នបងាាញថាវាជាការេាំ

ើញ។ េេធផ្េ
ររនុងការ

បងាាញពីបញ្ជ
ា ខែេទរ់េងនឹងការអនុវត្តការការពារខក្ចោះ

ពាររណ៍លៅលពេខែេផ្េិត្ផ្េខែរខក្ចោះសុី

លហើយវាក្ត្ូវ

លោយសារខត្ការលក្ជៀត្ចូេថ្នអុី យុងរេរន
ួ ឹងលរើត្ល

ក្

ស់

នសនែត្់ថាថានាំរូត្ជ័រនឹងផ្តេ់នូវការលក្បើ

រហូត្ម្រែេ់លពេលនោះ វ ិ្ីសាស្រសតរុងការពាររពី
ន
ការធាេរ់

នយូររនុងរយៈលពេខវងនាលពេអនាលត្។

វាក្ត្ូវ

ចុោះថ្នថានាំរូត្លបត្ុងម្ួយក្ត្ូវលលយរចិត្តត្ុរោរ់លៅលេើវា

នបញ្ជ
ជ រ់ផ្ងខែរថា្ន់ក្ទាំនឹងបរ ិមាណ (លណនា

ពីការកាជាប់្ន់អុីសូ

វានឹងចាាំ

ង់លនោះ) លឺមានក្បលយជន៍ជាសូច

ថានាំរូត្ polyethylene។

ការរូត្ថានាំពា

ច់លែើម្បីល្វើការក្ត្ួត្ពិនិត្យបខនថម្លេៀត្នាលពេអ

នាលត្។

នារររនុងការវាយត្ថ្ម្េការអនុវត្តការការពារខក្ចោះលោយលក្បើ




វ ិ្ីសាស្រសតរូត្ថានាំ Petrolatum

សាថនភាពរូត្ថានាំ Petrolatum ការពារខក្ចោះ លក្កាយពីការ

ខែររនុងសម្ុក្េ

លៅរយៈលពេ 20 ឆ្នាំរនេងលៅលនោះ ចាប់តាាំងពីមានការល្វើ

បរាជ័យរយៈលពេ 30 ឆ្នាំ

ខត្សតម្រ ការរូត្ថានាំបងាករខែរលៅលក្កាម្សម្ុក្េ

លក្ម្បការពារសថិត្លៅរនុងសភាពមានខត្សាំល

បងាាញពីការអនុវត្តន៍ការការពារខក្ចោះ

ន
នខូច

ខាត្ រាំពុងខត្កាេយលៅជាអវីខែេលលអាចយេ់

នលៅ

សមាមាក្ត្ចរនតលក្បង

វារ៏ក្ត្ូវ
ជលក្

នអនុវត្តជាេូលៅថាជាសូ

petrolatum។ លទោះយង្រ៏លោយភាពក្ត្ឹម្ក្ត្ូវខែេ
លក្បើសមាមាក្ត្សាំណេ់លក្បងលឺម្ិនខពស់លពរលេ លហើយវា

លក្ជៀត្ចូេថ្នអុីយុងរេរ។
ួ

នលលអោះអាងផ្ងខែរថារាំោាំងអុីសូ

ត្ ក្ត្ូវ

ចនារររនុងការវាយត្ថ្ម្េការអនុវត្តថ្នវ ិ្ីសាស្រសតថានាំរូត្

នលលបញ្ជ
ជ រ់ថាការលក្បើថានាំរូត្

ង់និងជលក្

នបញ្ជ
ជ រ់ថាមានការខក្ប

នលក្បើជួសជុេលក្ម្បការពារ (រូបែត្េី 5)។

នធាេរ់ចុោះយងចាស់្ស់លៅរនុងេរខខណឌថ្ន

ការអនុវត្តអុីសូ

ងលនាោះ

ក្បួេយងរហ័ស លហើយខផ្នរែាំលណើរការលផ្សងៗលេៀត្ក្ត្ូវ

ខាងលក្ៅ។
លនោះ

នបងាាញថាខណៈលពេមាន

ភាពអាក្ររ់កាន់ខត្្ៃន់្ៃរ ក្ត្ូវ

នជាេីលពញចិត្ត។

រ៏បុខនតរយៈលពេ 30 លក្កាយម្រ លុណភាពខេោះ

លេើសពីលនោះលេៀត្វាក្ត្ូវ

ើង។

ង់និង

ក្ត្ូវ

នបញ្ជ
ជ រ់ក្

ប់សារជាែែីថាមានរតាតលផ្សងលេៀត្ជា

ជាងអនរខែេលខាោះជីវជាត្ិខែេ

លក្ជៀត្ចូេរបស់អុីយុងរេរមា
ួ នក្បលយជន៍ជាសូចនា

រររនុងការវាយត្ថ្ម្េការអនុវត្តថ្នថានាំរូត្ក្បលភេលក្កាម្េឹរ

លក្បើក្

លនោះ។

នររល

ើញលោយការ

ស់ថ្នសមាមាក្ត្សាំណេ់លក្បងនិងភាររិចេជាលក្ចើន

លៅខត្ទរ់េងនឹងការវាយត្ថ្ម្េការលក្បើ petrolatum ខែេ
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សម្រម្យរបស់វ ិ្ីសាស្រសតថានាំរូត្។ លៅលពេ អនាលត្វាពិត្

វាចាាំ

ជាចាាំ

រ ីរចាំលរ ើនលៅម្ុខ

ច់សក្មាប់ល្វើការក្ត្ួត្ពិនិត្យបខនថម្លេៀត្ថ្នយនត

ច់លែើម្បីអនុវត្តការអលងកត្រយៈលពេខវងថ្នសាថនភាព
ន។

ការបរាជ័យចាំលពាោះវ ិ្ីសាស្រសតថានាំរូត្ petrolatum លែើម្បីវាយ
ត្ថ្ម្េការអនុវត្តចាំលពាោះវ ិ្ីសាស្រសតលនោះ។

រូបភាពេី2 េេធផ្េថ្នការវ ិភាល FT-IR ចាំលពាោះថ្ផ្ទថានាំរូត្

វ ិ្ីសាស្រសតោបថានាំ



ការក្ត្ួត្ពិនិត្យជាលក្ចើនក្ត្ូវ

ជ័រ Polyethylene
នល្វើល

ើងលៅលេើថានាំោប

រូបែត្េី4 លក្ោងសាំណង់ថ្ផ្ទខាងរនុងថ្នថានាំរូត្លបត្ុង
រូបែត្េី5 លក្ម្បការពាររូបរាងថ្នវ ិ្ីសាស្រសតថានាំរូត្

exposy resin ខែេមានហវិេក្កាស់។
ខណៈលពេខែេខផ្នរលក្ៅថ្នវ ិ្ី សាស្រសតោបថានាំលនោះមាន

petrolatum

េរខណៈលពញលេញលក្កាយពីការបរាជ័យ 30ឆ្នាំម្រ វា

រូបែត្េី6 វ ិធានការខែេយឺត្យវសក្មាប់វ ិ្ីសាស្រសតោប

ក្ត្ូវ

ថានាំ

នលលអោះអាងថា អាំបិេេមាេយចូេបនតិចម្តងៗលៅ

រនុងហវិេថានាំោបខែេបងកលអាយមានការកាត្់បនថយបនតិច

រូបែត្េី7 លម្ខែរមាលញេិចលៅខផ្នរត្ភាជប់លៅរនុងវ ិ្ី

លរឿងលនោះក្ត្ូវ

េេធផ្េខែេមានក្បលយជន៍េេួេ

សាស្រសតការពារកាត្ូត្

ម្តងៗថ្នការអនុវត្ដហិេ
វ ការពារខក្ចោះលនោះ។

នលលអោះអាងការបងាែរ់ែាំលណើរការហនឹង លឺ

មានក្បលយជន៍ជាសូចនារររនុងការវាយត្ថ្ម្េការអនុវត្តថ្ន

ផ្េបោះពាេ់

វ ិ្ីសាស្រសតការោបពណ៌នានា (រូបែត្េី 6)។


េូលៅរនុងវ ិ្ីសាស្រសតការពារចរនតអលគិសនីកាត្ូត្ ក្ត្ូវលល

បងាាញលអាយល
អាចក្ត្ូវ

ការក្ត្ួត្ពិនិត្យរបស់លយើងចាំលពាោះការពិលសា្ន៍លេើផ្េបោះ

វ ិ្ីសាស្រសតការពារលោយលក្បើចរនតអលគិសនី

រនុងការក្ត្ួត្ពិនិត្យលម្ើេក្បព័នធអាណូត្ខែេែាំលណើការ
ើញថារយៈលពេថ្នការលក្បើក្

ន ពាររណ៍កាន់ខត្លក្ចើនល

នពីការល្វើខត្សតលេើ

ពាេ់រយៈលពេខវងលេើលាំនរខែរខែបក្បលហាងបងាាញថា
មានវ ិ្ីការពារខក្ចោះជាលក្ចើនខែេ
ន

នបងាាញការអនុវត្តន៍

ការការពារខក្ចោះែ៏លជឿជារ់អស់រយៈលពេ 30ឆ្នាំលហើយ។

ស់អាណូត្

លហើយវានឹងកាេយជាអាចល្វើ

ើងលោយការខបង

នលោយការល្វើលត្សតលេើការ

បោះពាេ់ជាបនតនាលពេអនាលត្លែើម្បីវាយត្ថ្ម្េការលក្បើ

ខចរេរខណៈវ ិនិច័យ
ឆ ការវ ិនិច័យ
ឆ ការធាេរ់ចុោះលអាយលៅជា

ក្

ត្ូចៗពីរក្ម្ិត្ចាំនួន 2 នាលពេបចេុបបននលៅកាន់រក្ម្ិត្ជា

ឈូងសម្ុ

លក្ចើន។ លទោះជាយង្រ៏លោយ ទរ់េិននឹងត្ថ្ម្េរក្ម្ិត្

ក្េ។ លៅលពេជាម្ួយោនលនោះខែរការសាំលរច

ចាប់លផ្ដើម្ វាលឺជាការចាាំ

ែូលចនោះនឹងបលក្ម្ើជាចាំណុចលយងរនុងការវាយត្ថ្ម្េការលក្បើ

ក្បយ័ត្ន។

ច់រុនងការលរៀបចាំលោយក្បុង

លេើសពីលនោះលេៀត្ការក្ត្ួត្ពិនិត្យជាលក្ចើនក្ត្ូវ

នល្វើល

ក្
ើង

ស់

នយូររយៈលពេខវងថ្នវ ិ្ីសាស្រសតការពារខក្ចោះ លៅ

នយូរខែេ

នលជារជ័យ

នរ ាំពឹងេុរចាំលពាោះវ ិ្ីសាស្រសតការពារ

ខក្ចោះ។

លៅលេើក្បេងវ ិ្ីសាស្រសត affix anode galvanized ចាំលពាោះ

វ ិ្ីសាស្រសតរុងការវាយត្ថ្ម្េ
ន
ការអនុវត្តថ្នវ ិ្ីសាស្រសតការពារ
ខក្ចោះពុរផ្ុយ លនោះក្ត្ូវ

ផ្េិត្ផ្េខែរខែបខែេលក្បើលម្ខែរ លហើយការពិនិត្យលនោះ
នបងាាញថាោែន

ស់

នចាត្់ថានរ់ចូេលៅរនុងក្បលភេខុ

សៗោនជាពីរលឺ: វ ិ្ីសាស្រសដខែេអាចចក្មាញ់

នធាេរ់ anode បនាទប់ពីភាេត្់បរាជ័យ

រាខម្ក្ត្

5 ឆ្នាំចាប់តាាំងពីមានការជួសជុេពួរវារួច លហើយថាសាថន

ខែេអាចបលក្ម្ើជាសូចនាររថ្នការវាយត្ថ្ម្េការអនុវត្តន៍

ភាពការពារខក្ចោះក្ត្ូវ

និងម្ួយលេៀត្លឺ វ ិ្ីសាស្រសតលក្បើខែេជារខនេងខែេ

នររាេុរ (រូបែត្េី 7) ។ លទោះ

បចេុបបននលៅខត្មានម្ុខងារលក្ចើន។ែាំលណើរលឆ្ពោះលៅកាន់ការ

យង្លោយសារខត្មានររណីខែេមានសកាតនុពេ
អលគិសនីល

វាយត្ថ្ម្េការអនុវត្តន៍ថ្នវ ិ្ីសាស្រសតលក្បើថានាំរូត្ការពារខក្ចោះ

ើងចុោះលោយសារខត្ផ្េបោះពាេ់ថ្នរេរលនាោះ

ពុរផ្ុយនិងការបលងកើត្វ ិ្ីសាស្រសតរុនងការពាររណ៍ចាំ លពាោះ
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ការអនុវត្តន៍ការការពារនាលពេអនាលត្ថ្នវ ិ្ីសាស្រសតលផ្សង
ោនៗខែេលយើងនឹងលេើររម្ពស់ការល្វើពិលសា្ន៍ជាបនតលៅ
រនុងលពេអនាលត្។
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Photo 1 Full view of Hazaki Oceanographical Research Station

Fig. 1 Example of Sections of Hazaki Oceanographical Research
Station

Corrosion-protection
coating
Photo 2 Polyethylene coating (black section:
polyethylene)

Wear-resistant cover

Steel pipe pile

Photo 3 Underwater cured-type coating (coating
of putty-state coat)
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Fig. 2 FT-IR Analysis Results of Polyethylene-coated Surface
FT-IR analysis section

Stud dowel

CH2 1450cm-1

Embedded resin
Polyethylene-coated surface

Polyethylene
coating

CH2 1450cm-1/ C=O 1740cm-1

C=O 1740cm-1

Reinforcing bar

Concrete

Photo 4 Internal structure of concrete coating

Photo 6 Impedance measurement for painting
method

Photo 5 Appearance of protective cover of petrolatum coating method

Photo 7 Magnet at anode-affixed section in cathodic protection method
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(េាំព័រេី 10~12)

បុនខែេក្ត្ូវ

េីក្រុងមាត្់សម្ុក្េ និង រែឋ
ក្បលេសជបុន:

