STEEL CONTRUCTION
TODAY & TOMORROW
(េលខ៤៩ ែខធ�ូ ឆា�ំ ២ ០១៦)
សហករេបាះពុ ម� េ ដយ្រក�ម ហ៊ុ ន ែដកេលហៈជប៉ុ ន និ ង ្រក�ម ហ៊ុ ន សហព័ ន�
ែដកែថបរួ ម ជាមួ យ នឹ ង សំ ណ ង់ ែ ដកែថបរបស់ ្រ បេទសជប៉ុ ន

ែ្របជាភាសែខ� រ
អត�បទជាភាសអង់េ គ�ស ស�ីពស
ី ំ ណង់ែ ដកែថប

េ ល ខ ៤៩ ែខធ�ូ ឆា� ២
ំ ០១៦ : មាតិក

ៃថ�េ នះ & ៃថ�ែ ស�ក ្រត�វ បានេបាះពុម�បីេ ល កក�ុង

លក�ណៈពិេ សស:

មួយ ឆា� ន
ំ ិងបានចរចរណ៍ផ្សព�ផ្សោយទូទ ំងពិភពេលកេដ

បេច�កវ ទ
ិ ្យោសំ ណង់ែ ដគែថបស្រមាប់ទប់ទល់ និងកររ�ួ�

ម្បីបំេ ពញ្របតិបត�ិក រែដលមានករចប់អ រម�ណ៍និង្រក�ម

យដី និង ករពរសុ វ ត�ិភា ពពីស៊ុណាមិ (Tsunami)

ហ៊ុ ននានាេនក�ងពណ
ិ ជ�កម�ឧស្សោហកម�ទ ំងអស់ រ ួមជា
ុ

ករែកែ្របថ�ីៗរបស់ បេច�កវ ទ
ិ ្យោសំ នង់ស្រមាប់សុវ ត�ិភា ពពី

មួយ នឹងអង�ក ររដ�បា លេផ្សងៗេទៀត។េគាលបំណងសំខ

កររ�ួ� យដី និង ស៊ុ ណាមិ

ន់ៃ នករេបាះពុម�ផ្សោយេនះគឺេ ដម្បី ែណនាំ បទដ� ននិង

■ មហន�រយពីរ �ួ� យ និង

លក�ណៈពិេ សសទក់ទងនឹងករសងសង់ែ ដកជាគំរ ូឧទ

សកម�ភា ពថ�ីៗស្រមាប់ក រស�បនាបេច�កវ ទ
ិ ្យោសំ ណង់នា

ហរណ៍ៃនគេ្រមាងបេច�កវ ទ
ិ ្យោសងសង់ក្រមិតខ�ស់ និង

នាេដម្បីធា នាសុ វ ត�ិភា ពេអយបានពីកររ�ួ� យដី និង

សមារៈសំ ណង់នា នាែដលមានេនក�ងវ
ិ ័យ ៃនករកស
ុ ស
ង សំ ណង់និង វ ស
ិ �កម�សំ ណង់សុី វ ល
ិ ។

រលកយក្សស៊ុ ណាមិ __________________________ 1

េដម្បីឱ្យ អ�កអនជាភាសែខ�រ ែដលមានចំនួនេ្រចន

■ករតក់ែ តងរលករ�ួ� យេនក�ុងច្បោប់សី ព
� ីស �ង់ដ អគារ

បានយល់ យា៉ងងយ�ស�ល េទេល អត�បទទំង

របស់ ្រ បេទសជប៉ុន និង

េនះ អត�បទភាសែខ�រ ្រត�វ បានេរៀបចំេ ឡង

សមា� រៈេមកនិចេផ្សងៗែដលចំបា ច់ស្រមាប់ក រផលិតែដ

និងបានភា� ប់មកជាមួយ អត�បទជាភាសអង់េ គ�ស ផងែដរ

កែថប_____________________________________3

។ ទក់ទងេទនឹង រូបថត គំនូរ និងតរង ទំងេនះ

■កររចនាគំរ ូស ្រមាប់អ គារជេន��សមនុស ្សេអយមានសុ

្រត�វ បានបង� ញេនក�ងកំ
ែ ណជាែខ�រែតប៉ុេណា�ះេដយមាន
ុ

វត�ិភា ពពីរ លកយក្សស៊ុ ណាមិ និង សំ េ ណរចំេ ពះសំ ណង់

ចំណងេជងជាភាសែខ�រ ។ ដូេ ច� ះេហ យ េលកអ�ក

ែដកែថបទប់ទល់ នឹងរលកយក្សស៊ុ យ ណាមិពត៌មា នេដម

្រត�វ បានសួ រ េដម្បីេ យាងេទអត�បទជាភាសអង់េ គ�ស ស

លម�ិតចំេ ពះករតក់ែ តងអគារ ជេន��សមនុស ្សេអយ

្រមាប់មា តិក នីមួយ ៗ។ េល ស ពីេ នះេទៀត

មានសុ វ ត�ិភា ពពីរ លកស៊ុ យ ណាមិ ________________ 5

េនេពលែដលករអះអង បេច�កេទសៃនអត�បទ េនះ

ពត៌មា នេដមលម�ិតចំេ ពះករតក់ែ តងអគារ ជេន�� ស

គឺ្រ ត�វ បាន្រត�វ ករ ឬ បេច�កេទសជាេ្រចនេទៀតលម�ិត

មនុស ្សេអយមានសុ វ ត�ិភា ពពីរលកស៊ុ យណាមិ ______7

គឺ្រ ត�វ បានទមទរេអយមាន សូ មេមល អត�បទ

ករែកែ្របសំ ណង់អ គារជេន�� សមនុស្សពីស៊ុ ណាមិេ នក�ុ

ជាភាសអង់េ គ�ស ផងែដរ។

ងទី្រ ក�ងែសនដយ(Sendai City)________________ 11

1

្របេភទស៊ុ មនិង្របេភទអគារជេន�� សមនុស ្សពីស៊ុ យណាមិ
ែដលេ្របបា នេ្រចនែបប_______________________13

អត�បទជាេសរ ី៊ :
ករសិ ក្សោែផ�កវ ស
ិ �កម�េ នក�ង្របេទសជប៉
ុន(1)
ុ
អគារករ យា
ិ ល័ េ នទី្រ ក�ងគូនីម(ី Kunimi) :

មជ្ឈមណ�លសងសង់ជា ថ�ីេ ដយរចនាេ្រគាងសំ ណង់ពី
ែដកែថបបង� ត់ពីេ ឈ(wood-steel hybrid
structures)________________________________ 15
កិច�ស ហកររបស់ JSSF ___________ ្រកបខងេ្រកយ
េលខទំព័រ មានចំេ ពះអត�បទជាភាសអង់េ គ�ស
ចុះផ្សោយេលខ៤៩។
អត�បទជាភាសែខ�រ : ©2016 សហព័ន�ែ ដក និង
ែដកែថបរបស់ ្រ បេទសជប៉ុន
ស ហ ព័ន�ែដក និង ែដកែថបរបស់្របេទសជប៉ុន
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េគហទំព័រ េវបសយ http://www.jisf.or.jp

2

(ទំព័រ ទី1-6)

គណៈកមា� ធិក រស�ីពីក រផ្សព�ផ្សោយទីផ្សោរេនេ្រក្របេទ

ល ក� ណៈពិេសស:

ស របស់ ស ហព័ន�ែ ដកបន�ះនិងែដកែថបជប៉ុន

បេ ច�កវ ទ
ិ ្យោសំណង់ែដគែថបស្រមាប់ទប់ទល់និងកររ��ួយ

■ មហន�រយពីរ �ួ� យ និង

ដី និ ង ករពរសុ វត�ិភាពពីស៊ុ ណាមិ(Tsunami)

សកម�ភា ពថ�ីៗស្រមាប់ក រស�បនាបេច�កវ ទ
ិ ្យោសំ ណង់នា

េដយមានករបង�េ ឡ ងពីរ �ួ� យដីដ៏ខ� ំងេនខងេកតៃន

នាេដម្បីធា នាសុ វ ត�ិភា ពេអយបានពីកររ�ួ� យដី និង

េធ�េ អយសហព័ន�ែ រ ែ៉ ដកនិងែដកែថបជប៉ុន (JISF)

សំ ណង់ែ ដកែថបមានចំនួនសរុប្របមាណ 30% - 40%

្របេទសជប៉ុនឆា� ំ 2011

រលកយក្សស៊ុ ណាមេនក�ង្របេទសជប៉
ុន
ុ

បានេរៀបចំកូនេសៀវេភមួយ ែដលមានចំណងេជងថា

ៃនៃផ�្រ កលសរុបេនក�ុងករចប់េ ផ�មសំ ណង់អ គារថ�ី

"អគារសុ វ ត�ិភា ពសង់ពីែ ដកែថបករពរេ្រគាះរ�ួ� យដីនង
ិ

េដយវ ធ
ិ ីស�ស�សំណង់

រលកយក្សស៊ូ ណាមិ និងកម�វ ធ
ិ ីេ ្រប្រ បាស់ែ ដកែថប”

ែដលបានបង� ញអ្រតៃនករេ្របចំណង់ែ ដកែថបដ៏ខ�ស់

តមរយៈករែដល JISF

េដយេ្រប�បេធៀបេទករេ្រប្រ បាស់សំ ណង់ែ ដកែថបេន

ជំរ ុញ សំ េ ណេដម្បីទំនា ក់ទំនងសង�មនឹងករសងសង់អ

្របេទសេផ្សងៗេនបរេទស។

គារែដលអចេដះ�សយនឹងកររ�ួ� យដីនិងសុ វត�ិភាពស៊ូ

េនេពល្រត�តពិនិត្យេទេលៃ ផ�្រកលៃនករចប់េ ផ�មករ

ណាមិេ អយបាន្របេស រ េឡ ងនិងេដម្បីឱ្យកម�វ ធ
ិ ីៃនផលិ ត

សងសង់អ គារតមរយៈកម�ស់ អ គារ

ផលរចនាសម�័ន�ែ ដកែថប

អគារមានកម�ស់ ទ ប និង

ែដលមាន្របេយាជន៍កងករសងសង់
អគារទំងេនះ។
ុ�
េនក�ុងលក�ណៈពិេ សសេនះ

មធ្យមែដលមាន្របាំជា ន់ឬទបជាងហ�ឹងមានចំនួនែដកែថ

ករផ�ចេផ�
មថា� ក់ជា តិេ ដម្បីធា នាសុ វត�ិភា ពពីក ររ�ួ� យដីនិ
ួ

បសរុបេ្រចនជាង90%។

ងស៊ូ ណាមី

ចំេ ពះស�នភាពេនះ

និងបេច�កវ ទ
ិ ្យោរចនាសម�័ន�ែ ដកែថបែដលគាំ្រ ទសុវ ត�ិភា ព

េនក�ុងេគាលបំណងេដម្បីកសងទី្រ ក�ងមានសុ វ ត�ិភា ពនិ

្រត�វ បានបង� ញេនក�ងបនា
� ត់ជា មួយ េគាលបំណងៃនេសៀ
ុ

ងអចេជឿទុកចិត�បា ន

វេភេស�ងរួមជាមួយ នឹងកររចនាស

វគឺជា ករចំបា ច់េ ដម្បីផ�ត់ផ�ង់ផលិ តផលែដកែថបែដលនឹ

ម�័ន�ៃ នអគារយក្សស៊ូ ណាមិនិងឧទហរណ៍ពីក រជេម�� សខ�ួ

ងជួយ ធានាគុណភាពៃនស៊ុ មរចនាសម�័ន�និងកំលំងទប់ទ

នែដលអនុវ ត�ជា ក់ែ ស�ងេនេ្រកមរូបភាពបី េនេលទំព័រ ទី

ល់ រ �ួ� យដី។

1 ដល់ ទី 14:

កររ�ួ� យេធ�េ អយមហន�រយដល់ សំណង់ែ ដកែថបនិង

•គំនិតផ�ួចេផ�ស ្រមាប់ក របេង�តបេច�កវ ទ
ិ ្យោរចនាសម�័នែដ

វ ធា
ិ នករែដល្រត�វ បានយកមកអនុវ ត�

កែថបេដម្បីធា នាសុ វ ត�ិភា ពពីក ររ�ួ� យដីនិងស៊ូ ណាមិ

េនក�ងកររ�
ុ
ួ� យដីដ៏ខ� ំងខ� េន Hanish –Awaji

•មូល ដ� នពិេ សសេនក�ុងកររចនាអគារជេម�� សពីព្យុះស៊ូ

ក�ុងឆា� ំ1995

ណាមិ

ខណៈែដលច្បោប់េ រៀបថ�ីចំេ ពះកររ�ួ� យែដល្រត�វបានប

•ឧទហរណ៍ជាក់ែ ស�ងចំេ ពះអគារជេម�� សែដលេ្របែ ដ
កស៊ូ ណាមិ

េង�តេឡ ងេនក�ង1981
ុ

ករែកែ្របថ�ីៗរបស់ បេច�កវ ទ
ិ ្យោសំ នង់ស្រមាប់សុវ ត�ិភា ពពី

គឺ្រ ត�វ បានផ�ល់ សុ ពលភាពជាក់ែ ស�ង

កររ�ួ� យដី និង ស៊ុ ណាមិ

េនាះមហន�រយពិត្របាកដបានេកតេឡ ងេនក�ងរចនាស
ុ

គណៈកមា� ធិក រេធ�ក រទក់ទងនឹងករសងសង់អ គារ

ម�័ន�ស៊ុ មែដកែថបែដលករតភា� ប់ចំណុចបាក់បង�រ េឡ ង

និង

េដយតំណរផ្សោរែដលេខ្សោយ រួមនិង មហន�រយេផ្សងៗ
្រត�វ បានរកេឃ ញ េនក�ងអគារសំ
ណង់ែ ដកែថបមួយ ចំនួ
ុ