នលលលម្ើេល

ើញថារយៈលពេ 50 ឆ្នាំម្រ

លហើយចាប់តាាំងពីការសាងសង់របស់ពួរលលរួចម្រ ែូលចនោះ

េរាំពង់ខផ្រសម្ុក្េលៅរនង
ុ

លហើយវាជាការសាំខាន់ លៅលពេលនោះលែើម្បីោរ់ ចូេជា

ការក្លប់ក្លងនិងការលរៀបចាំក្លប់ក្លងសាំភារៈេីក្រុងមាត្់ស

្រមានការខែទាំនិងការក្លប់ក្លងរខនេងសម្ស្សបខែេ

ម្ុក្េនិងរាំពង់ខផ្រ

យរលៅរនុងលណនីក្លប់ក្លងអាោរជាសតុរលៅមាត្់សម្ុក្េ

លោយ Isao Sakai

/ រាំពងខផ្រមាត្់សម្ុក្េទាំងម្ូេលៅក្បលេសជបុន។

ការ ិយេ័យេីក្រុងមាត្់សម្ុក្េ និង ការ ិយេ័យរាំពង់ខផ្

លៅខាងលក្កាម្លនោះ វ ិធានការចក្ម្ុោះនឹងបងាាញលអាយ

រ លោយក្រសួងខែនែី លហោឋរចនាសម្ព័នធ សារធារ

ល

ណការណ៍ និង ក្រសួងលេសចរណ៍

ការខែទាំនិងការក្លប់ក្លងអាោរមាត្់សម្ុក្េ / រាំពង់ខផ្លៅ

សក្មាប់ក្បលេសជបុនខែេជាក្បលេសម្ួយខែេហុ៊ុំព័េធ

ក្បលេសជបុន។

ក្លប់ខផ្នរទាំងអស់លោយសម្ុក្េនិងជារខនេងខែេចាំនួន

ការក្លប់ក្លងលោយខ

ក្បជាជននិងលភាលសម្បត្តិនានាក្ត្ូវ

រាំពង់ខផ្ររួម្ទាំងលក្លឿងបរ ិកាខរបស់ពួរលលលៅរនុងក្បលេស

នបងគរលៅត្ាំបន់លននរ

សម្ុក្េ, វាលឺជាក្រុងមាត្់សម្ុក្េនិងរាំពង់ខផ្ខែេោាំក្េ

ើញថារាំពុងក្ត្ូវ

នត្ាំល

ើងលក្បើក្

ស់ខែេថាសក្មាប់

រៗសក្មាប់អាោរមាត្់សម្ុក្េ និង

ជបុន

ការខចរចាយេាំនិញនិងេាំហូរថ្នម្នុសសខែេជាចាំណុច



ត្ួនាេី និង ក្បលភេអាោរមាត្់សម្ុក្េ

លនេឹោះសក្មាប់ទាំងសម្ុក្េនិងការែឹរជញ្ូជ នតាម្ផ្េូវលោរ។

អាោរមាត្់សម្ុក្េ និង រាំពង់ខផ្រថ្នក្បលេសជបុន ក្ត្ូវ

ែូចោនលនោះផ្ងខែរ េីក្រុងមាត្់សម្ុក្េនិងលហោឋរចនាសម្្

ខបងខចរជាបួនក្បលភេែូចខាងលក្កាម្: “អាោររ្
ត េថ្ន

ព័នធរាំពង់ខផ្សម្ុក្េផ្តេ់នូវលហោឋរចនាសម្ព័នធអនតរជាត្ិ

រុងេីន័រអនតរជាត្ិ”ខែេជារខនេងអាេិភាពែ៏សាំខាន់ចាំលពាោះ

ខែេមានម្ិនអាចខវោះ

ការពក្ងឹងការក្បរួត្ក្បខជងជាអនតរជាត្ិជាម្ណឌេរ្
ត

នរនុងការលោោះស្សាយការនាាំលចញ

និងនាាំចូេេាំនិញែ៏លក្ចើនលេើសេុបនិងសមាភរៈខែេក្ត្ូវ

េថ្នការែឹរជញ្ូជ នតាម្រុងេីន័រផ្េូវេឹរអនតរជាត្ិ ជា”

នទម្ទរលអាយមានសក្មាប់ជីវ ិត្រស់លៅក្បចាាំថ្ែៃរបស់
ក្បជាជននិងក្ត្ូវ

ម្ជឈម្ណឌេរាំពង់ខផ្រអនតរជាត្ិ” ខែេលែើរត្ួជាខផ្នរ

នទម្ទរលោយលរាងចក្រឧសាហរម្ែ

រ្
ដ េចាំលពាោះក្បព័នធែឹរជញ្ូជ នួេាំនិញតាម្ផ្េូវេឹរ ជា”

ជាម្ូេោឋនក្លឹោះថ្នលសែឋរិចេជបុន។

ក្រុងមាត្់សម្ុក្េែ៏្ាំ” ខែេលែើរត្ួ ជាម្ណឌេរ្
ត េថ្ន

ចាំលពាោះេីក្រុងមាត្់សម្ុក្េនិងរាំពង់ខផ្ទាំងលនោះត្ក្ម្ូវការ
លអាយមានការសាងសង់ែីែ

នលរើត្ល

ក្បព័នធែឹរជញ្ូជ នតាម្ផ្េូវេឹរ លហើយខែេមានេាំនារ់េាំនង

ើង។ ម្ួយលឺលែើម្បី

ែ៏សាំខាន់ជាម្ួយនឹងការចាប់អារម្ែណ៍ពីម្ជឈោឋនជាត្ិ និង

លរៀបចាំរចនាសម្ព័នធប្
ត ញែឹរជញ្ូជ នលអាយមានក្បសិេិធ

េីក្រុងមាត្់សម្ុក្េនានាលៅរនុងស្សុរលក្ចើនជាងខផ្នរលផ្ស

ត្ភាជប់លៅក្ចរទវរបរលេសនិងរាំពង់ខផ្លែើម្បីធានាែេ់ការ

សម្ុក្េទាំងលនោះរួម្ជាម្ួយរាំពង់ខផ្រជាលក្ចើនលៅរនុង

ភាពនិងលសថរភាពលៅរនុងេីផ្ារពិភពលោរ ខែេក្ត្ូវ

ន

ងៗលេៀត្ែូច

ក្បរួត្ក្បខជងរបស់សហក្ោសខែេរាំពុងក្បត្ិបត្តិការលៅ

1)

ក្បខជងថ្នឧសាហរម្ែទាំងអស់ខែេក្បត្ិបត្តិការលៅរនុង



ក្បលេសជបុនលោយលេើររាំពស់ក្បសិេិភា
ធ ពែឹរជញ្ូជ នអន្

ែរជាត្ិរបស់ខួេនលែើម្បីបលងកើត្ការងារែែីនិងក្

នលរៀបរាប់ខាងលេើ។ ចាំនួនថ្នេីក្រុងមាត្់

ក្បលេសជម្ុនមានចាំនួនសរុប 933។ (សូម្លម្ើេតារាងេី

រនុងក្បលេសជបុន។ ម្ួយលេៀត្លឺលែើម្បីពក្ងឹងការក្បរួត្

រនុងសាថនភាពខបបលនោះ មានការលរើនល

ន

ភាពក្បលសើរល
ខ

រ់ចាំណូេ។

ើងរយម្និងការក្លប់ក្លងលោយ

រៗសក្មាប់អាោរមាត្់សម្ុក្េនិងអាោរ

រាំពង់ខផ្រ

ើងយងឆ្ប់រហ័ស

អាោរសនូេជាលក្ចើនថ្នេីក្រុងមាត្់សម្ុក្េ និង រាំពង់ខផ្

ថ្នចាំនួនអាោរលៅមាត្់សម្ុក្េនិងរាំពង់ខផ្រនុងក្បលេសជ

រនានា ក្ត្ូវ
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ធារណៈ ខែេក្ត្ូវ

នល្វើលអាយលក្បើលសើរល

ក្លប់ក្លងសក្មាប់ការលក្បើជាសាធារណៈលោយរោឋភិ
រ្
ដ េរួម្នឹងរែឋ

លោយលហត្ុថាសាំណង់របស់ពួរលលនិងលរើនល

ើង និង ក្ត្ូវ

រហ័សចាប់ពីក្បមាណ 10% ថ្នចាំនួនសរុបនីរុនងខខម្ីនាឆ្នាំ

េ

2014 លៅែេ់ 60% រនុងខខម្ីនាឆ្នាំ2034 ែូចខែេ

េក្រុងមាត្់សម្ុក្េនិងរាំពង់ខផ្រ(អងគ

ភាពសាធារណៈរនុងត្ាំបន់) និង អាោរឯរជនខែេក្ត្ូវ
នល្វើលអាយក្បលសើរល

លក្បើក្

ការការពារបងាករេុរជាម្ុន



ស់ក្បត្ិបត្តិការរបស់អងគភាពឯរជន។ លៅរនុងការ

ចាំលពាោះអាោរេី ក្រុងមាត្់ សម្ុក្េ និង អាោររាំពង់ខផ្រខែេ

អនុត្តន៍ជាម្ូេោឋន ថ្នអាោរេីក្រុងមាត្់សម្ុក្េ និង

ខក្បជាចាស់យងលេើៀនខបបលនោះ ចាាំ

អាោររាំពង់ខផ្រ ក្ត្ូវ

ខែេ

េរ្
ដ េ លឺក្ត្ូវ

ើងលោយរោឋភិ

ច់ក្ត្ូវមានការខែទាំ

នលរៀបជាខផ្នការែ៏សម្រម្យរនុងបាំណងកាត្់បនថយ

ការចាំ្យថ្នវែតជីវ ិត្ខណៈលពេខែេម្ុខងារអាោរ

នលក្ជើសលរ ើសលអាយលៅល្វើការលៅ

េីក្រុងមាត្់សម្ុក្េ និងជារែឋ

ន

បងាាញលៅរនុងរូបេី2។

ើង និងក្ត្ូវក្លប់ក្លងសក្មាប់ការ

នល្វើលអាយក្បលសើល

ើងយង

េរាំពង់ខផ្រ ខែេក្លប់

ក្បរបលោយេាំនឹងមានសុវត្ថភាពលរើត្មានជាបនតបនាទប់។

អាោរសាធាា រណៈលៅរនុងក្បព័នធក្លប់ក្លងែ៏្ាំ។ (លយង

លែើម្បីសលក្ម្ច

លៅកាន់រប
ូ ភាពេី1)

លម្ើេខែទាំជាម្ុន និង ការសង់ែីែខែេនឹងចាត្់េុរជាការ

តារាងេី1 ក្បលភេនឹងចាំនួនថ្នេីក្រុងមាត្់សម្ុក្េលៅរនុង

បនាេយអាយុកាេលក្បើ ក្

រូបភាពេី1 ការល្វើលអាយក្បលសើរល

ខែេមានការចាត្់វ ិធានការេេួេខុសក្ត្ូវលអាយក្ត្ឹម្ក្ត្ូវ

ក្បលេសជបុន
ោច់លោយខ

នលោេលៅលនោះ ចាាំ

ច់ក្ត្ូវត្ាំល

ស់និងកាត្់បនថយវែតការ

ចាំ្យ ជាជាងការបលងកើត្ការខែទាំលអាយ

ើង និង ការក្លប់ក្លង

រថ្នអាោរេីក្រុងមាត្់សម្ុក្េ និង អាោរ

លឺម្ិនក្ត្ូវ

ើងការ

នក្ត្ឹម្ក្ត្ូវ

នយរម្រអនុវត្តលេរហូត្ទេ់ខត្ែេ់អាយុ

រាំពង់ខផ្រ

កាេក្ត្ូវសាងសង់សារជាែែី។ (លយងលៅរូបេី3)

អាោរេីក្រុងមាត្់សម្ុក្េ និង អាោររាំពង់ខផ្រខែេចាស់

រូបេី2 សមាមាក្ត្ថ្នសាពនផ្េូវចូេសម្ុក្េខែេមានជលក្

លក្បើលេងលរើត្ និង ការខែទាំបងាករ


ការលរើនល

េឹរ 4.5 ខម្ក្ត្ ឬ លក្ៅជាងលនាោះ លហើយមានលក្បើអស់អាយុ

ើងថ្នអាោរចាស់ៗ

កាេ 50ឆ្នាំ ចាប់តាាំងពីការចាប់លផ្តើម្បលក្ម្ើែាំបូងរហូត្ែេ់

អាោេីក្រុងមាត្់សម្ុក្េរួម្និងអាោររាំពង់ខផ្រលៅរនុង

ផ្េូវសាពេចូេសម្ុក្េសរុបទាំងអស់។

នឹងការលរើនល

យនតការថ្នការខែទាំបងាករចាំលពាោះេីក្រុងមាត្់សម្ុក្េ និង

ក្បលេសជបុន ក្ត្ូវ

នល្វើលអាយក្បលសើរល

ើងស្សបជាម្ួយ

រូបេី3 រូបភាពបងាាញពីការខែទាំបងាករ

ើងថ្នលសែឋរិចេរបស់ក្បលេសជបុន។ភាល

លក្ចើនថ្នអាោរទាំងលនោះក្ត្ូវ

នសាងសង់ល

ើងរនុងរយៈ

លពេចលនាេោះពីេសវត្សឆ្នាំ1970 ែេ់ឆ្នាំ1980 និង

អាោររាំពង់ខផ្រ

ន



លែើរត្ួនាេីសាំខាន់ជាលហោឋរចនាសម្ព័នធសក្មាប់ការរ ីរចាំលរ ើ

វែតែខងាទាំចាំលពាោះេីក្រុងមាត្់សម្ុក្េ និង អាោរ
រាំពង់ខផ្រ

ននិងការខចរចាយេាំនិញលៅរនុងក្បលេសជបុន។

វត្ថុបាំណងថ្នការខែទាំអាោរមាត្់ សម្ុក្េ និង រាំពង់ខផ្រលឺ

អស់លហើយ។ លែើម្បីពនយេ់ពីការលក្បើក្

លពញចិត្តអស់លពេម្ួយរយៈរនុងអាយុកាេលក្បើ ក្

ម្ាងវ ិញលេៀត្ អាោរទាំងលនោះរាំ ពុងខត្ខក្បលៅជាចាស់
ខែេមានត្ួនាេីជាម្ូេ

ថាការអនុវត្តខែេត្ក្ម្ូវលអាយមានខែេ

ស់ផ្ូេវចូេសម្ុក្េ

នល្វើលអាយ
ស់

រនេងម្រ។

ោឋនលៅរនុងេីក្រុងមាត្់សម្ុក្េនិងអាោររាំពង់ខផ្រ:មាន

លែើម្បីលោេបាំណងលនោះ ចាាំ

លោយមានជលក្

លពេស្សបោនលនោះខែរក្ត្ូវមានការក្ត្ួត្ពិនិត្យយងជិត្ែិត្

ក្បខហេ 5,000 ផ្េូវចូេសម្ុក្េខែេលបើរជាសាធារណៈ
នលលល

ច់ក្ត្ូវលរៀបចាំការក្ត្ួត្ពិនិត្យ

សាគេ់េរខណៈរបសវា និងជួសជុេ ជាក្បព័នធខណៈ

េឹរ 4.5 ខម្ក្ត្ ឬរ៏រារ់ជាងលនាោះខែេក្ត្ូវ

ើញមានជាង 50ឆ្នាំម្រ ឬរ៏លេើសលនាោះលេៀត្

លៅរនុងអាយុកាេលក្បើ ក្
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ស់របស់វា។