3

នេទៀត (រូបថតទី 1)។ពិនិត្យេឡ ងវ ញ
ិ 2000

្រមែផ�កខងេ្រកនិងទ្រមែដលមិនមានរចនាសម�័ន�ែដកែថ

ដងៃនច្បោប់សី �ពីស �ង់ដ អគារៃន្របេទសជប៉ុនេនះជាករ

ប្រត�វ បានេ្របកង្រគឹ
ះស�នេផ្សងេទៀត្រត�វ បានេ្របេឡ យ
ុ�

ឆ�ះប�
� ំងេអយេឃ ញ េមេរៀនទទួល បានពីក ររ�ួ� យដី
ុ

េនក�ងកែន�
ងហត់្រ បាណ និង េរងភាពយន�។
ុ

ដូេ ច�ះករបេង�តេឡ ងជារចនាសម�័ន�ថ�ីស ្រមាប់វ ិធីស�ស�និ

េដម្បីក ត់បន�យ ករខូចខតែបបេនះែដលជាស�ង់ដ របេច�

ងករតភា� ប់ស នា� ក់ល ក�ណៈពិេ សសថ�ីស ្រមាប់កម�វ ធ
ិ ីអនុវ

កេទស្រត�វ បានបេង�តេឡ ងែដលករពរករដួល រលំ ៃ នស

ត�ន៍ែ ដកែថបជាេ្រចនេទៀត។

មាជិកពិដ ន។

ក�ុងស�នភាពែបបហ�ឹង

ផលប៉ះពល់ ៃ នមហរ�ួ� យដីេ នជប៉ុនភាគខងេកតបាន

ឧស្សោហកម�ែ ដកែថបជប៉ុនបានដក់ជា បន�បនា� ប់នូវ ផលិ

ឈនដល់ ក រ យា
ិ ល័ យ សំ ខ ន់ៃ នអគាររដ� ភិបាល

តផលែដកែថបរចនាសម�័ន�ថ�ីេ នេល ទីផ្សោរ :

Sakishima មានេ្រចនជាង 700

ស�ង់ដ រផលិ តផលែដកែថប SN

គីឡូ ែម៉្រ តេចញពីតំបន់រ ងេ្រគាះេដយេ្រគាះមហន�រយៃន

(ផលិ តផលែដកែថបបានេ្របស ្រមាប់ែតករកសងសំណ

កររ�ួ� យដីេ នះបាន។

ង់) BCR (បំពង់ែ ដកែថបកេរ រ៉ េមៀលបេង�តេឡង្រតជាក់)

ដល់ ទីប�� ប់ថា ករ្រត�តពិនិត្យ្រត�វ បានេគេល កទឹកចិត�េអ

និង BCP

យមានេឡ ងចំេ ពះវ ធា
ិ នករ្របឆាំងនឹងចលនារ�ួ� យ-

(បំពង់ែ ដកែថបរងកេរែដលមានទ្រមង់ស ង�ត់្រ តជាក់)

រយៈេពលែវងេនះ។

ករអនុវ ត�កំរ ត
ិ ខ�ស់ TMCP

ក�ងចំ
េ ណាមករខូចខតបង�រ េឡ ងេដយរលកយក្សស៊ូ
ុ

(ដំេ ណរករករ្រគប់្រ គងេ្រគ�ងយន� Thermo)

ណាមិែ ដលបណា
� លមកៃនមហរ�ួ� យដីេ នជប៉ុនខងេក
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ែដកែថបែដកនិង 590 N / mm

ត ចលនា លងជ្រមះ

ែដលបានបំេ ពញតមត្រម�វ ករៃនកររចនារ�ួ� យដីេ នះ

ករ្រកឡាប់និងករខូចខតែដល�សេដៀងគា� េផ្សងេទៀត

និង ែដករងអក្សរ H

េកតេឡ ងេនក�ុងអគាររចនាសម�័ន�ែ ដកែថបដូចជាេនអ

ែដលមានសំ ណាញ់ ខ ងេ្រកមានជេ្រមស�ិតេនជា្របចំ

គារព្រងឹងេបតុងនិងអគារេផ្សងេទៀត។

ចំណុចែដកែថបែដលទិន�ផលទបនិងែដកែថបធន់នឹងេភ�

ទន�ឹមនឹងេនះែដរ្រត�វ បានេគសេង�តេឃញ គំរ ូជាេ្រចនែដករ

ង�សបេទនឹងករេធ�េ អយ្រត�វតមស�ង់ដ រចំេ ពះវ ធ
ិ ីស

បស់ ស៊ុ មែដល្រត�វ បានដកេចញ

�ស�កងកររចនាម៉
ូដអគារ (រូបទី 1) ។
ុ�

ថ�ីេ បក រដួល រលំ និងករហូ រេចញពីែផ�កខងេ្រកក�ងករវ
ុ

បនា� ប់មកេនក�ងមហរ�
ុ
ួ� យដីេ នជប៉ុនភាគខងេកតៃន

យ្របហរពីរ លកយក្សស៊ូ ណាមិេ នាះ។

ឆា� ំ 2011

(សូ មេមល រូបភាពទី 2)

បានរងករខូចខតរចនាសម�័ន�ែ ដកែថបទំងកររ�ួ� យដី

បទពិេ សធន៍ពីក រខូចខតេនះ្រត�វ បានឆ�ះប�
� ំងេនក�ង
ុ
ុ

និងទំងេដយសររលកស៊ូ ណាមី។ េនក�ុងកររ�ួ� យដី

េគាលករណ៍ែណនាំបេណា
� ះអសន�ស ្រមាប់ក ររចនាៃន

ខណៈេពលែដលមានករបាក់ឆ�ឹងនិងករបាក់ែដកទ្រមនិ

អគារជេន�� សពីស៊ូ ណាមិបា នេរៀបចំេ ដយករជេម��សទី

ងករបំផា� ញចំេ ពះសនា� ក់រ បស់ ែដកទ្រមេបតុងបានេកត

ភា� ក់ង ររដ� ភិបា លេនះែដលករសិក្សោបែន�មេទៀតកំពុង

េឡ ងគា� នករអេង�តែដលគួរ ឱ្យកត់ស មា� ល់ ណាមួយ េធ�

្រត�វ បានេធ�េ ឡ ងនាេពលបច�ុប្បន�េ នះ។

េឡ ងចំេ ពះករខូចខតេទេល ស សរ

វ ធា
ិ នករ្របឆាំងេ្រគាះមហន�រយែដលបានព្យោករណ៍េឃ

ធ�ឹមឬសមាជិករចនាសម�័ន�សំ ខ ន់េ ផ្សងេទៀតេឡ យ។

ញថាមានកររ�ួ� យដីេ នេពលខងមុខ

េទះជាយា៉ ងណាក៏េ ដយ

នាេពលអនាគតខងមុខេនះ

ករខូចខត្រត�វ បានេគរកេឃញ េនក�ងពិ
ដ នែដលជាទ
ុ

េ្រគាះរ�ួ� យដីដ៏ធំមួយ ្រត�វ បានព្យោករណ៍រកេឃញ ថានឹង

4

េកតមានេឡ ងេនតមតំបេនេ ផ្សងៗេនក�ង្របេទសជប៉
ុន
ុ

េហ យ ចំនួនៃនអ�កស�ប់េ ដយសររលកស៊ុ យណាមិ

។

នឹង្រត�វ កត់បន�យ បានេ្រចនបំផុត្រតឹម្របែហល90%

េដម្បីក ត់បន�យ េ្រគាះមហន�រយែដលនឹងបង�រ េដយកររ

េនក�ងករណ
ី ែដលករជេន�� សមនុស ្សដំបូង្រត�វបានប��
ុ

��ួ យដីេ នះ

ប់េ ដយេជាគជ័យ

្រក�ម្របឹក្សោ្រគប់េ ្រគាងេ្រគាះមហន�រយកររ ិយាល័ យ ក

េហ យ អគារជេន�� សមនុស ្ស្រត�វ បានេ្រប្របាស់ អស់្រ បកប

ណា
� លៃនកររ យា
ិ ល័ យ គណៈរដ�ម�ន�ីកំពុងែតតេម�ងវ ធា
ិ ន

េដយ្របសិ ទ�ិភា ព។

ករេឆ�យ តបេផ្សងៗ។

រូបថតទី 1

្រក�ម្របឹក្សោេនះបានេរៀបចំក រករពរជីវ ត
ិ មនុស ្សតមែដ

ករបំផ�ិចបំផា� ញចំេ ពះេ្រគាងសំ ណង់ស៊ុ មែដកែថបេនក�ុ

លអត�ិភា ពដំបូងរបស់ ខនមានេដយែផ�
�ួ
កេល បទពិេសធ

ងកររ�ួ� យដីដ៏ខ� ំងខ� េន Hanshin –Awaji ៃនឆា� ំ1995

ន៍ែ ដលទទួល បានពីក ររ�ួ� យដីខ� ំងេនភាគខងេកតៃន

ករេ្របះៃនតំណរផ្សោរេននិងសសរេដយសរ

្របេទសជប៉ុន។

ែតករផ្សោរមានសភាពេខ្សោយេពក

្រក�ម្របឹក្សោេនះក៏បា នបា៉ ន់្រ បមាណេឃ ញ ផងែដរពីកំរ ត
ិ

ករេ្របះេនចុងធ�ឹមែដលបានេកតេឡ ងមុនេព

េល្ប�នរ�ួ� យដី និង

លែដលេធ�េ អយខូចខតធំ

រលកស៊ុ យ ណាមិែ ដលបានព្យោករណ៍េឃ ញ ថានឹងេកត

ករេ្របះេនមុខតំណរទ្រមរ

មានេឡ ងនាេពលអនាគត

ករេ្របះេខ� យុ ទ�ក រៃនសសរ្រគឺះែដលបង�រ េអ

ចំេ ពះកររ�ួ� យដីែ ដលេកតេឡ ងេន Nankai Trough

យសសររ ក
ំ ិល ទីត ំង

(រូបភាពទី2) កររ�ួ� យដីេ ន តូក្យូ

រូបភាពទី 1 ករផលិ តស៊ុ មែដកែថប និង

និងកររ�ួ� យដីលំ ដ ប់ខ� ំងបំផុត

ករអភិវ ឌ្ឍន៍ផលិ តផលែដកែថបថ�ីេ ន្របេទសជប៉ុន

រួមនឹងទំហំ េ ្រគាះមមហន�រយែដលផ�ល់ ល ទ�ិផលចំេ ពះ

រូបថតទី2

ករ្រត�តពិនិត្យេឡ ងវ ញ
ិ នូវ វ ិធានករករពរ្របឆាំងកររ�ួ�

មហន�រយបង�រ េឡ ងេដយកររ�ួ� យដីនិងរលកស៊ុយ

យដីកំរ ត
ិ ខ�ស់ ។

ណាមិចំេ ពះអគារសំ ណង់ែ ដកែថបេនក�ងកររ�
ុ
ួ� យដីដ៏

េនក�ងរបាយករណ
៍ ស�ីពីក ររ�ួ� យដីធំមហិ មា េន
ុ

ខ� ំងេនភាគខងេកត្របេទសជប៉ុនក�ងឆា
� ំ2011
ុ

Nankai Trough

ែផ�កទ្រមរពិដ នបានធា� ក់ចុះ

ែដលព្យោករណ៍េឃ ញ ថានឹងេកតមានេឡងនាេពលខងមុ

ខណៈេពលែដលទ្រមរបែន�មេផ្សងៗបាន្រត�វ ប

ខ ្រត�វ បានេគរយករណ៍ថា

ក់ខ� តេចញ

្របសិ ទ�ភា ពៃនករកត់បន�យ េ្រគាះមហន�រយនឹង្រត�វបាន

ស៊ុ មអគារេនែតស�ិតេនក�ងសភាពល�
ដូចេដម
ុ

បណុ� ះបណា
� លេឡ ងតមរយៈករតេម�ងវ ិធានករករពរ

។

េ្រគាះមហន�រយនានា។ ជាពិេ សសេនាះ

ខណៈេពលែដលទ្រមរបែន�មេផ្សងៗបាន្រត�វ ប

វ្រត�វ បានេគបា៉ ន់្រ បមាណេឃ ញ ថាចំនួនផ�ះសំ ែ បងែដល

ក់ខ� តេចញ

្រត�វ បំផា� ញទំង�ស�ងេដយកំលំងរ ញ
ំ ័ ររ�ួ� យនឹង្រត�វ កត់

ករេ្របះៃនមុខតំណរ្រត�វ បានរកេឃ ញ

បន�យ មក្រតឹម្របមាណ40%

សំ ណង់អ គារេនមានលំ នឹងធម�ត ។

ក�ងករណ
ី ែដលអ្រតៃនករសងសង់លំ េនឋនមានលំ នឹ
ុ

េនេពលែដលែដកេខ� ែវងបង�រេអយមានករខូ

ងេស�រ នឹងកំលំងរ�ួ� យេន្របមាណ80%

ច្រទង់្រ ទយេដយសរែតេ្រគាះថា� ក់ៃ នករផា�

េនាះនឹង្រត�វ េកនេឡ ងដល់ 90%
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ស់ ទី