ជាពិលសស ការការពារអាោរក្រុងមាត្់សម្ុក្េ និង អាោរ
រាំពង់ខផ្រលឺក្ត្ូវបនតលៅរនុងវែដការពារខែេបងាាញលៅរនុង
រូបេី4។

លែើម្បីែាំលណើរការលោយរេូនលៅ

នសម្រម្យ ជាម្ួយនិងវ

ែតការខែទាំលនោះ ចាប់ពារ់ព័នធក្ត្ូវ

នលរៀបចាំេុរខែេមាន

ក្បលយជន៍លៅរនុងែាំលណើរការខផ្នការខែទាំ ខផ្នការ

ក្លប់ក្លង និងការលរៀបចាំក្ត្ួត្ពិនិត្យនិងការសិរាពីេរខ
ណៈ។


ខផ្នការខែទាំតាម្អាោរនិងឃ្េាំងផ្គត្់ផ្គង់េាំនិញ
ការក្លប់ក្លងតាម្អាោរមាត្់សម្ុ ក្េ និង រាំពង់
ខផ្រ

ការខែទាំចាំលពាោះអាោរមាត្់សម្ុក្េ និង រាំពង់ខផ្រ មានរង់
ចាំនួនពីរ: ខផ្នការខែទាំខែេត្ក្ម្ូវលអាយមានការលរៀបចាំ
ការខែទាំលអាយ

នក្ត្ឹម្តាម្អាោរ និង ខផ្នការខែទាំ

បងាករត្ក្ម្ូវលអាយក្លប់ក្លងអាោរផ្គត្់ផ្គង់លោយយុេធ
សាស្រសតតាម្អាោរមាត្់សម្ុក្េ និង រាំពង់ខផ្រ (រូបេី5)។
លៅរនុងខផ្នការខែទាំេប់សាកត្់ការខូចខាត្ ខែេែាំលណើរ

ការតាម្េីក្រុងមាត្់សម្ុក្េ និង រាំពង់ខផ្រ បុពវសិេិរ
ធ ុនងការ
ខែទាំនិងការសាងសង់ែីែចាំលពាោះអាោរនីម្ួយៗ លឺក្ត្ូវ

ន

ក្ត្ួត្ពិនិត្យលោយខផ្ែរលេើខផ្នការខែទាំខែេែាំលណើរការ
លោយអាោរនិងការចាំ្យខែេក្ត្ូវការសក្មាប់ការ
ខែទាំអាោរនីម្ួយៗក្ត្ូវ

នរាំរ ិត្។ ត្ួនាេីម្ួយលេៀត្

ចាំលពាោះខផ្នការខែទាំលឺក្ត្ូវ
ត្លម្េើងការក្លប់ក្លងការផ្គត្់ផ្គង់តាម្យុេធសាស្រសត តាម្រយៈ
េីក្រុងមាត្់សម្ុក្េនិងរាំពង់ខផ្រ ែូចជាការត្ភាជប់អាោរ
ការតេស់បូតរេាំរង់នានា និង ការល្វើលអាយក្ត្ូវតាម្សតង់ោរ
ខែេស្សបជាម្ួយនឹងការតេស់បូតរខែេោយបញ្ូេ េោន

តាម្សាថនភាពនិងលសែឋរិចេសងគម្។

រូបេី4 វែតថ្នការខែទាំសក្មាប់អាោរេីក្រុងមាត្់សម្ុក្េ
និង រាំពង់ខផ្រជាលក្ចើន
រូបេី5 ការខែទាំ / ខផ្នការក្លប់ក្លង និង ខផ្នការការពារ
ខែទាំបងាករ
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Isao Sakai: After finishing the master’s course of
School of Engineering, The University of Tokyo, he
entered the Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism (MLIT) in 1992. In 2010, he served
as Director, Port and Airport Research Institute. He
assumed his current position as Director, Engineering Administration Office, Engineering Planning
Division, Ports and Harbors Bureau, MLIT in 2016.

Table 1 Kind and Number of
Ports in Japan
Kind

Number

International Container Hub Port

5

International Hub Port

18

Major Port

102

Local ports

808

Total

933

Fig. 1 Improvement and Management Entities of Ports and Harbor Facilities
Improvement entity

Central government

Port/harbor administrator
(Local public entity)

Private enterprise

Facility provider
(Owner)

Central government
(Government-owned
port/harbor facility)

Port/harbor administrator

Private enterprise

Port/harbor administrator
Commissioning of
management operation to
port/harbor administrator

Port/harbor administrator

Private enterprise

Commissioning of
management operation
Facility administrator

Fig. 2 Ratio of Public Wharfs with Water Depth of 4.5 m or Deeper and Pass of 50 Years since Start of Service to
Total Wharfs

No. of wharfs

No. of wharfs
newly constructed
March 2014
About
10%

No. of wharfs with pass of 50 years since construction
(estimate in terms of accumulated numbers)
March 2024

10 years
later

About
35%

March 2034
10 years
later
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About
60%

Fig. 3 Image of Preventive Maintenance
Conversion to preventive maintenance

Effectiveness, performance

Prolongation of service life of facility
Improvement
work
(cost: small)
Radical
renewal
work
(cost: large)

Limit for standard serviceability
Initial lifecycle (design service period)
In-service period

Fig. 4 Maintenance Cycle for Port/harbor Facilities
Working out of maintenance plan
“Guidelines for Working out of Maintenance and Management Plan for Port and Harbor Facilities”

Inspection and diagnosis
“Guidelines for Working out of Maintenance and Management Plans for Port and Harbor Facilities”
Kind of inspection and diagnosis

Periodical
inspection
and
diagnosis

Facility subjected to regular
inspection and diagnosis

Common periodical
• Once at least within
inspection and
5 years
diagnosis
Detailed periodical
inspection and
diagnosis

• Once at least in
appropriate time during
service period
• Whenever service
period is prolonged

Facility subjected to priority
inspection and diagnosis
• Once at least within
3 years
• Once at least within
10~15 years
• Once at least within 10 years
for the facility that faces
main navigation route and
is subjected to speciﬁed
technical standard

Comprehensive assessment
“Guidelines for Working out of Maintenance and Management Plans for Port and Harbor Facilities”
• Assessment based on engineering knowledge and judgement

Maintenance and repair plan
• Planning of maintenance/repair method and implementation period

Reexamination of
inspection and
diagnosis plan

Implementation of maintenance work

Reexamination of maintenance and management plan
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Fig. 5 Maintenance/Management Plan and Preventive Maintenance Plan
Maintenance and management plan

Wharf

Breakwater

Preventive maintenance plan

Harbor
road

XX Port
Wharf
Breakwater
Harbor road

Navigation
route

(By facility)

(By port)

Plan

Maintenance and management plan

Preventive maintenance plan

Plan unit

By each facility

By each port and harbor

Objective

To contribute towards promotion of appropriate
maintenance and management (inspection, maintenance,
etc.) by each facility

To contribute towards planned implementation of
countermeasure against superannuation by each
port and harbor

Plan
content

Working out of basic concept for facility maintenance and
management, planned and appropriate inspection and
diagnosis of relevant facility and their implementation period,
maintenance content and its implementation period

Working out of countermeasure against superannuation and
prioritizing of implementation of countermeasure depending
on importance level of facility by taking superannuation and
application condition for respective facility into consideration
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(េាំព័រេី 13~14)

បងាាញលៅរនុងរូបេី1។ ម្ាងវ ិញលេៀត្ ការក្លប់ក្លងវែដ

អាយុកាេអាចផ្តេលអាយនូវយុេធសាស្រសតលពញលេញម្ួយ

ក្បព័នរធ ចនាក្លងសាំណង់តាម្េសសនៈថ្នការក្លប់ក្លងវែដ
អាយុកាេ

លែើម្បីលក្បើរុនងការធានាលអាយ

លោយ Hiroshi Yokota

នេេួេការអនុវត្តន៍តាម្ត្ក្ម្ូវការណ៍ខែេពារ់ព័នធ

សាស្រសាតចារយសារេវ ិេាេ័យ Hokkaido

ខែេ

លសចរតីខណនាាំ

នបញ្ជ
ជ រ់ពីលពេលវោថ្នការរចនាបេង់ឬែូចខែេ

នចេ័ត្តាម្េាំោប់។ រូបេី2 បងាាញពីវែដ PDCA

លលក្មាងសាំណង់ម្ួយក្ត្ូវ

ខែេជានីត្ិវ ិ្ីលនេឹោះសក្មាប់ការក្លប់ក្លងវែតអាយុកាេ

នលរៀបចាំខផ្នការក្លប់ក្ោន់និង

រចនាបេង់លែើម្បីររាការអនុវត្តន៍របស់វាពីលេើត្ក្ម្ូវការ
ខែេ

នថាលលក្មាងសាំណង់ហឹង
ន

សាំណង់។ រងវិេជុាំ PDCA ក្ត្ូវ

នរ ាំពឹងេុរលពញម្ួយវែតជីវ ិត្លសវារម្ែរបស់វា។រ៏

ើងតាម្េិន័នយ

នពីែាំ្រ់កាេខែទាំ។ចាំលពាោះនីត្ិវ ិ្ី

ខែេក្បម្ូេ

ខែទាំ ការបញ្ជ
ជ រ់ពីផ្ាំុគខុស ឬ ភាពខុសោនថ្នបេង់សនែត្់និង

បុខនតការខក្ប
កាេយសភាពលៅជាអាក្ររ់្ៃន់្ៃរចាំលពាោះខផ្នរលផ្សងៗថ្ន
លក្ោងសាំណង់អាចបងករល

នល្វើល

សាថនភាពជារ់ខសតង(ពិនិត្យលម្ើេ)លនាោះ ខផ្នការ និង េលងវើ

ើងលោយលហត្ុផ្េលផ្សងៗ។

រ ក្ត្ូវអនុវត្តលែើម្បីល្វើលអាយក្បលសើល

ើងសក្មាប់ការខែទាំ

ការជួបលរឿងទាំងលនោះ សាំ្ស់ក្ត្ូវល្វើតាម្ការសក្ម្ប

បេង់សាំណង់និងវ ិ្ីក្បត្ិបត្តិការ(សរម្ែភាព)នាលពេអនាល

សក្ម្ួេរវាងការលរៀបចាំបេង់និងការខែទាំ។ ការក្លប់ក្លងវែដ

ត្។ អាំ

អាយុកាេលក្បើ ក្

ស់ជាក្បព័នធលរៀបចាំម្ួយលែើម្បីក្េក្េង់ការ

នផ្តេ់ត្បលៅកាន់ការផ្តេ់លលក្មាង ការរចនាបេង់ និងឬ

បលងកើត្ការខបងខចរម្ូេោឋេវ ិសវរម្ែលែើម្បីធានាលអាយ
នការអនុវត្តន៍លលក្មាងសាំណង់លអាយ

ែាំ្រ់កាេក្បត្ិត្បត្តិការក្បសិនលបើចាាំ។ ែូលចនោះលល

នេែក្លប់ក្ោន់

និយយថាេិន័នយខែទាំលួខត្មានភាពសាំខាន់។
រូបេី1 វែដជីវ ិត្ថ្នលក្ោងសាំណង់ និង ការក្លប់ក្លង

និងមានអាយុខវងចាំលពាោះការរចនាបេង់ ការខែទាំ និង
ការងារខែេពារ់ព័នធទាំងអស់អាំ
អាយុកាេលក្បើ ក្

ន ខែេលចញពីអាចក្ត្ូវ
ុងលពេខែេែាំលណើរ េិន័យ

រូបេី1 វែតP-D-C-A លៅរនុងLCM

ុងលពេមានវែតជីវ ិត្ថ្ន

ស់។ អត្ថបេលនោះលោោះស្សាយជាម្ួយ

ការរចនាបេង់អាយុកាេលក្បើក្

ស់

ក្បព័នធរចនាបេង់សាំណង់តាម្េសសនៈសតីពីការក្លប់ក្លងវែដ

លាំនិត្ជាម្ូេោឋនសតីពីរលបៀបអនុវត្តរចនាសម្ព័នធខែេលួរ

ជីវ ិត្។

ក្ត្ូវ

នធានាលនាោះ ក្ត្ូវខត្

នពិចារ្ផ្ងខែរលោយ

ខផ្ែរលេើេរខខណឌជាលក្ចើន ការរចនាជីវ ិត្បាំលរ ើ េរខណៈ
ការក្លប់ក្លងវែដជីវ ិត្
អាយុកាេលក្បើ ក្