(បា� ស�ិចរបស់ ស មាជិករចនាសម�័ន�)

ករដក់ស៊ុ មអគារេនែតមានលំ នឹងដូចេដម។

ប៉ុែ ន�ក រដួល រលំ ៃ នអគារេនះ្រត�វ បានករពរេដយ�ស�ប

រូបភាពទី2

យកថាមពលរ�ួ� យដីត មរយៈខូច្រទង់្រទយៃន

ក្រមងឯកសរស�ីពីទំហំ ភា ពរ ង
ឹ មាំចំេ ពះរលករ�� យខ�ង
ំ

សមាជិករចនាសម�័ន� (រូបភាពទី 3) ។

េនក�ងកររ�
ុ
ួ� យដីេ នNankai Trough

ពក់ព័ន�នឹងរចនាសម�័ន�ស៊ុ មែដកែថប

ែដល្រត�វ បានព្យោករណ៍េអយដឹងេនេពលអនាគត

ករប�
� ក់រ ចនានិងវ ធ
ិ ីស�ស�េ ដម្បីបង� រករតមបក់ល ម�ិ

■ករតក់ែ តងរលករ�ួ� យេនក�ុងច្បោប់សី ព
� ីស �ង់ដ អគារ

តនិងករបាក់ឆ�ឹងៃនមុខតំណរ្រត�វ បានដក់ប�ូ� លេនក�ុង

របស់ ្រ បេទសជប៉ុន និង

េលខកូដរចនារ�ួ� យដីថ�ីេ ដម្បីស មត�ភាពខូច្រទង់្រ ទយ

សមា� រៈេមកនិចេផ្សងៗែដលចំបា ច់ស្រមាប់ក រផលិតែដ

បា� ស�ិចកន់ក ប់ដំបូងេដយស៊ុ មែដកែថបអច្រត�វ បានប

កែថប

ង� ញយា៉ ងច្បោស់ ។

ករតក់ែ តងេគាលច្បោប់ថ�ីៃ នរ�ួ� យដី

កររចនាចំេ ពះរ�ួ� យដីៃនសំ ណង់អ គារស៊ុ មែដកែថប

េនក�ងកររចនា្រកមរ�
� 1ំ 98
ុ
ួ� យដីថ�ីែ ដលបានអនុវ ត�ក�ងឆា
ុ

និងផលិ តផលែដកែថបែដល្រត�វ បានយកមកអនុវ ត�

1

កររចនា្រកមរ�ួ� យដីថ�ី

កររចនារ�ួ� យ្រត�វបានេធ�េដយករពិនិត្យេមល ករទប់ទ

មានេគាលេដថាភាពតឹងែណនែដលេកតេឡងេននឹងស

ល់ រ ��ួ យដីៃ នអគារេនះេដយេយាងតមក្រមិតពីរ ៃនចល

មាជិកែដកែថប្រត�វ តក់ែ តងេឡ ងែដល្រត�វ បានករពរ

នារ�ួ� យនិងមា្រតដ� ន(កររ�ួ� យដី្រទង់្រ ទយមធ្យមនិងរ

េនក្រមិតមួយ ដ៏ទ បជាងែដលបាក់េ ្រកមសំ ពធដូេ ច�ះក

��ួ យែផនដីជា ខ� ំង) ។

របំផ�ិចបំផា� ញចំេ ពះស៊ុ មែដកែថបអច្រត�វ បានករពរអំ

ស្រមាប់ក ររ�ួ� យដីខ� តមធ្យម (ខ� តអំងតង់សុី េ តៃន 5−

ឡុ ងេពលមានកររ�ួ� យដីខ�តមធ្យមនិងខ� តតូច

េនេល រ �ួ� យ្របាំពីរ ឆាករ�ួ� យដីទំហំ អ ំងតង់សុី េតៃនទី

េហ យ ថាេនក�ុងអំឡុ ងេពលមានកររ�ួ� ដីខ� ំងខ�េធ�េ អ

ភា� ក់ង រឧតុនិយ មជប៉ុន)

យដួល រលំ អ គារ

្រកមរចនាថ�ីមា នេគាលេដថាអគារែដលមិនទទួល ករខូ

្រត�វ បានបង� រេដយករ�ស�បទញយកកំលំងរ�ួ� យតម

ចខតពីេ ្រគាះមហន�រយេហ យ ថារចនាសម�័ន�ទ្រមរេនះ

រយៈករេធ�េ អយខូច្រទង់្រ ទយេដយែដកែដលពត់បា ន

េនែតស�ិតក�ងលំ
ដ ប់ជួរ យឺ តរបស់ ពួកេគដ៏ែ ដល
ុ

ចំេ ពះទ្រមរែដកែថបបែន�ម។

ស្រមាប់ក ររ�ួ� យែផនដីខ� ំង

េដម្បីស េ្រមចបានេគាលបំណងទំងេនះ

+
(ខ� តអំងតង់សុី េ តរ�ួ� យៃន 6 )

ផលិ តផលែដកែថបជាេ្រគាងសំ ណង់្រ ត�វបានត្រម�វឱ្យមា

្រកមរចនារ�ួ� យដីថ�ីមា នេគាលបំណងថាករកសងករដួ

នចំណុចែបក

លរលំ ្រ ត�វ បានបង� រេនក�ុងេគាលបំណងេដម្បីករពរជីវ ិ

និងកមា� ំងែដលនាំេ អយរែហកខ� ំងជាងតៃម�ែដលបានប

តមនុស ្សខណៈេពលែដលក្រមិតជាក់លក់មួយ ៃនករខូច

�
� ក់ជា ទូេ ទេនាះ។

ខត្រត�វ បានអនុ��តឱ្យេកតមានេឡ ងេនក�ងេ្រគាងសំ
ុ

េល ស ពីេ នះេទៀតករអនុវ ត�ន៍ដូចខងេ្រកមេនះ្រត�វ បាន

ណង់ទ្រមរេផ្សងៗ។

ត្រម�វ ស្រមាប់ផលិ តផលែដកែថប:

ជាពិេ សសេនក�ង្រកមរចនារ�
ុ
ួ� យដីថ�ី្រត�វ បានបេង�តេឡ

ដំបូង:េទះបីជា ែផ�កបា� ស�ិច្រត�វ បានរចនាេឡ ងេដម្បីដ ក់

ងេដយែផ�កេល គំនិតែដលថាក�ងអំ
ឡុ ងេពលមានរ��ួ យ
ុ

េនក�ងតំ
បន់ែ ដលបានកំណត់េ គាលេដេនក�ងដំ
ណាក់
ុ
ុ

ដីជា ខ� ំងមានករខូចខតដល់ ស មាជិករចនាសម�័ន�គឺ្រ ត�វ

កលរចនាប�ង់

បានអនុ��តែដកែថប

មានករណីែដលសមាជិកទ្រមរមិនបានរ ព
ំ ឹងទុកជាទ្រមរ
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បា� ស�ិចឬែផ�កបែន�មែដលគួរ ែតមិនែមនជាបា�ស�ិចេដយ

♦♦♦

សរទិស េដធំៗមានេ្រចនេនក�ងចំ
ណុចគមា� តេ្របះៃនផ
ុ

ទស្សនៈែដលបានេរៀបរប់ខ ងេល េ នះ

លិ តផលែដក

ពិពណ៌នាេអយដឹងពីឥរ យា
ិ បថបេច�កវ ទ
ិ ្យោេដម្បីធា នាដ

និង�សបេទតមស៊ុ មមិនចូល េទក�ងដំ
ណាក់ក លែដល
ុ

ល់ ក រអនុវ ត�ន៍ែ ដល្រត�វ ករចំេ ពះផលិតផលែដកែថបែដ

បានរចនាេឡ ងេនះេទ។ េដម្បីេ ដះ�សយប�
� េនះ

លេ្របប�ង់ក រពររលករ�ួ� យដី និង

វគឺជា ករចំបា ច់្រ ត�វ ប�ង� បជួរៃនគមា� តចំណុចេ្របះខ� ំង

ស្រមាប់េ ្រគាងសំ ណង់ទប់ទល់ នឹងរលករ�ួ� យដីផងែដរ។

េដយកំណត់លី មីតេល ស ្រមាប់ចំណុចេ្របះ្រពមទំងែដន

បែន�មេល ស ពីេ នះេទេទៀត

កំណត់ទ ប។ (សូ មេមល រូបភាពទី 4)

េ្រគាងសំ ណង់ទប់ទល់ នឹងរលករ�ួ� យដី

ទីពីរ :

ែដលជា្របេភទេ្រគាងសំ ណង់ថ�ីក រពររលករ�ួ� យដីថ�ី

ជាទូេ ទេ្រគាងែដកែដល្រត�វ បានរចនាេឡ ង្របឆាំងនឹងទំ

េហរកេ្រគាងសំ ណង់ែ ដលមាន្រគឹះេទលែតមួយ នឹង

ងន់រ �ួ� យដីេ ដយករេ្រប្រ បាស់ ែ ដកែថបជំនួយ សមត�ភា

េ្រគាងសំ ណង់ក រពរែដលអចេឆ�យតបបាន

ពែដកែដលខូច្រទង់្រ ទយធំ

្រត�វ បានអនុវ ត�េ ឡ ងជាបន�បនា� ប់។

ប៉ុែ ន�តំបន់បា� ស�ិចៃនែផ�កៃនែដកែថបស៊ុ ម

េនេពលមានករអនុវ ត�ន៍្រ បេភទេ្រគាងសំ ណង់ែ បបថ�េី នះ

បានក� យេទជាតូចចេង�� តេពលសមាមា្រតនឹងករេ្របះ(

វបានែ្របក� យជាអចេទរួចេដម្បីកត់បន�យ ករខូចខត

សមាមា្រតៃនកមា� ំងេ្របះេទនឹងកមា� ំងtensile) គឺខ�ស់

េអយបានទូលំ ទំលយចំេ ពះសមាជិកសំ ណង់នានាដូច

និងមានសមត�ភា ព្រគប់្រ គាន់ចំេ ពះករេធ�េអយខូច្រទង់

ជាសសរ និង ធ�ឹម

្រទយែដលរ ព
ំ ឹងទុកស្រមាប់សមាជិកនិងស៊ុ មមិនអច្រត�វ

េទះស�ិតេនក�ងអំ
ឡុ ងេពលមានេ្រគាះរ�ួ� យដីធំក៏េ ដយ
ុ

បានបង� ញ។

។ (រូបទី 6)

េដម្បីជំនះឧបសគ�េ នះវគឺជា ករចំបា ច់េ ដម្បីកំណត់លី មី
តខ�ស់ ស ្រមាប់ទិន�ផលៃនផលិ តផលអ្រតែដកែថប។

រូបភាពទី 3

(សូ មេមល រូបភាពទី 5)

ដំេ ណរករ�ស�បយកថាមពលអំឡុងេពលមានេ្រគាះរ�ួ�

ជាផលិ តផលែដកមួយ ែដលបានជួបមិន្រតឹមែតត្រម�វ ករ

យដីខ� ំងេកតេឡ ង

ែដលបានេរៀបរប់ខ ងេល េនាះេទប៉ុែន�ក៏

រូបភាពទី 4 ្របសិ ទ�ិភា ពៃនទិស េដចំណុចេកងពហុ ទិស

អំេ ណាយផលចំេ ពះករផ្សោរបានផងែដរ SN

ចំេ ពះករែកៃច�បា� ស�ិចរបស់ស មាជិកេ្រគាងសំណង់

(រចនាសម�័ន�ថ�ី) ផលិ តផលែដក្រត�វ បានស�ង់ដ េនឆា� ំ

រូបភាពទី 5

1994 ក�ង
� ក់ជា JIS G3136
ុ JIS វ្រត�វ បានប�

្របសី ទ�ិភា ពៃនទិន�ផលសមាមា្រតចំេ ពះសមត�ភា ពរបស់

(្របេមៀលែដកែថបស្រមាប់ករកសងរចនាសម�័ន�)

សមាជិកេ្រគាងសំ ណង់ែ ដលេធ�េ អយខូច្រទង់្រទយបា�

ែដល្រត�វ បានអនុវ ត�

ស�ិច

ទំង�ស�ងស្រមាប់ក រកសងសំ ណង់។

តរងទី 1 េ្រគ�ងច្រកេនក�ងែដករេមៀល
JIS G3136
ុ

្របេភទៃនផលិ តផលែដកែថបែដលមានេនក�ុងផលិ តផ

ស្រមាប់េ ្រគាងសំ ណង់អ គារ(េយាងតម :

លែដកែថបសេនះមានចន

ករប�
� ក់ចំេ ពះករេឆ�យ តបច្បោស់ លស់ េ នក�ង
ុ EN,

ក្បោលដីរងនិងែដកែថបផ�ះែល�ងែដលពីរ ក្រមិតៃនកមា� ំង
2

ASTM និងJIS)