រចនាសម្ព័នធេរខណៈសម្បត្តិសមាភរៈ ការេាំ

ស់ថ្នសាំណង់ម្ួយលឺក្ត្ូវ

នល្វើល

ើងពី

រលៅរនុង

ការវាយត្ថ្ម្េនិងសរម្ែភាពបងាករ សារៈសាំខាន់ថ្នលសែឋ

ក្លប់សរម្ែភាពទាំងអស់ខែេបូររួម្ទាំងការលរៀបចាំ

រិចេនិងសងគម្។េ។ រនុងអាំ

ុងែាំ្រ់កាេរចនាែាំបូង

លនោះ រចនាជីវ ិត្លសវា(ភាពជាប់្ន់) នឹងក្ត្ូវ

លលក្មាង ការរចនាបេង់ម្ូេោឋន(ជាេសសនៈ)និងេាំអិត្ រិចេ

នអនុវត្តរុនង

ក្បត្ិបត្តិការ និង ការជួសជុេ រួម្និង ការលរ ើលក្លឿងសាង

ការពាររណ៍ការអនុវត្តន៍លេើភាពធាេរ់ចុោះអន់ែយ។ វ ិ្ី

សង់លចញ។ ការក្លប់ក្លងវែតជីវ ិត្ជាលាំនិត្ម្ួយខែេ

សាស្រសតជារ់ោរ់លៅលេើការរចនាជីវ ិត្លសវាសក្មាប់រចនា

ទរ់េងោនខែេេេូចលអាយមានការក្លប់ក្លងជា

សម្ព័នធលឺក្ត្ូវ

សរម្ែភាពលផ្សងៗលេើវែតជីវ ិត្លក្បើ ក្

យងលពញលេញ វ ិ្ីសាស្រសតខផ្នរសុវត្ថិភាព ខែេជាវ ិ្ី

ស់របស់លក្ោង

នខផ្ែរលេើលាំនិត្ថ្នវ ិ្ីសាស្រសត probabilistic

សាំណង់នានាលោយខផ្ែរលេើការក្លប់ក្លងតាម្ែាំ្រ់

សាស្រសតសុវត្ថិភាព និងការបលញ្េៀសពីវ ិ្ីសាស្រសតលេើការ

នីម្ួយៗលែើម្បីធានាលអាយ

ធាេរ់អន់ែយ។

ននូវម្ុខងាររបស់លក្ោង

សាំណង់និងការអនុវត្តន៍និងលែើម្បីែឹងពីលសថរភាពែូច

ន

30

សក្មាប់សាំណង់ខែរខែប សភាពខក្ចោះថ្នខែរលឺជាម្ូេ

សម្ព័នធ។ លេើសពីលនោះលៅលេៀត្វាលឺជាការចាាំ

លហត្ុសាំខាន់ថ្នការរ ិចរ ិេខែេក្ត្ូវ

សសន៍ទយលម្ើេការរ ីររាេោេនាលពេអនាលត្ថ្នការរ ិ

នលលយរលៅ

ច់រុនងការេ

ពិចារ្លៅរនុងការរចនាបេង់ែាំបូង។ ែូលចានោះលហើយ

ចរ ិេរចនាសម្ព័

ថ្នក្បព័នធការពារ ខក្ចោះលួរក្ត្ូវ

បឋម្នឹងល្វើតាម្ (លស្រ ីយូការក្លប់ក្លងវែតជីវ ិត្! លស

ុងលពេែាំ្រ់កាេខែទាំវ ិសវររខែទាំជា

សភាពខក្ចោះថ្នខែរលោយខេួនវាតទេ់និង / ឬការធាេរ់ចុោះ

នធ។ រនុងអាំ

លៅរនុងលណនីក្ត្ួត្ពិនិត្យ។ េសសន៍ទយលៅរនុងែាំ្រ់

្រ ីយូ LCM) លស្រ ីយូខែេក្ត្ូវ

ត្ថ្ម្េម្ូខែេជារ់ោរ់ខែេ

លផ្ទៀងតទត្់ជាម្ួយនឹងការងារខែទាំលនោះលោយសារខត្ការរ ីរ

កាេការរចនាម្ូែបេង់ក្ត្ូវ

នយរយងលពញលេញ

នល្វើលោយខផ្ែរលេើក្េឹសីឬ
ត

ែាំ្រ់កាេរចនា។ េេធផ្េថ្នការរចនាលនោះក្ត្ូវ

នរាំណត្់លោយការលសុើប

អលងកត្រចនាសម្ព័នធខែេមានស្សាប់ឬការររល

ើញពិលសា្

នយរបេង់

រាខម្ក្ត្ ទាំងអស់លួរខត្ក្ត្ូវ

យរលាំរតា
ូ ម្ជាម្ួយនឹងម្ុខងារខែេអាចល្វើលៅ

ន

រាេោេថ្នការរ ិចរ ិេលនោះនឹ ងម្ិនល្វើតាម្ការសនែត្់បេង់

ន៍។ លៅលពេខែេវ ិ្ីសាស្រសត probabilistic យងលពញ
លេញក្ត្ូវ

នលលសនែត្់លៅរនុង

ល
ន

ើយ។ ការរ ីររាេោេថ្នខក្ចោះសុីខែរខុសោនយង្ាំ

ល្ងលោយេីតាាំងរបស់វា លោយសារខត្េរខណៈ
inhomogeneous សមាភរៈនិងភាពចាំរោះុ ថ្នេរខខណឌបរ ិសាថ

ន។

ឧទហរណ៍ម្ួយបងាាញពីការតេស់បូតរលៅរនុងការបរាជ័យ

ន។ តាម្រយៈការលក្បើេិននន័យខក្ចោះពិត្ក្

ខែេអាចលរើត្មានលៅលេើលពេលវោលោយសារសភាព

LCM

ខក្ចោះរបស់ខែរក្ត្ូវ

រក្ម្ិត្ថ្នការក្ត្ួត្ពិនិត្យនិ ងការលសុើបអលងកត្មានឥេធិពេ

នផ្តេ់ជូនលៅរនុងលសចរតីលយងម្ួយ

ចាំនួន។ ម្ាងការពារខក្ចោះសុី ក្ត្ូវ

រែ លស្រ ីយូ

ននឹងក្ត្ូវល្វើឱ្យទន់សម្័យ។

្ស់លេើការវាយត្ថ្ម្េការអនុវត្តន៍វ ិ្ីសាស្រសតរចនាសម្ព័នធ

នអនុវត្តជាេូលៅថាជា

ការបលញ្េៀសពី វ ិ្ីសាស្រសតការធាេរ់ ចុោះែូចជាក្លបែណតប់លេើ

សាំណង់ម្ួយ។ ការវាយត្ថ្ម្េអាចក្ត្ូវ

ថ្ផ្ទនិងការការពារកាត្ូត្។ តាម្វ ិ្ីសាស្រសតខែេជាលាំរស
ូ ីព
ត ី

ខែេមានម្ូេោឋននិងសាថនភាពលាំនិត្ខែេខផ្ែរលេើការ

ការធាេរ់ចុោះសក្មាប់ការការពារខក្ចោះ លួរខត្ក្ត្ូវ

អនុវត្តជារ់ខសតង។ ក្ត្ួត្ពិនិត្យខែេលម្ើេល

នចាត្់

េុរថាសក្មាប់ការរចនាជីវ ិត្លសវា។
ការធាេរ់ចុោះយង្ៃន់្ៃរអាចក្ត្ូវ
រចនា្ន់ម្ិនក្លប់ក្ោន់លោយការ

នបងកល

ើងលោយការ

សាំណង់បខនថម្លនាោះលេ បុខនតការអនុវត្តន៍រចនាសម្ព័នធរ៏នឹង

ន់ក្បមាណមាន

ក្ត្ូវ

រចនាសម្ព័នធថ្នការធាេរ់ចុោះអាចក្ត្ូវ

ម្ព័នធលនោះ។ លោយខផ្ែរលេើការអនុវត្តលាំនិត្រចនាបេង់ខែេ
សាស្រសតលែើម្បីធានាឱ្យ

អាចនឹងក្ត្ូវ

ននូវការអនុវត្តរចនាសម្ព័នធខែេ

រចនានិងែាំ្រ់កាេខែទាំ ។

ើញសូម្បីខត្

នពិភារាអាំពីការលក្បើថានរ់ថ្នការសឹររ ិចរ ិ

េ។
ម្ត្ិពីេេធផ្េខែទាំ

ុងលពេ

ែូចខែេ

ការវាយត្ាំថ្េការសខម្តងរនុងការខែទាំ

នបងាាញលៅរនុងរូបភាពេី3 ការពាររលៅរនុង

ែាំ្រ់កាេការរចនាបេង់ក្ត្ូវ

ការខែទាំលឺជាយុេធសាស្រសតចាំបងលែើម្បីក្បឆ្ាំងការរ ិចរ ិេែ៏្ាំ
លនោះខែេក្ត្ូវ

នររល

រាំហុសខែេមានសភាពសែុលសាែញរនុងអនតរាលម្ន៍លនោះ

ច់លែើម្បីផ្តេ់ជូននូវវ ិ្ី

នទម្ទរលៅលេើខែនរាំណត្់អបបបរមារនុងអាំ

នវាយត្ថ្ម្េថាជាការចាស់្ស់ខែេថាអាចល្វើ

ន។ ក្បសិនលបើេាំនារ់េាំនងរវាងការអនុវត្តន៍និងថានរ់ថ្ន

នក្ត្ឹម្ក្ត្ូវបនាទប់ពីការសាងសង់រចនាស

មានម្ូេោឋនក្លឹោះ វាលឺជាការចាាំ

ើញលឺក្ោន់ ខត្

អាចផ្តេ់នូវការតេស់បូតរលៅរនុងរូបរាងថ្នរចនាសម្ព័នធ

សុេិែិឋនិយម្ក្បឆ្ាំងនឹងសមាភរៈលខាោះជីវជាត្ិនិងការខវោះ
សាែរត្ីខែទាំឱ្យ

នល្វើលោយលាំនិត្

នល្វើជាេូលៅលោយខផ្ែរ

លេើលាំរក្ូ េឹសីត បុខនតថាលៅរនុងែាំ្រ់កាេខែទាំអាចក្ត្ូវ

នល្វើជាម្ួយនឹងលាំរវូ ិភាលលណិត្វ ិេា Stochastic ែូចជា

នអនុវត្តលែើម្បីវាយត្ថ្ម្េសាថនភាពបចេុបបនន

ការរស់រានមានជីវ ិត្និងម្ូខែេ Markov ។ ចាប់ក្េឹសីត

លនោះ រចនាសម្ព័នធនិងការរាំណត្់រក្ម្ិត្ថ្នការសខម្តងរចនា

ម្ួយចាំនួន លាំរខូ ែេមានបនតបនាទប់ រូបម្នតលផ្ទៀងតទត្់។េ។
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ក្ត្ូវ

នលក្បើសក្មាប់ការពាររថ្នការរ ីររាេោេការរ ិចរ ិ

េ។ លទោះជាយង្រ៏លោយ និនានការខែេក្ត្ូវ
អលងកត្ល

ម្ិនក្ត្ឹម្ខត្សូចនាររថ្នេិែឋភាពលសែឋរិចេបុល្ណោះលេបុខនត

ន

ខែម្ទាំងសូចនាររថ្នេិែឋភាពសងគម្និងបរ ិសាថន លួរក្ត្ូវ

ើញតាម្រយៈល្វើការខែទាំជាលេៀងទត្់ ជា

ឧទហរណ៍អក្តាខក្ចោះ ខែេក្ត្ូវ
មានសកាតនុពេសក្មាប់ការលក្បើក្

នពិចារ្ពីការរ ាំពឹងេុរលៅថ្ែៃអនាលត្។ សូចនាររ

នចាត្់វ ិធានការ អាច

ទាំងលនោះជាលាំរខូ ែេលួរខត្ក្ត្ូវ

ស់លៅរនុងការរ ីរចាំលរ ើន

នរាំណត្់លៅរនុងការ

ពិចារ្របស់ធាត្ុែូចខាងលក្កាម្លនោះ:

នាលពេអនាលត្ថ្នការលខាោះជីវជាត្ិនិង / ឬការរ ិចរ ិេ

•ការលក្បើក្

អាំ

•ការបលញ្េញឧសែ័នពុ េលៅរនុងខយេ់ េឹរនិងែី

ុងលពេែាំ្រ់កាេខែទាំ។ លោយខផ្ែរលេើេេធផ្េ

•ផ្េិត្រម្ែនិងការក្លប់ក្លងការសាំណេ់

េិននន័យនិងការវាយត្ថ្ម្េការក្លប់ក្លងនិងែាំលណើរការថ្ន
ការរ ិចរ ិេ និង / ឬការរ ិចរ ិេការ ក្ត្ូវ
្រ ីយូខែេក្ត្ូវ

ស់្នធានថាម្ពេនិងសមាភរៈ

•ក្បលភេនិងក្បព័នធលអរូ

នខរខក្បនិ ងលស

•លេសភាព

នល្វើឱ្យទន់សម្័យសក្មាប់ការេសស

•សហលម្ន៍ និងក្បព័នធរាំណត្់េឹរែី។េ។

ន៍ទយបខនថម្លេៀត្។
ក្បសិនលបើមានការបរាជ័យអាចប្
ដ េឱ្យលក្ោោះថានរ់ជា
ខផ្នរបខនថម្លែើម្បីសុវត្ថិភាព ការបរាជ័យអាចល្វើលៅ
ខត្ក្ត្ូវ

នខចរក្បលភេតាម្ផ្េវ ិ

រូបភាពេី4 សូចនាររនិរនតរភាព

ររបស់ពួរលល។ លែើម្បី

កាត្់បនថយហានិភ័យថ្នការបរាជ័យរនុងការលរើត្ល
រនុងជីវ ិត្សាំណង់ លៅលពេផ្េវ ិ

នលួរ
ើងលៅ

ការបូរសរុបរាំណត្់លហត្ុ
េសសនៈក្លប់ក្លងវែដជីវ ិត្លក្បើក្

រថ្នការបរាជ័យក្ត្ូវ

នវ ិនិច័យ
ឆ រនុងការរ ិោះលន់លនោះវាអាចជាការចាាំ

ទម្ទរឱ្យមានការរចនាបេង់ជាយូរម្រលហើយ

ស់ លួរក្ត្ូវ

នត្លម្េើងលៅ

រនុងការរចនាបេង់ខែរខែប និង ក្បព័នធវាយត្ថ្ម្េការអនុវត្ត

ច់លែើម្បី

ន៍លួរក្ត្ូវ

នរស់លៅ

នសាថបនាល

ើងរនុងលពេឆ្ប់ៗលនោះ។ ចាំលពាោះ

ជាពិលសសចាំលពាោះខផ្នរបខនថម្ជារ់ោរ់ឬលែើម្បីពក្ងឹងត្ក្ម្ូវ

ការអភិវឌ្ឈន៍ក្បព័នធក្លប់ក្លងលអាយខពស់លនាោះ ការ

ការសក្មាប់ការក្ត្ួត្ពិនិត្យនិងខែទាំ។

ស្សាវក្ជាវលឺចាាំ


ច់ចាំលពាោះម្ុខវ ិជាជែូចខាងលក្កាម្:

ការអនុវត្តន៍ការបញ្ជ
ជ រ់ចាំលពាោះការរចនាបេង់ និង

រូបភាពេី 3 ការវាយត្ាំថ្េ និងពាររណ៍

ែាំ្រ់កាេខែទាំខែេរួម្ការពាររណ៍សតីពី

និរនតរភាពសូចនាររ

ការបាំតេញនាលពេអនាលត្

ការក្លប់ក្លងវែតជីវ ិត្ចូេលៅរនុងលណនីសូចនាររែូចជាវ



នីត្ិវ ិ្ីក្បូ

ែតថ្នការចាំ្យ ផ្េបោះពាេ់បរ ិ



ការក្លប់ក្លងលក្ោោះថានរ់ និង

សាថនជាលែើម្ែូចខែេ



សូចនាររនិរនតរភាពសម្រម្យ

នបងាាញលៅរនុងរូបភាពេី4។

លែើម្បីរាំណត្់លស្រ ីយូខែេរួម្មានសូចនាររ LCM ជា
និរនតរភាពម្ួយឬលក្ចើននឹងក្ត្ូវ

នលក្បើក្

ស់យងខាេាំង។

លែើម្បីវាយត្ថ្ម្េលស្រ ីយូ LCM ការចាំ្យឬការ
ចាំ្យជីវ ិត្វែតក្ត្ូវ

នលលលក្បើក្

ស់ជាេូលៅថាជាការ

ចងែុេបងាាញពីរខនេងខែេលស្រ ីយូខែេមានការ

ចាំ្យរនុងការចាំ្យ / វែតជីវ ិត្មានរក្ម្ិត្ទបបាំផ្ុត្
លួរខត្ក្ត្ូវ

នលក្ជើសលរ ើសជាលស្រ ីយូសម្ស្សបបាំផ្ុត្។

លទោះជាយង្រ៏លោយលចញពីេសសនៈសតីពីនិរនតភាព
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Fig. 4 Sustainability Indicators
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Fig. 3 Assessment and Prediction
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Social
aspect
・Safety
・Health
・Satisfaction
・Cultural property
・Community
etc.