2

្រត�វ បានកំណត់: 400 N / mm និង 490 N / mm ។
(សូ មេមល តរងទី 1 និងទី 2)
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តរងទី 2 ករផ្សំសរធាតុគីមីេ នក�ងែដករមូ
រ JIS G3136
ុ

្រត�វ បានប�
� ក់ច្បោស់

ស្រមាប់សំ ណង់អ គារេផ្សងៗ(ឯកសរេយាង:

េហ យ ពួកេគបាន្រគបយកគេ្រមាងែដកែថបបែន�មេទនិង

ករប�
� ក់ចំេ ពះករេឆ�យ តបច្បោស់ លស់ េ នក�ង
ុ EN,

សំ ណង់េ បតុងនិង សំ ណង់ផ្សំកមា� ំងព្រងឹងែដកែថប។

ASTM និងJIS)

បែន�មេល ស ពីេ នះេទេទៀត

រូបភាពទី 6 េ្រគាងសំ ណង់ជា ប់ធននឹងរលករ�ួ� យដី

េនក�ងករគណនាសមា
� ធរលកស៊ុ យណាមិ និង
ុ

េ្រគាងសំ ណង់ែ ដលមាន្រគឹះេទលែតមួយ និង

កំលំងរុញ

េ្រគាងសំ ណង់្រ ត�តពិនិត្យចេម�យ តប

ែដលមានករ្របតិបត�ិក រកត់បន�យ កំលំងរលក

■កររចនាគំរ ូស ្រមាប់អ គារជេន��សមនុស ្សេអយមានសុ

តមកុំព្យូ ទ័រ

វត�ិភា ពពីរ លកយក្សស៊ុ ណាមិ និង

គឺ្រ ត�វ ែណនាំថា អគារេផ្សងៗៃនករវយតៃម�សមាមា្រតចំ

សំ េ ណរចំេ ពះសំ ណង់ែ ដកែថបទប់ទល់ នឹងរលកយក្សស៊ុ

េពះកររួមបេង�តកំលំងបែន�មេដយលក�ខ័ណ�ៃនែផនក

យណាមិ

រគេ្រមាងសំ ណង់

ទក់ទងនឹងអគារជេន�� សមនុស ្សពីរ លកស៊ុ យ ណាមិ

ដូចជាថាេតជំរ កមួយ ្រត�វ បានកសងេឡ ងេនែផ�កខង

ករែណនាំទ ក់ទងនិងអគារជេន�� សមនុស ្សពីរលកស៊ុយ

េ្រកៃនអគារ ឬ

ណាមិ

ថាេតសំ ណង់សកល្បង្រត�វ បានអនុវ ត�ស ្រមាប់សំ ណង់

្រត�វ បានបង� ញករ យា
ិ ល័ យ គណៈរដ�ម�ន�ីកងឆា
ុ� � ំ2005។
បនា� ប់មកេដយែផ�កេល ល ទ�ផលៃនករស�ង់មតិៃនេ្រគាះ

អគារ។េន�សបេពលេនះែដរ

មហន�រយែដលបានេកតេឡ ងេនក�ងកររ�
ុ
ួ� យដីដ៏ខ� ំង

េដម្បីេ ធ�េ អយមានករ្រត�តពិនិត្យច្បោប់តឹងែតងជាងមុនចំ

បំផុតមួយ េនភាគខងេកតៃន្របេទសជប៉ុនក�ុងឆា� ំ2011

េពះករគណនាសំ ណង់ែ ដល្រត�វ បានេធ�េ ឡងេដម្បីករ

កូនេសៀវេភែណនាំបេណា
� ះអសន�(េសចក�ីប�
� កេលខ

ពរដំក្បោលចុះនិងកររអិល របស់ អគារអំឡងេពលមានរ
ុ

1318 របស់ ្រ កសួ ងែដនដី េហដ� រចនាសម�័ន� គមនាគមន៍

លកស៊ុ យ ណាមិ

និង េទសចរណ៍ ក�ងឆា
� ំ2011) និង
ុ

ករបែណ�តេបា៉ លអគារ្រត�វ បានែណនាំេអយយកេទគ

អត�បទភា� ប់េ ដយែឡកមួយ (ករែណនាំ:

ណនា។(េយាងតមរូបភាពទី 7)