Economic
aspect
・Economic value
・Cost
・Productivity
・Beneﬁt
etc.

(េាំព័រេី15~16)

ភាលលក្ចើនបាំផ្ុត្ថ្នវ ិ្ីសាស្រសតពិលសា្ន៍និងការវ ិភាលទាំង

វ ិ្ីសាស្រសតវាយត្ថ្ម្េពីលុណភាពសាំណង់សក្មាប់បនទោះខែរ

លនោះក្ត្ូវ

ខែបលស្សាបការបាំតេញពីខក្ចោះ

ែូលចនោះលហើយការវាយត្ាំថ្េម្ិនក្ត្ូវ

លោយ Kunitomo Sugiura សាស្រសាតសរេវ ិេាេ័យរយូត្ូ

លេលៅរនុងសាថនភាព in-situ និងការវាយត្ថ្ម្េលេើការអនុ

នខផ្ែរលេើេក្ម្ង់រចនាសម្ព័នធខក្ចោះថ្នខផ្នរបខនថម្
នល្វើល

ើងញឹរញាប់

ែាំលណើរលឆ្ពោះលៅកាន់អាយុលសវារម្ែយូរអខងវងថ្នអាោរេី

វត្តន៍រចនាសម្ព័នទាំងម្ូេថ្នលាំនរខែរនិងសនទោះ បាំពង់ RC

ក្រុងមាត្់សម្ុក្េ និង រាំពុងខផ្រ

ជាម្ួយនឹងការបាំតេញលោយខក្ចោះក្ត្ូវ

បនាទប់ពីមានការរេាំពិោនផ្េូវលក្កាម្ែី Sasago នលៅ

ខាេាំងបាំផ្ុត្។

ខែនែី ែឹរជញ្ូជ ន និង ក្រសួងលេសចរណ៍ថ្នក្បលេសជបុន

ម្ល្ា

ក្ត្ួត្ពិនិត្យតាម្រយៈលពេនីម្ួយៗលេើ

ខែេមានសមាសភាព លាំនរខែរនិងកាដក្កាេRC (ការ

លហោឋរចនាសម្ព័នធទាំងអស់ ជាឧទហរណ៍លរៀងរាេ់ 5-10

មានផ្េូវចូេសម្ុក្េ Shiomi លេខ 3 ខែេមានស្សាប់ថ្ន

ន រាំណត្់យង

ម្ហាវ ិែីChuo រនុងឆ្នាំ2012 ម្រ ក្រសួងលហោឋរចនាសម្ព័នធ

ត្ម្រលេៀត្ខាងលក្កាម្លនោះ ជាការវាយត្ថ្ម្េម្ួយលោយ

(MILT)

ម្ួយក្ត្ូវល្វើល

នល្វើការរត្់សាំោេ់ភាពលេៀងទត្់ចាំលពាោះការ

យថ្នការរ ាំញ័រ ក្ត្ូវ

នរាំណត្់េរខណៈេិសលៅ

ើងតាម្ការរាំណត្់ េិសលៅបនទោះអាវលស្សាប

រាំពង់ខផ្េីក្រុង Sakai-Senboku លយងលៅរូបែត្េី 1) ។

ឆ្នាំម្តងលែើម្បីវាយសថ្ម្េពីសភាពសុខភាពរបស់ពួរលល។ ជា

នសលងខបលោយខផ្ែរលេើការវ ិភាលប

ពិលសស ការវាយត្ថ្ម្េលេើការការពារ និង សាថនភាពសុខ

េរខណៈលក្បរង់ក្ត្ូវ

ភាពក្ត្ូវល្វើជាបនាទន់លែើម្បី”ការខែទាំបងាករេុរម្ុន” លែើម្បី

រ ិសាថនក្ពម្ទាំងការផ្ទុរការល្វើលត្សតលៅលេើខផ្ខែរខែប

បនតអាយុលសវារម្ែលអាយ

ខែេមានស្សាប់លនោះនិងពីេេធភាពរបស់ខួេនលែើម្បីវាយ

នយូរអខងវងចាំលពាោះែ៏្ាំថ្ន

ត្ថ្ម្េពីរចនាសម្ពនធលោយខផ្ែរលេើេរខណៈរ ាំញ័រក្ត្ូវ

អាោរខបបហនឹង។

នល្វើ

លោយសារខត្ការអនុវត្តន៍នូវលាំនរខែរខែបសនេឹរលៅរនុងវ ិ

រិចេពិភារា។

ខែរខែបទាំងលនោះក្ត្ូវ

រូបែត្េី 1 េិែឋភាពេូលៅថ្នសាពនចូេលៅអោររ្
ត េ

ស័យសាំណង់យងលេឿនលនាោះ

នល្វើលអាយផ្េិត្ផ្េ

នលលលក្បើយងេូេាំេូោយ

សក្មាប់អាោរេីក្រុងមាត្់សម្ុក្េនិងរាំពង់ខផ្រ។ លទោះជា

សម្ុក្េ Shimoi លេខ 3 ថ្នក្រុងមាត្់សម្ុក្េ Sakai

យង្រ៏ រាំពង់ខផ្ខែរខែបខែេក្ត្ូវត្ភាជប់លៅនឹងេឹរ

Senboku

ថ្ក្បនិងបរ ិសាថនខែេមានខក្ចោះ្ៃន់្ៃររបស់ខួេន លែើម្បីការ
ើងលៅរនុងការយេ់ែឹងអាំពីយនតការ

វ ិភាល FE ចាំលពាោះក្បលភេអាវខែរបនទោះខែេមាន លាំនរបាំពង់

និងការខរេម្ែជួសជុេនិងពក្ងឹងវ ិ្ីសាស្រសត។ េនទឹម្នឹង

លលក្មាងសាំណង់ម្ួយសុម្េាំហាំ (ក្បខវង 26.0ខម្ក្ត្ ចលនាេោះ

អភិវឌ្ឍក្ត្ូវ

នល្វើល

ខក្ចោះ វ ិ្ីសាស្រសតចក្ម្ុោះការពារខក្ចោះ វ ិ្ីសាស្រសតក្ត្ួត្ពិនិត្យ
លនោះខែរវាក្ត្ូវ

រួម្និងការវាយត្ថ្ម្េរបស់ខនចាំ
ទ
ួេ លពាោះការល្វើលត្សតេាំងន់ផ្ុរ

លពេលាំនរ: 4.0 រនុងេិសលៅស្សបោនលៅនឹងបនាទត្់លននរនិង

នលលសាគេ់ផ្ងខែរថាខក្ចោះសុីជួយកាត្់

4.5 ខម្ក្ត្លេៀត្លៅរនុងេិសលៅកាត្់ខរងរបស់ខួេនវា (ែីស

បនថយរក្មាស់ចានខែរខែបរបស់របស់រចនាសម្ព័នធបខនថម្
ខែេ

ម្ុក្េ)) ខែេរនុងលនាោះលាំនរបាំពង់ចាំនួន 20 (អងកត្់ផ្ិត្
េ លៅ

នលក្បើលៅរនុងរចនាសម្ព័នធខែរខែបនិងប្
ត េឱ្យ

ធាេរ់ចុោះថ្នសម្ត្ថភាពក្េបនទុរ។ បនាទប់ម្រ
លក្ចើនក្ត្ូវ

នវាយត្ថ្ម្េលោយម្ល្ា

ខាងលក្ៅ: 812.8 ម្ម្ រក្មាស់ជញ្ជ
ជ ាំង : 14 ម្ម្) ក្ត្ូវ

រាខម្ក្ត្ជា

យថ្នវ ិ្ីសាស្រសត

លរៀបចាំឱ្យ

នលេៀងទត្់តាម្េិសលៅបល្
ត យែ៏ខវង និង

វ ិភាលនិងពិលសា្ន៍លែើម្បីវាយត្ថ្ម្េសម្ត្ថភាពផ្ទុរេាំនិញថ្ន

េិសលៅេេឹង លៅចលនាេោះលពេែូ ចោនក្ត្ូវ

ខផ្នរខែរខែបបខនថម្ជាម្ួយខផ្នរលផ្សងៗភាជប់លៅតាម្

ជាលាំរថ្ូ នសាពនកាត្់សម្ុក្េខែេជាក្បលភេអាវទាំងម្ូេ

រមាេាំងតាម្ខផ្នរនានាខផ្នរខែេរួម្បញ្ូេ េោន។ រ៏បុខនត

មាន និងលាំនរនាវាេេឹងថ្ន RC 20 ខម្ក្ត្ម្ួយលៅរនុង

34

ន

នេេួេយរ

ជលក្

ភាជប់លៅនឹងែីខែេលាំនរធាេរ់រុនងេិសលផ្ដរលនោះ។ ភាព

17.5 ខម្ក្ត្និងមានរក្មាស់ 1.2 M សាំលៅែេ់លស

ឋិត្លែររបស់ខែរលកាងលក្កាម្ែីក្ត្ូវ

ចរតីេម្ែិត្រចនាសម្ព័នធថ្នផ្េូវចូេសម្ុក្េ Shiomi លេខ 3

នលក្បើរុនងការវ ិភាល

លៅេីក្រុងមាត្់សម្ុក្េ Sakai-Senboku ក្ចររបស់ក្ចរែ៏

FE លនាោះ ក្ត្ូវ

សាំខាន់របស់ Osaka។ លោយសារខត្ការខូចខាត្ខែេបងក

លោយេីក្រុងលោយម្ន្រនតី Osaka និងការលណនាលយងលៅ

រលោយខក្ចោះលៅរនុងលាំនរបាំពង់ខែររួម្ទាំងការសឹររ ិចរ ិេ

តាម្ជារ់ោរ់សក្មាប់សាពនអាកាសរាេែនេ់លនោះែូច

ើងវ ិញ។ ែូលចនោះផ្េបោះពាេ់ថ្នសុម្

សុីលត្ 7.85

(លតាន / ម្3) ខែេជាម្ូឌ្ីេយឺត្ 210 (KN / mm2) និងស

ម្ួយជាម្ួយនឹងការខូចខាត្រនុងេាំហាំជារ់ោរ់លេើសម្ត្ថ
ភាពផ្ទុរេាំងន់តាម្អ័រសលផ្ដរក្ត្ូវ
លត្សតលោយលក្បើរ ាំញ័រក្រ

នលសុើបអលងកត្

នផ្តេ់ជួនរនុងតារាងេី 1។ ជា លាំនរបាំពង់ខែរ មានែង់

ថ្នកាករ RC ល្វើលអាយផ្េូវលែើរលេើថ្ផ្ទសម្ុក្េម្ួយលនោះលៅ
លក្កាម្ការរសាងល

នខផ្ែរលេើេក្ម្ង់ែីខែេ

មាមាក្ត្ Poisson ពី 0.3 លៅក្ត្ូវ

នវាយត្ថ្ម្េលោយការល្វើ

នលលសនែត្់។ លេើសពី

លនោះលេៀត្ែង់សុីលត្ 2.4 (លតាន / ម្3) ខែេជាម្ូឌ្ីេយឺត្

ុរលៅរនុងការភាជប់ជាម្ួយនឹងការ

វ ិភាលលក្បរង់លោយតេស់បូតលាំរូថ្នការធាេរ់ចុោះខក្ចោះ លៅរនុង

23.1 (KN / mm2) និងសមាមាក្ត្ Poisson 0.2 សក្មាប់កាត
រក្កាេ RC ក្ត្ូវ

ការវ ិភាលលនោះ ការវ ិភាលពីធាត្ុចាស់ោស់ មានលេខរូែ

លក្បរង់ eigen មាក្េីសមាសស្សបក្ត្ូវ

វ ិភាល ABAQUS (ver 6.12) ក្ត្ូវ

Rayleigh Damping ខែេជារខនេងខែេរតាតលសើម្មាន

នយរម្រលក្បើ។ រូប

ភាពេី1 បងាាញម្ូខែេសុម្េាំហាំខែេក្ត្ូវ

នលរៀបចាំល

0.03 ក្ត្ូវ

ើង

នលក្បើ ក្

ស់ផ្ងខែរ។ សក្មាប់ការវ ិភាល

លាំនរបាំពង់ខែរនិងលៅរនុងេរខខណឌលផ្សងលេៀត្។ចាំលពាោះ

នសនែត្់យរ។ រង់្ម្ែជាត្ិក្ត្ូវ

ជាលាំរសា
ូ ព នម្ួយលោយធាត្ុខសេនិងធាត្ុ្ឹម្
ន លៅរនុងការ

រនុងតារាងេី 2 វាក្ត្ូវ

លាំនរបាំពង់ខែរខែេក្ត្ូវ

ម្ុក្េ។ វាក្ត្ូវ

វ ិភាល FEM ។

លោយមានជលក្

នបងកប់លៅរនុង

ត្ស

នរ ាំេឹរផ្ងខែរថា riprap លៅលេើថ្ផ្ទ

វ ិញលេៀត្ ភាពជាប់មាាំថ្ននាវា RC ក្ត្ូវ

នយរជាលាំរូ

លោយធាត្ុខសេ (ការត្ភាជប់ធាត្ុខសេខែេ

នក្បត្ិរម្ែរាំរ ិត្ទបពី

ត្ស

ម្ុក្េលនោះអាចប្
ត េឱ្យតេស់បូតរលក្បរង់្ម្ែជាត្ិ។ ម្ាង

15 15 13 និង 11 (ខម្ក្ត្) លៅតាម្ជួរ

លែរនីម្ួយៗពីលននរសម្ុក្េ។ លាំនរបាំពង់ក្ត្ូវ

នសលងខប

នលលយេ់ថាលក្បរង់្ម្ែជាត្ិមាន

ឥេធិពេយងខាេាំងលោយ

ត្សម្ុក្េ

នលក្បើនិង

នកាត្់

នររល

ើញមាន

ឥេធិពេត្ិច។ លនោះលឺលោយសារខត្លពេពត្់លកាង្ាំលៅ

បនថយរួច ចាំនួន 4 ថានាំង) សក្មាប់ខផ្នរខាងលេើក្បខវង 6

ខផ្នរខែេលៅជិត្

ខម្ក្ត្ និងតាម្ខផ្នរបាំពង់សក្មាប់ក្បខវងទបជាង 20 ខម្ក្ត្

RCលនាោះលឺ សក្មាប់រ ាំញ័រលផ្ដរេី 1 ។ ែូលចនោះវាក្ត្ូវ

ចាំលពាោះការលណនាក្បសិេិធភាព។ េនទឹម្នឹងលនោះខែរធាត្ុ

សននិោឋនថារែយនតែឹរេាំនិញមានេាំងន់ខែេរាំពុងរត្់លៅ

ខសេនិងធាត្ុបាំពង់នឹងក្ត្ូវ

លេើថ្ផ្ទ RC ថ្នខផ្នាវាខែរខែបម្ួយខែេអាចកាេយជាការ

នភាជប់យងជាប់មាាំជាម្ួយ

ត្សម្ុក្េក្ពម្ទាំងខផ្នរលៅជិត្ថ្ផ្ទពី

ថានាំងម្ុខត្ាំណជាលក្ចើន លនាោះចាំនួនថ្នធាត្ុខសេរនុងេិស

លក្បើក្

24 និង meshing រនុងេិសអ័រសរបស់ខផ្នរបខនថម្ក្ត្ូវ

ការអក្ងួនខែេមានេាំងន់19.6 KN លនោះក្ត្ូវ

បាំពង់ខែរ circumferential លនោះក្ត្ូវ
ល

នរាំណត្់លៅចាំនួន
នល្វើ

លី

នភាជប់ជាម្ួយយងត្ឹងរុ ឹងលៅនឹង

ូក្កាម្លៅរនុងសាំណុាំខបបបេរេរ sinusoidal ខែេ

មានលេបឿនអត្ិបរមាថ្ន 4G (G: សាំេុោះេាំនាញ) ។ លហត្ុ

ត្ាំបន់ខសេថ្នរាំពូេលាំនរបាំពង់។ ខលម្ម្ូេោឋនថ្នលាំនរ

លនោះលហើយ

បាំពង់ក្ត្ូវ

ក្ត្ូវ

នជួសជុេទាំងស្សុងលេើក្បភពែីលាំនររនុងេិស

បញ្ឈរនិងលាំនរបាំពង់បងកប់រុង
ន

ត្សម្ុក្េខែេក្ត្ូវ

នរាំណត្់

លៅរ្
ត េថ្នថ្ផ្ទ RC លនោះ។ ចាំនួនមាសថ្នថ្ផ្ទអក្ងួន 500

នបងាាញលោយធាត្ុរ ឹងមាាំនិងលែើម្បីឱ្យ

មានការយឺត្ និងក្ត្ូវ

ស់ជារ់ ខសតសក្មាប់ការវាយត្ថ្ម្េការត្ភាជប់រចនាស

ម្ព័នធសាំណង់។

ើងលោយការលក្បើេាំហាំស្សលែៀងោន។ ម្ាងលេៀត្ បនទោះកាត

រក្កាេRC ក្ត្ូវ

ន

ន

នជារមាេាំងនិចេភាពអត្ិបរមាលនោះលឺ 19.6

នវាយត្ថ្ម្េលៅ KN េរខណៈរ ាំញ័ររាំណត្់អត្ត

សញ្ជញណថ្នខផ្ខែរម្ួយ។ លៅរនុងរូបភាពេី2 ការលនេើយ

35

រូបភាពេី 1 រាំណត្់ធាត្ុលាំរថ្ូ ន ផ្េូវលេើសម្ុក្េ Shimoi លេខ

ត្បការបលងកើនលេបឿនជាអត្ិបរមាលៅរនុងការខរេងល្វើជា
លេខក្ត្ូវ

3

នលរៀបចាំខផ្នការខុសខបេរោនញឹរញាប់ថ្នការ

រ ាំលភើបចិត្តលនាោះលេ។ វាជារ់ខសដង្ស់ខែេថាក្ត្ូវ
ែឹងការបលងកើនលេបឿនខពស់បាំផ្ុត្ក្ត្ូវ

តារាងេី 1 េាំនឹងខែរលកាងលេើែីខែេ

នលល

FA

នេេួេលៅលក្បរង់

្ម្ែជាត្ិថ្ន 0.7 លៅែេ់1.5 ហឺត្ខែេជាការេេួេ

តារាងេី 2 លក្បរង់តាម្្ម្ែជាត្ិខែេ

ន

លោយការវ ិភាល លក្បរង់ eigen លហើយថាខពស់បាំផ្ុត្ក្ត្ូវ

ក្ពម្លក្ពៀងេែក្ត្ូវ

រូបភាពេី2 ការលនេើយត្ការបលងកើនលេបឿនរបស់ថ្ផ្ទក្កាេ
RC លៅរនុងេិសលផ្ដរ

ត្សម្ុក្េ ។ លេើសពីលនោះលេៀត្រិចេ

រូបភាពេី3 ការលក្បៀបល្ៀបលនេើយត្បបលងកើនលេបឿន

នេេួេលៅរនុងការលនេើយត្បការ

បលងកើនលេបឿនផ្ងខែរែូចខែេ

នេេួេលោយប

រ ិសាថន្ម្ែជាត្ិលាំរូ (េាំោប់េី 1 រលបៀបរ ាំញ័រលផ្ដរ)

នរងផ្េបោះពាេ់យងខាេាំងលោយមានក្បត្ិរម្ែ រក្ម្ិត្
ទប និង riprap ពី

នសនែត្លៅរនុង

តារាងេី 3 ការកាត្់បនថយការលនេើយត្បការបលងកើនលេបឿន

នបងាាញលៅរនុងរូបភាព

េី 3 ែូលចនោះម្ូខែេបរ ិសាថននិងសាថនភាពក្ពាំខែនអាចនឹងេែ

លោយការខូចខាត្ថ្នខក្ចោះ

ក្លប់ក្ោន់លែើម្បីវាយត្ថ្ម្េេរខណៈរ ាំញ័រលុណភាព។

ការបូរសរុបរាំណត្់ក្តានិងចាំលណោះែឹងេូលៅ

លយងតាម្រាំខណរការងារលៅផ្េូវសាពនលេើថ្ផ្ទសម្ុក្េ

ជាេេធផ្េថ្នការវ ិភាលសុម្េាំហាំខែរខែបលៅលេើខផ្រ

ការវាស់សង
ទ ់រក្មាស់របស់ពួរលលលៅរនុងជលក្

0.75 និង

រក្កាេ RC វាក្ត្ូវ

នលលែឹងថាលក្បរង់្ម្ែជាត្ិថ្នខផ្ខែរ

នរាយ

ខែបម្ួយខែេក្ត្ូវ

នរងផ្េបោះពាេ់លោយភាពជាប់រ ឹង

Shiomi លេខ 3លនោះ លាំនរបាំពង់ក្ត្ូវ

1.75 ខម្ក្ត្ខាងលក្កាម្ រក្ម្ិត្ L.W. លហើយវាក្ត្ូវ
ការណ៍ថាសមាមាក្ត្ខែេ

ក្បលភេអាវលស្សាបមានបាំពង់លាំនរខែរបញ្ឈរ និងថ្ផ្ទកាត

នក្ត្ួត្ពិនិត្យលោយ

ថ្នសនទោះRC ក្ត្ូវលលតាម្ោន ។ លហត្ុលនោះលហើយ

ត្់បង់រក្មាស់ជាម្្យម្មាន

5.0% និង 4.25% លៅេីតាាំងនីម្ួយៗ

នល្វើឱ្យរោឋភិ

បាំពង់ខែរលាំនរមានខក្ចោះខូចខាត្អាចក្ត្ូវ

េ

រសាងល

ើងវ ិញថ្នបាំពង់ខែរខែេមានស្សាប់លាំនររនុងការ

លេើរែាំបូងលោយសារការល

ើងវ ិញ។ លៅរនុងការវ ិភាលFEថ្នសាំណង់លេើថ្ផ្ទ

ើងរ ឹងថ្នខផ្នររ ាំពឹងថានឹងមាន

ការកាត្់ឬសុី្ៃន់្ៃរអាចរួម្ចាំខណរែេ់ការលក្បរង់រលបៀបរ ាំ

សម្ុក្េខែេមានបញ្ជ
ា ខក្ចោះលៅបាំពង់ខែរម្ួយលាំនរលនោះលបើ

ញ័រ្ម្ែជាត្ិទបម្ួយ។ វាក្ត្ូវ

លយងតាម្ការវាស់ខវងរក្មាស់ ការ

មានសម្ត្ថភាពថ្នការក្រ

ត្់បង់រក្មាស់ក្បឌ្ិ

ត្លៅរនុងលាំនរបាំពង់ពី 2 12 និង 39% ក្ត្ូវ
ការវ ិភាលការលនេើយត្បថាម្វនតក្ត្ូវ
ចិត្តខែេ

នររល

ើញថាចាប់តាាំងពី

ុរជាលក្ចើនលតានសូម្បីខត្ក្ត្ូវ

នលក្បើលែើម្បីវាយត្ថ្ម្េលក្បរង់្ម្ែជាត្ិខែេជាអនតររម្ែ

នសនែត្់និង

ថាម្វនតថ្នរែយនតែឹរេាំនិញខែេរាំពុងរត្់លៅលេើការផ្ទុរ

នល្វើភាជប់លៅនឹងរ ាំលភើប

យងលពញលេញពីលេើថ្ផ្ទកាតរក្កាេ RCរ៏លោយ អាចនឹង

នផ្ដេ់ឱ្យលៅលេើរក្មាេRC ។ តារាងេី 3

សលងខបការកាត្់បនថយរនុងការលនេើយត្បការបលងកើនលេបឿន

លក្បើក្

ការបលងកើនលេបឿនខពស់បាំផ្ុត្ក្ត្ូវ

លៅចុងបញ្េប់ ការេេួេសាគេ់លួរខត្ក្ត្ូវ

អត្ិបរមាសក្មាប់ររណីទាំងអស់លនោះ។ វាក្ត្ូវ
ក្ត្ឹម្ 58% លហើយវាក្ត្ូវ
ក្ត្ូវ
រ។

នវាយត្ថ្ម្េ

លោយការតេស់បូតរថ្នេរខណៈរ ាំញ័រែូចជារលបៀបរ ាំញ័រលផ្ដរ

េីក្រុងអូសាកាខែេជាការ ិយេ័យលខត្តរុនងការសលក្ម្ច
ចិត្តលក្បើល

នជា

ស់ជារ់ ខសតងសក្មាប់ការវាយរ៏អាចវាយត្ថ្ម្េការត្

ភាជប់រចនាសម្ព័នធ។

នយេ់ថា

នកាត្់បនថយលក្ចើនបាំផ្ុត្

នផ្តេ់លៅឱ្យ

អាជាា្ររាំពង់ខផ្ថ្នេីក្រុង Osaka របស់រោឋភិ

នបងាាញថារចនាសម្ពនធលនោះអាច

េ

សក្មាប់ការសារេបងការផ្ទុរលៅលេើខផ្ខែរខែេមាន

នវាយត្ថ្ម្េលោយការតេស់បូតរលៅរនុងេរខណៈរ ាំញ័

ស្សាប់និងការផ្តេ់ព័ត្មានថ្នការរចនានិងែីេរខខណឌ
រចនាសម្ព័នធ។ អនរនិពនធរ៏សូម្អរលុណែេ់ក្រុម្ហុន

សាំណង់ Toyo សក្មាប់ជាំនួយបលចេរលេសរបស់ពួរលល។
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(ចាំ្ាំ: មាត្ិកាអត្ថបេថ្នរាំខណខែេ

នបរខក្បខុសពី

រាំខណជាភាសាអង់លលេសលោយសារខត្អត្ថបេលៅរនុង

រាំខណជាភាសាអង់លលេសក្ត្ូវ

នកាត្់បនថយលែើម្បីឱ្យសម្

លៅនឹងបេង់ 2 េាំព័រលៅរនុងរាំខណជាភាសាអង់លលេស) ។
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Kunitomo Sugiura: After finishing the doctor’s
course at State University of New York at Buffalo, he became Assistant Professor at Kyoto
University in 1988. He assumed his current
position as Professor, Department of Civil and
Earth Resources Engineering, Graduate School
of Engineering, Kyoto University in 2006.

Photo 1 Overview of Shiomi Wharf No.3 of Sakai-Senboku Port
(Osaka Prefecture, Port Authority)

Fig. 1 Finite Element Model of Shiomi
Wharf No.3

http://www.pref.osaka.lg.jp/kowan/kankatsu/sakasen-all.html

Table 1 Ground Spring Constants
Assumed in FE Analysis
Ground spring
constants

Height from ground
reference in seabed (m)
0-11

Reduction in
Maximum
cross sectional acceleration
area (%)
response (m/s2)

11-13 13-15

Rotation (kN･m/m)

Reduction
(%)

0.158

-

2,088

2

0.157

0.62

29,136 20,863 15,647

12

0.125

20.8

39

0.090

57.5

49,247

Horizontal (kN/m)

Table 3 Reduction in Acceleration
Response by Corrosion Damages

Intact

Vertical (kN/m)
5,294

3,208

Table 2 Natural Frequency Obtained by
FE Model (1st order horizontal
vibration mode)
Condition

Fig. 2 Acceleration Response of RC
Deck in the Horizontal Direction

Perpendicular
Parallel to
the shoreline to the shoreline

Fixed at seabed
(top surface)

1.037 (Hz)

1.091 (Hz)

Fixed at seabed
(bottom surface)

0.393 (Hz)

0.389 (Hz)

Ground spring
considered

0.688 (Hz)

0.718 (Hz)

Fig. 3 Comparison of Acceleration
Response

Note: Torsional vibration mode with 0.843 Hz
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(េាំព័េី17~18)

រូត្ថានាំនិងខក្ចោះសុីម្ុនលពេការវាស់ខវង។ លោយលហត្ុថា

ការក្ត្ួត្ពិនិត្យនិងបលចេរវ ិេាសក្មាប់សាំណង់ខែរខែប

ការលរៀបចាំថ្ផ្ទលនោះក្ត្ូវការលពេលវោនិង្នធាន វ ិ្ីសាស្រសត

ខែេក្ត្ូវបាំតេញលោយខក្ចោះលៅេីក្រុងរាំពង់ខផ្

វាស់ខវងក្បសិេធភាពបខនថម្លេៀត្ក្ត្ូវ

លោយ Yoshio Itoh ក្បធានក្លប់ក្លងវ ិេាសាថនជាត្ិថ្នបច្

ន។

លចរវ ិេា ម្ហាវ ិេាេ័យ Gifu លោរ Yasuo Kitane

វ ិធានការណ៍ម្ួយថ្នវ ិ្ីសាស្រសតវាស់ខវងរក្មាស់ែូចខែេ

សាស្រសាតចារយ សមាលម្ន៍ ម្នទីវ ិសវរម្ែសុីវ ិេ សារេវ ិេា

មានក្បសិេិភា
ធ ពលឺជាវ ិ្ីសាស្រសតខែេចងាវរ់ eddy ែាំលណើ

េ័យ Nagoya លោរ Kazuo Furunishi អនរក្លប់ក្លងជាន់

ការក្បក្រត្ីនាលពេបចេុបបននលនោះចាំលពាោះការល្វើលត្សត (PEC)

នលលរក្មាស់ចង់

ខពស់ សាជីវរម្ែ Toyo –Giken វ ិសវររក្បឹរាសាំណង់សុីវ ិេ

ខែេម្ិនត្ក្ម្ូវ

និង Mikihito Hirohata សាស្រសាតចារយផ្តេ់វ ិញ្ជញប័នបក្ត្ ម្នទី

ឱ្យមានការលរៀបចាំថ្ផ្ទចាប់តាាំងពីខែនមាលញេិច PEC លក្បើ

វ ិសវរម្ែសុីវ ិេ សារេវ ិេាេ័យ Nagoya

ជាជីពចររនុងស្សទប់ចរនត Eddy ថ្នចានខែរខែប។ PEC

លសចរតីលផ្តើម្

ក្ត្ូវ

លែើម្បីររាេីក្រុងមាត្់សម្ុក្េ/រាំពុងខផ្រលអាយសថិត្លៅរនុង

រខនេងបោះល

សាថនភាពេែជាេីោប់ចិត្តលោយមានការចាំ្យត្ិចត្ួច

ឱ្យមានរក្មាស់ជាម្្យម្ថ្នត្ាំបន់ពិត្ក្

លេើការខែទាំលនាោះ ខែេជាវែតថ្នក្ត្ួត្ពិនិត្យការខែទាំ ការ

សានម្ក្មាម្ល្ើង ែូលចនោះវាក្ត្ូវ

វាយត្ថ្ម្េពីេរខខ័ណឌ ការជួសជុេ ការល្វើលអាយមានភាព

ែាំលណើរការពិនិត្យថ្នការក្ត្ួត្ពិនិត្យ។ បនាទប់ពី

រ ឹងមាាំ និង ការររារាំណត្់ក្តាលអាយ

ល

ក្ត្ូវល្វើម្តងលហើយម្តងលេៀត្អាំ

នេែលនាោះ លួរខត្

ុងលពេរចនាអាយុជីវ ិត្

នលក្បើលែើម្បីររល

ើងនិងបាំពង់អុីសូ

ង់។ លលនិយយថាការផ្តេ់
រែម្ួយលឈាែោះ

នលក្បើជា្ម្ែតាលៅរនុង

នររ

ើញខក្ចោះលោយ PEC ម្រ ការវាស់ខវងមានភាពក្ត្ឹម្ក្ត្ូវ

កាន់ខត្លក្ចើនល

សាំណង់សក្មាប់បលរ ើលសវារម្ែ។ លៅរនុងអត្ថបេលនោះ វ ិ្ី

ើញខក្ចោះ លៅបាំពង់បងាូរលក្បង លៅ

ើងលនាោះ ជា្ម្ែតាក្ត្ូវ

នល្វើល

ើងលោយ

ការយរថានាំរូត្ថ្ផ្ទសាំណង់និងរខនេងខក្ចោះសុី។

សាស្រសតក្ត្ួត្ពិនិត្យម្ួយក្បរបលោយក្បសិេិធភាពលែើម្បីវាស់
សទង់រក្មាស់ខែរខែបខែេជាខផ្នរបខនថម្ និង ការរចនាបេ
ង់ជួសជុេចាំលពាោះលាំនរខែរខែបខែេ
លោយសារខក្ចោះលែើម្បីររលអាយល

នខូចខាត្

រងាវស់រក្មាស់ PEC
លែើម្បីពិនិត្យលម្ើេេេធភាពថ្នការវាស់ខវងការក្ត្ួត្ពិនិត្្

ើញការអនុវត្តន៍ពីការ

រញ្ួជ យក្ត្ូវលេើរយរម្រពិភារា។

យរក្មាស់ PEC សក្មាប់ការងារខែរខែបលក្កាម្េឹរថ្ន

ការក្ត្ួត្ពិនិត្យនិងការវាយត្ថ្ម្េលេើេរខខ័ណឌ

បាំពង់ខែរលោយលាំនរក្ត្ូវ

ខក្ចោះ

លរៀបចាំល

រចនាសម្ព័នធរាំពង់ខផ្ម្ួយខែេជាការវាស់ខវងរក្មាស់ខផ្នរ

នកាត្់បនថយត្ាំបន់ខែេក្ត្ូវោរ់ខែរខខវងតាម្ខផ្នរ

នល្វើល

ើងលៅ PEC ក្ត្ូវ

ើងលៅផ្េូវនាវាចូេរាំពង់ខផ្រ Nagoya លហើយេេធ

ខែេនាាំឱ្យមានការធាេរ់ចុោះនូវសម្ថភាបផ្ទុរេាំនិញ។ ែូលចនោះ

ផ្េក្ត្ូវ

ខែេជាការវាស់រក្មាស់ថ្នសមាជិរខែរខែបលួរក្ត្ូវ

អាយុកាេ 41.5 ឆ្នាំលហើយលៅរនុងលពេថ្នការវាស់ខវង

ល្វើល

ើងរនុងអាំ

នលក្បើលក្បៀបល្ៀបនឹងត្ថ្ម្េពី UT។ រូបភាពេី 1

បងាាញលាំនរបាំពង់ខែេក្ត្ូវ

ការវាយត្ាំថ្េពីសាថនភាពបចេុបបននថ្នលក្ោងខែរសាំណង់

ន

ុងលពេការក្ត្ួត្ពិនិត្យម្ួយ។ វ ិ្ីសាស្រសត

ន

នវាស់រច
ួ ។ ចាំណត្នាវាមាន

លនោះ។ ចាប់តាាំងពីត្ាំបន់លាំនរលក្កាម្សម្ុក្េក្ត្ូវ

នក្បកាស

រនុងការវាស់ខវងរក្មាស់លពញនិ យម្បាំផ្ុត្លឺវ ិ្ីសាស្រសតការ

លអាយែឹងក្ត្ូវ

ល្វើលត្សត ultrasonic (UT) ខែេជាការវាស់ខវងមានេិនន

រខនេងសាចេឹរខាេាំងនិងលាំនរថ្នត្ាំបន់រេរខាេាំង ក្ត្ូវ

ផ្េក្ត្ឹម្ក្ត្ូវបុខនតត្ក្ម្ូវឱ្យមានការលរៀបចាំថ្ផ្ទម្ួយលែើម្បីយរ

ការពារលោយការូត្ថានាំ ការបាំតេញខក្ចោះខែេ្ៃន់្ៃរម្ិន

រាំលណើនការែឹរជញ្ូជ នតាម្សម្ុក្េ វ ិធានការណ៍វាស់ការ

ក្ត្ូវ
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នការពារលោយកាត្ូត្ និងបរ ិយកាសេែ

នសលងកត្ល

ើញសក្មាប់លាំនរទាំងលនោះលេ។

ន

ការវាស់លនោះក្ត្ូវ

នល្វើជាែាំបូងល

បនាទប់ម្រថ្ផ្ទថ្នលាំនរលនោះក្ត្ូវ

ស្សាវក្ជាវលនោះ លាំរឧ
ូ បររណ៍រាំណត្់ម្ួយសក្មាប់បាំពង់ខែរ

នសាំអាត្យរលចញរាំលណើន

ផ្េូវសម្ុក្េនិងខក្ចោះនិងរក្មាស់ក្ត្ូវ

លាំនរបនទោះចានជួសជុេក្ត្ូវ

នលលវាស់លោយ UT

។ ជាចុងលក្កាយ ការវាស់ខវង PEC ជាែែីម្តងលេៀត្ក្ត្ូវ
ល្វើល

យរសម្ត្ថភាពស្សូបយរថាម្ពេ។ លៅរនុងការ

ើងលោយ PEC ។

ខម្ក្ត្ លផ្សងោនក្ត្ូវ

ើងលែើម្បីពិនិត្យលម្ើេរក្មាស់

ថាម្ពេែូចោន លោយខផ្ែរលេើខខសលកាង load-

ថ្នលាំនរ

replacement ថាជាលាំនរបាំពង់ែខែេម្ួយ ។

B ។ អ័រសលផ្ដរថ្នរូបភាពេី 2 បងាាញេីតាាំង

លាំនរបាំពង់ម្ួយក្ត្ូវ

circumferential រនុងខផ្នរថ្នលាំនរ និង 12 លមាងនិង 6 លមាង

នយរជាលាំរតា
ូ ម្ែូចរ

ខែរម្ួយ

ខែេជារាំពូេ 60% ថ្នលាំនរទាំងម្ូេ។ រូបភាពេី3

ក្ត្ូវលនេើយត្បតាម្ខផ្នរនសម្ុក្េបម្ុក្េនិងខផ្នរែីលោរ ។
នបងាាញថាភាពខុសោនរវាងវ ិធានការ

បងាាញលាំររូ

ម្ួយស្សង់លចញពីខផ្នរខាងលេើរបស់លាំនរ

បាំពង់ខែរ។ លៅរនុងលាំរលូ នោះការកាត្់បនថយរក្មាស់ម្ួយក្ត្ូវ

PEC និង UT មានម្ក្រិត្ខុសោនពី 1 ែេ់ 8% ថ្នរក្មាស់

នសនែត្ថាជាឯរស្
ឋ នសក្មាប់ក្បខវង 3000 ខម្ក្ត្។

ជាម្្យម្ 5.5% លហើយថាផ្េបោះពាេ់ថ្នការលរៀបចាំថ្ផ្ទ
តាម្វ ិធានការ PEC លឺម្ិនសាំខាន់ល

នល្វើល

រា

ចានបាំណោះខែេត្ក្ម្ូវឱ្យផ្ដេ់នូវសម្ត្ថភាពស្សូបយរ

រូបភាពេី2 សលងខបពីេេធផ្េពីការវាស់ខវងសលងខបលៅ

េេធផ្េលនោះ

ើងនិង ការវ ិភាល

ថ្នលាំនរបាំពង់យងងាយស្សួេខែេមានសាំណង់

ន

ើងលែើម្បីពិនិត្យលម្ើេផ្េបោះពាេ់ថ្នការលរៀបចាំថ្ផ្ទ
2.5ខម្ក្ត្ថ្នលាំនរនិងលៅខម្ក្ត្

នបលងកើត្ល

រមាេាំងអ័រសតាងលោយអរសរ N ក្ត្ូវ

ើយ។ លេើសពីលនោះ

នអនុវត្តជាលេើរ

ែាំបូងលៅចុងបនទុរ និងការវ ិភាលែ៏ងាយ ក្ត្ូវ

លេៀត្លនាោះលពេលវោខែេក្ត្ូវការសក្មាប់វ ិធានការលនោះលឺ

នល្វើល

ើង

លោយការបលងកើនបនតិចម្តងតាម្េិសរ ាំរិេលផ្តរ។

15 លៅ 20 នាេី សក្មាប់េីតាាំង UT ម្ួយ។ ចាំខនរឯ PEC

អងកត្់ផ្ិត្
េ បាំពង់ជាលក្ចើនខែេលក្បើរុនងការវ ិភាលបាំពង់លនោះ

លក្បើលពេខត្ពី 15 លៅ 30 វ ិនាេីបុល្ណោះ។ េេធផ្េទាំង

មានក្បខវង 600 ម្ម្ 700 ម្ម្ 800 ម្ម្និង 900 ម្ម្។

លនោះបងាាញថា
រងាវស់ក្កាស់លោយ PEC មានសកាតនុពេខែេក្ត្ូវ

ន

រក្មាស់លែើម្បាំពង់ខែរលឺទាំង 12 ម្ម្ឬ 16 ម្ម្។ ការកាត្់

លក្បើសក្មាប់ការក្ត្ួត្ពិនិត្យថ្នរចនាសម្ព័នធខែរខែបរាំពង់

បនថយរក្មាស់ក្ត្ូវ

ខផ្លនោះ។

ម្និង 10 ម្ម្។ ក្បខវងរ

នលលសនែត្់ថាក្ត្ូវយរ 6 ម្ម្ 8 ម្
ខែរម្ួយក្ត្ូវ

នលិត្យរ 6000

ម្ម្ 7500 ម្ម្និង 8000 ម្ម្។ លាំនរខែរខែបទាំងពីរ
រូបភាពេី 1 លាំនរបាំពង់ខែេ
រូបភាពេី 2 រក្មាស់ខែេ

នវាស់ខវង

SKK490 និង SKK400 ក្ត្ូវ

នវាស់ខវងរួចលហើយ

នលក្បើក្

ស់។ សមាមាក្ត្

ថ្នរមាេាំងអ័រសខែេផ្តេ់េិននផ្េចាំលពាោះរមាេាំងអ័រសបាំពង់
ខែរម្ួយ N/Ny ក្ត្ូវ

នលលររាេុរលៅរនុងជួរវ ិភាលពី 0%
នវ ិភាល។

បេង់ជួសជុេបនទោះចានបាំណោះ

លៅ 20% ។ សរុបចាំនួន 106 ររណីក្ត្ូវ

វ ិ្ីសាស្រសតម្ួយថ្នវ ិ្ីសាស្រសតជួសជុេលពញនិយម្ជាលក្ចើន

រក្មាស់បនទោះចានខែេក្ត្ូវជួសចាប់ពី 106 ររណីលៅ ក្ត្ូវ

សក្មាប់ការជួសជុេបាំពង់ខែេក្ត្ូវខក្ចោះសុីនិងផ្ារបនទោះ

នលរៀបចាំលៅរនុងរូបភាពេី 4។ លៅរនុងរូបភាពេី 4

សាំខបត្ជាំនួសលៅលេើចានបាំណោះខូចខាត្លោយខក្ចោះសុី

ខម្ក្ត្របស់អ័រសលផ្ដរខែេក្ត្ូវ

លហើយលៅរនុងការអនុវត្តការរចនា្ម្ែតា ចានបនទោះម្ួយ

លៅឯរសារលយងចាំនួន 4) ខែេជារខនេងខែេ λp ជា

ជាម្ួយនឹងបាំណោះក្កាស់លសែើនឹងការកាត្់បនថយរក្មាស់

រាខម្ក្ត្ម្ួយថ្នសមាមាក្ត្បាំ ពង់ខែរលសដើខែេ

លែើម្បីឱ្យក្ត្ូវអាចលក្បើ

រក្មាស់លអាយលសតើង និង RTP ជា

ររលអាយល

ន។ លទោះជាយង្រ៏លោយ ការ

ើញរញ្ួជ យ ថ្នលាំនរបាំពង់លៅរក្ម្ិត្ែាំបូងលនាោះ

រក្មាស់ែ៏្ាំម្ួយអាចក្ត្ូវ

នលក្ជើសលរ ើសលោយលយង
នកាត្់

រាខម្ក្ត្សមាមាក្ត្

រក្មាស់កាាំថ្នលាំនរ។ អ័រសបញ្ឈរលឺជា

នទម្ទរលអាយមានលែើម្បី

រាខម្ក្ត្ខែេ

ត្ាំ្ងឱ្យសមាមាក្ត្ថ្នរក្មាស់ចានសក្មាប់បូតរលែើម្បី
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រា

រក្មាស់បាំពង់ែខែេខែេជារខនេងខែេ TS, tp0, σys, σy0
ជារក្មាស់ចានបាំណោះ រក្មាស់បាំពង់ េិននផ្េែខែេថ្ន
ភាពតានត្ឹងបាំណោះនិងផ្េត្ឹងខណនរបស់ SKK490 លៅ
លរៀងោន។ សមាមាក្ត្ថ្នរក្មាស់ចានបាំណោះខែេក្ត្ូវការ
កាត្់បនថយរក្មាស់ម្ួយក្ត្ូវ

នររល

ើញលែើម្បីឱ្យមាន

ចលនាេោះពី 1.0 លៅ 1.4 ។
លៅរនុងរូបភាពេី 4 ខខសលកាងថ្នត្ថ្ម្េជាម្្យម្េេួេ
លោយវ ិ្ីសាស្រសតកាលរម្ួយក្ត្ង់ក្ត្ូវ

ន

នបងាាញជាបនាទត្់

ោច់ម្ួយនិងបនាទត្់រ ឹងមាាំម្ួយលឺជាខខសលកាងខែនរាំណត្់
ខាងលេើថ្នរក្មាស់ចានបាំណោះខែេក្ត្ូវការខែេជាម្្យម្
មានចាំនួនពីរែងលមាេត្បូរសដង់ោរ។ សម្ីការថ្នខខសលកាង
ខែនរាំណត្់ខាងលេើលនោះក្ត្ូវ

នបងាាញផ្ងខែរលៅរនុងរូប

ភាពេី4 លោយលក្បើរប
ូ ម្នតជារ់ខសដងលនោះ រក្មាស់ចាន
បាំណោះម្ួយ អាចក្ត្ូវ

នរាំណត្់។

រូបភាពេី3 លាំររូ នូត្ថ្នការកាត្់បនថយរក្មាស់សនេឹរបាំពង់
ខែេជាំនួសចានបាំណោះ

លសចរតីសលងខប
លែើម្បីសលក្ម្ច

ននូវការក្លប់ក្លងវែតជីវ ិត្ពិត្ម្ួយថ្នរចនា

សាំណង់ខែរខែប ការអនុវត្តជីវ ិត្លួរក្ត្ូវ

នយេ់ែឹង

សក្មាប់រចនាសម្ព័នធសាំណង់ទាំងម្ូេ។ វ ិ្ីសាស្រសតក្ត្ួត្
ពិនិត្យ និង វ ិ្ីសាស្រសតជួសជុេក្បរបលោយក្បសិេិភា
ធ ព
ខែេ

នពិភារារនុងអត្ថបេលនោះនឹងអាចរួម្ចាំខណរែេ់

បលចេរលេសក្លប់ក្លងវែតជីវ ិត្លអាយ

នេែក្បលសើរជាងម្ុ

ន។

41

Yoshito Itoh: After graduating from Graduate
School of Engineering, Nagoya University in 1977,
he served as a research associate, Nagoya University. He became Associate Professor, Nagoya University in 1988 and Professor in 1995. He assumed his
current position as Invited Professor and Emeritus
Professor, Nagoya University, and President, National Institute of Technology of Gifu College in 2016.

Fig. 1 Measured Pipe Piles

Fig. 2 Measured Thickness

Fig. 3 A Cantilever Model of Thickness-reduced Pipe Repaired by Patch Plate
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Fig. 4 Required Patch Plate Thicknesses from 106 Analytical
Cases

(ក្របខាងលក្កាយ)
•រម្ែវ ិ្ីលក្ជើសលរ ើសនិងវ ិសវររវ ័យលរែងែែីរម្
ួ នឹងរម្ែវ ិ្ីបណុត ោះ

រិចក្េ បត្ិបត្តិការ JISF

ប្
ត េ
សិកាខសាោចាំនួនពីរសក្មាប់រម្ែវ ិ្ីរិចស
េ ហក្បត្ិបត្តិការ

រនុងនាម្ជារម្ែវ ិ្ីែីថ្ែ នរម្ែវ ិ្ីសហក្បត្ិបត្តិការ ឧសាហ
រម្ែខែរ រម្ែវ ិ្ីបណុដ ោះប្
ដ េចាំនួនពីរក្ត្ូវ

ឧសាហរម្ែថ្នក្បលេសជបុនខែរថ្ែរបស់ EPA

2016 (រម្ែវ ិ្ីនីម្ួយៗមានរយៈលពេម្ួយស ត ហ៍) រនុងេី

សហការជាម្ួយវ ិេាសាថនខែរលោហៈធាត្ុនិងខែរខែប

ក្រុងអូសាកា។ ពួរលលក្ត្ូវ

នលរៀបចាំ សិកាខសាោខែរខែបពីរ

លៅក្បលេសជបុន។ សិកាខសាោទាំងពីរលនោះក្ត្ូវ

ើង

ម្ួយលៅខខរញ្ជញឆ្នាំ 2015 និងម្ួយលេៀត្លៅខខម្ីនាឆ្នាំ

សហព័នធខែរនិងខែរជបុន (JISF)លនោះ លោយមានរិចេ
ថ្នក្បលេសថ្ែ (ISIT)

នល្វើល

នអលញ្ជើញលអាយចូេរួម្

លោយសរុបចាំនួនក្បមាណ 50 វ ិសវររវ ័យលរែងពីរោឋភិ

ន

លក្ោងេុរជាខផ្នរម្ួយថ្នលលក្មាងផ្តួចលផ្តើម្លោយរោឋភិ

េថ្ែ ក្រុម្ហុនផ្េិត្ខែរ ក្រុម្ហុនពាណិជជរម្ែនិងអងគ

ថ្ែលូលសែឋរិចេរវាងជបុននិងថ្ែ។

ែាំបូងលតតត្លេើការសេលោហធាត្ុ ម្ូេោឋននិង ខែរល្វើរែ

•សិកាខសាោសាងសង់សណ
ាំ ង់ខែរខែប

យនតនិងលក្ៅពីលនាោះលៅរនុងរម្ែវ ិ្ីលេើរេីពីរ ខែរខែប

ភាពលផ្សងៗលេៀត្។ រម្ែវ ិ្ីបណុត ោះប្
ត េលៅរនុងរម្ែវ ិ្ី

េសហក្បត្ិបត្តិការអនុលោម្តាម្រិចេក្ពម្លក្ពៀងភាពជា

សក្មាប់លក្លឿងមាសុីននិងសាំណង់និងវ ិសវរម្ែសុីវ ិេខែេ

សិកាខសាោសតីពីសាំណង់ខែរខែបរយៈលពេម្ួយស ត ហ៍
ក្ត្ូវ

នក្

រពធល

រនុងលនាោះមានវ ិសវររថ្ែ 18នារ់
លនោះក្ត្ូវ

នក្

ក្ត្ូវ

ើងលៅខខ្នូឆ្នាំ 2015 លៅេីក្រុងត្ូរយូខែេ

រពធល

នបខនថម្លោយសាំលណើរបស់ភាលីថ្ែ។ ែាំលណើរ

េសសនរិចេរបស់ក្រុម្ការងារខែរខែប និងភាលីលផ្សងៗ

នចូេរួម្។ សិកាខសាោ

លេៀត្ក្ត្ូវ

ើងជាលរៀងរាេ់ឆ្នាំចាប់តាាំងពីមានការ

នល្វើល

ើងផ្ងខែរ។

ចាប់លផ្តើម្ថ្នរិចេសហការរវាងក្បលេសជបុនថ្ែ EPA និង
សិកាខសាោឆ្នាំ 2015 ជាឆ្នាំេីក្
រម្ែវ ិ្ីសិកាខសាោលនោះខែេ

រូបែត្: រម្ែវ ិ្ីលក្ជើសលរ ើសវ ិសវររែែី និង រម្ែវ ិ្ីបណុត ោះប្
ត

ាំបីរបស់ខួេនម្រ។

េវ ិសវររវ ័យលរែង

នលក្ជើសលរ ើសយរការចាប់

អារម្ែណ៍របស់ខួនលៅកាន់
េ
ក្បលេសថ្ែក្លបែណតប់យង

េូេាំេូោយថ្នវ ិស័យសាំណង់នានាែូចជា សាពន ការផ្ារ

•••

ខែរខែរសាំណង់ខែេលពញរាងជាបាំពង់លបត្ុង, ការរចនា

លៅរនុងរិចេក្ពម្លក្ពៀងភាពជាថ្ែលូលសែឋរិចេរវាងជបុននិង

បេង់រញ្ួជ យនិងរចនាបេង់្ន់ក្ទាំនឹងខយេ់

ថ្ែ: រម្ែវ ិ្ីសហក្បត្ិបត្តិការខែរឧសាហរម្ែក្បលភេ

ន។ ស្សបនឹង

ចក្ម្ុោះថ្នរម្ែវ ិ្ីបខនថម្លៅលេើអនរខែេ

ការបលក្ងៀនលនោះែាំលណើរេសសនរិចេថ្នការោឋនសាំណង់
ខែេទរ់េងនឹងរម្ែវ ិ្ីនិងលរាងចក្រផ្េិត្ម្ួយក្ត្ូវ
លលក្

រពធល្វើល

លេើក្ត្ូវ

ន

ើង។ លេើសពីលនោះលេៀត្សាថនភាពបចេុបបនន

ថ្នការសាងសង់សាពនលបត្ុងលៅរនុងក្បលេសថ្ែក្ត្ូវ

ថ្ែ។

ល

ើងលក្បើក្

សននិសេ
ិ សតីពីសាំណង់ខែរខែបលៅរនុងក្បលេសរម្ពុជា
សហព័នធជាត្ិខែរនិងខែរខែបជបុន

នត្ាំ

ស់ សក្មាប់រម្ែវ ិ្ី្ាំៗថ្នសាពនខែរខែបលៅ

រនុងក្បលេសជបុនក្ត្ូវ

នលលបងាាញលអាយល

ើងទាំងលៅរនុងក្បលេសជបុននិងក្បលេស

ន

ខណនាាំលោយអនរចូេរួម្ថ្ែ។ រនុងសិកាខសាោសក្មាប់
ការតេស់បូតរេសសនៈម្ួយ វ ិធានការជាលក្ចើនក្ត្ូវ

នល្វើល

នលរៀបរាប់ខាង

នល្វើសននិសីេ

មានចាំណងលជើងថា "បលចេរវ ិេាែែីសក្មាប់លលក្មាងខែរឆ្នាំ

ើញ។

2015" លៅរាជធានី-ភនាំលពញក្បលេសរម្ពុជាថ្ែៃេី 3 ខខ្នូឆ្នាំ
2015 សននិសិេលនោះក្ត្ូវ

នល្វើល

ើងរួម្ោនលោយក្រសួង

សាធារណការនិងែឹរជញ្ូជ នរម្ពុជានិងវ ិេាសាថនបលចេរ

រូបែត្: សិកាខសាោសតីពីការសាងសង់សាំណង់ខែរខែប
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វ ិេា ក្បលេសរម្ពុជានិងក្ត្ូវ

នោាំក្េលោយសាថនេូត្ជ

បុនក្បចាាំលៅក្បលេសរម្ពុជាអងគការ JICA ក្បចាាំក្បលេស

រម្ពុជា អងគការ JETRO រាជធានីភាំនលពញនិងសមាលម្

ពាណិជជរម្ែជបុនលៅរម្ពុជា។

លៅរនុងសននិសីេលនោះលតតត្លេើក្បធានបេ បលក្ងៀនទាំងក្

ាំ

ែូចជាេីក្រុងមាត្់សម្ុក្េនិងរាំពង់ខផ្ សាពន និងការសាង
សង់អោរ ក្ត្ូវ

នផ្ដេ់ឱ្យលោយអនរជាំនាញម្រពីក្បលេស

រម្ពុជានិងក្បលេសជបុននិងវ ិសវររក្បមាណ 120នារ់រម្
ួ

ជាម្ួយនិសសិត្សារេវ ិេាេ័យម្រពីរម្ពុជាចូេរួម្ផ្ង
ខែរ។ ម្នុសសសាំខាន់ៗម្រពីក្បលេសទាំងពីរ

នចូេរួម្

ជាបនតបនាទប់រុនងក្រុម្ត្ូចថ្នសម្័យសននិសីេលនោះ ខែេជា
រខនេង ក្ត្ូវ

នលលតេស់បូតរលៅលេើេសសនៈសាថនការណ៍

បចេុបបននថ្នសតង់ោរនិងចាប់លៅរម្ពុជានិងការផ្សពវផ្ាយ
នាលពេអនាលត្ថ្នរចនាសម្ព័នធខែរខែបលៅរម្ពុជា។

សននិសិេលនោះជាេីបីលហើយលៅរនុងលសរ ីបនាទប់ពីអនរខែេ
នក្

រពធល

េីបួនក្ត្ូវ
ឆ្នាំ 2016 ។

ើងរនុងឆ្នាំ 2012 និងឆ្នាំ 2014 សននិសិេលេើរ

នលក្ោងនឹងល្វើល

ើងលៅរនុងក្បលេសរម្ពុជាលៅ

រូបែលតា: សននិសិេសតីលក្ោងសាំណង់ខែរខែបលៅរម្ពុជា:
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Steel Construction Seminar

Newly Recruited and Young Engineer Training Program

Steel Structure Conference in Cambodia
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