េសចក�ីប�
� ក់េ លខ 2570

សំ េ ណរចំេ ពះេ្រគាងសំ ណង់ែ ដកែថបធន់នឹងរលកស៊ុ យ

របស់ ្រ បធានករ យា
ិ ល័ យ សំ ណង់េ គហដ� នទូេ ទ

ណាមិ

្រកសួ ងែដនដី េហដ� រចនាសម�័ន� គមនាគមន៍ និង

េដម្បីេ ដះ�សយជាមួយ នឹងត្រម�វ ករេពលមានអសន�

េទសចរណ៍ ក�ងឆា
� ំ2011)
ុ

សហព័ន�ែ ដកបន�ះនិងែដកែថបរបស់ ្រ បេទសជប៉ុនគឺ្រ ត�វ

េនក�ុងគំរ ូស �ង់ដ របេច�កវ ទ
ិ ្យោទំងេនះ

បានដក់សំ េ ណរេដម្បីស ង់្រ បេភទសំ ណង់អ គារេផ្សងៗ

កររ ត
ឹ បន�ឹងេដយ្របេភទេ្រគាងសំ ណង់ែដលអចអនុវ ត�

ែដលេ្រប “

េទបានែដល្រត�វ បានកំណត់ចំេ ពះសំណង់េ បតុងេអយរ ឹ

្របព័ន�អ គារសំ ណង់អ គារែដលែណនាំេអយស�ល់ សំ

ងមាំកងេសចក�
�ុ
ីែ ណនាំរ បស់ ក រ យា
ិ ល័ យគណៈរដ�ម�ន�ីែដ

ភារៈសំ ណង់ថ�ីៗ” ែដលអចទប់នឹងរលកស៊ុ យ ណាមិ

លបានេរៀបរបខងេល ្រត�វ បានលុ បេចល

និង្រត�វ បានរចនាជាបឋម

េហ យ ករប�
� ក់ច្បោស់ ៗពីកករអនុវ ត�ន៍ែ ដល្រត�វ ករស

និង្រត�វ បានអភិវ ឌ្ឍន៍េ ដយមានេគាលបំណងបង� រេ្រគាះ

្រមាប់អ គារជេន�� សមនុស ្សពីរ លកស៊ុយ ណាមិ

8

មហន�រយចំេ ពះសំ ណង់អ គារេនេពលវយ្របហរេដ

យដី

យរ�ួ� យដីធ�ន់ធ�រ ែដលមានទំហំ កមា� ំងរ�ួ� យដី 7

និងសុ វ ត�ិភា ពពីរ លកស៊ុ យ ណាមិេ នេ្រកមករតភា�ប់ទំនា

(រូបទី8)។ករអនុវ ត�ន៍ត មេគាលបំណងៃន

ក់ទំនងជាមួយ អង�ក រឧស្សហកម�នា នាែដលពក់ព័ន�។

“្របព័ន�សំ ណង់អ គារថ�”ី

ដូចបានេឃ ញ េនក�ងេ្រគាះថា
� ក់ដ៏ធ�ន់ធ�រ ែដលបានបង�ញ
ុ

គឺតំេ រៀបលំ ដ ប់ច ប់ពីបកអគារក�
ងទី
្រ ក�ង
ុ�
ុ

េអយេឃ ញ តមរយៈករធា�ក់ពិដ នអគារេនផ�វធំ
ូ Chuo

ករតម�ល់ សំ ណង់េ គហដ� ន និង

េនក�ុងែខធ�ូ ឆា� ំ2012

មជ្ឈមណ�លែបងែចកចំេ ពះមូល ដ� លករពរេ្រគាះមហ

ករចប់េ ផ�មកសងអគារថា� ក់ជា តិេ អយដូចសភាពេដម

ន�រយែដល្រត�វ កសងេដយេ្របេ ្រគាងសំ ណង់pilotis

វញ
ិ គឺកំពុងក� យជាកិច�ក រែដលដក់សំព ធស្រមាប់្រ បេទ
សជប៉ុន។

ែដលេ្របបំពង់ែ ដកែថបេបតុង។ (រូបទី9)។

តមរយៈករេបាះទុនេទេល បេច�កវ ិទ្យោសំ ណង់ែ ដកែថប
រូបទី7

ែដល្រត�វ េធ�ក រផា� ស់បរែវងឆា
� យែបបហ�ឹងេនក�ងឧស្សោ
ូ�
ុ

វធ
ិ ីស�ស�រ ចនាប�ង់េ ្រគាងសំ ណង់ស ្រមាប់អ គារជេន�� ស

ហកម�ែ ដកែថបជប៉ុន និង

មនុស ្សពីរ លកស៊ុ យ ណាមិ

ទំនា ក់ទំនងសហករេដះ�សយជាមួយ អង�ភាពែដលមា

រូបទី8

នករពក់ព័ន� េនាះសហព័ន�ែ ដកបន�ះ
និងែដកែថបជប៉ុនកំពុងែតតេម�ងករែចកកចយករេ្រប

“្របព័ន�សំ ណង់អ គារថ�ីែ ដលេ្របសំភា រៈសំណង់ែ ដលែក

្របាស់ ក របេង�តវ ធា
ិ នករ្របឆាំងនិងរ�ួ� យដី

ៃច�ថ�ី”

រលកស៊ុ យ ណាមិ និង

រូបទី9

េ្រគាះមហន�រយធម�ជា តិេ ផ្សងៗេទៀត និង

សំ េ ណរៃនសំ ភា រៈអគារជេន��សមនុស ្សពីរ លកស៊ុយណា

“ករែ្រប្រតឡប់ករកសងថា� ក់ជាតិ”

មិែ ដលេ្របេ ្រគាងសំ ណង់ែ ដកែថប

ជាករចប់េ ផ�មែដល្រត�វ បាន្រត�តពិនិត្យេដយរដ� ភិបាល
និង អជា� ធរតំបន់។


“ករវ ល
ិ ្រតឡប់េ ទសភាពេដមវ ញ
ិ ៃនករកសងអគារជា
តិ” ករចប់េ ផ�មដំបូង និង
ឧសហកម�ែ ដកែថបរបស់ ជប៉ុន
រ�ួ� យដីធំជា េ្រចន
ដូចជាកររ�ួ� យដីេ នភាគខងេកតៃន្របេទសជប៉ុនក�ុង
ឆា� ំ2011 បានេកតេឡ ងេនក�ង្របេទសជប៉
ុន
ុ
ែដលបានបង�រ េអយមានករខូចខតធ�ន់ធ�រ ទូទ ំង្របេទ
ស។ ែផ�កេល បទពិេ សធន៍ពីេ ្រគាះរ�ួ� យដីទ ំងេនះ
សហព័ន�ែ រ ែ៉ ដក និង ែដកែថបជប៉ុន
បានេធ�ក រស�ង់មតិនិង�សវ្រជាវេល េ្រគាងសំ ណង់ែ ដក
ែថបែដលេរៀបចំេ ធ�េ ឡ ងេដម្បីធា នាសុ វត�ិភា ពពីេ ្រគាះរ�ួ�
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Fracture of weld
at column end
due to inferior
welding

Fracture at beam
end that occurred
prior to its sufﬁcient
deformation

*

“Earthquake and Tsunami
Safety of Steel-structure
Buildings and Application of
Steel Products,”

*

Fracture of brace connection

Fracture of anchor bolts of column base to
cause dislocation of column

Photo 1 Damages of steel-frame structures in the Great Hanshin-Awaji Earthquake of 1995
(*Photos: Report on Damages to Steel Building Structures in the 1995 Hanshin-Awaji Earthquake,
Steel Committee of Kinki Branch, Architectural Institute of Japan)

Fig. 1 Production of Steel Frames and Development of New Steel Products in Japan
Steel-frame fabrication

(million tons)

Crude steel production

(million tons)

Rolled H-shapes
Extra-heavy H-shape
Tokachi-oki
Earthquake

Miyagiken-oki
Earthquake
New Seismic
Design Code

Cold-formed square steel tube

Fire-resistant steel
TMCP (thermos-mechanical
control process) steel for
building construction,
H-shape with ﬁxed outer
dimension, structural
stainless steel, 590 N/mm2
high-strength steel
Structural stainless steel

Great
Hanshin-Awaji
Earthquake
Revision of
Building
Standard Law

SN standard steel products (steel
products for exclusive use for
building construction), BCR (cold rollformed square steel tube) and BCP
(cold press-formed square steel tube)
Extra-heavy H-shape
employing TMCP steel
BCP325T (high-performance cold
press-formed square steel tube)

Great East
Japan
Earthquake

H-SA700 (780 N/mm2 high-strength steel)
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*

Ceiling members fell due to earthquakes.

While exterior members were washed
out, the building framing remained intact.

While exterior members were washed out
and fracture of brace was found, the
building structure remained intact.

While studs caused deformation due to collision
of drifts, the building framing remained intact.

Photo 2 Earthquake- and tsunami-induced damages to steel-structure buildings in Great East Japan Earthquake
(Photos: Surveys of Great East Japan Earthquake in 2011 (Preliminary Report)—National Institute
for Land and Infrastructure Management (Data No. 636), Ministry of Land, Infrastructure, Transport
and Tourism; and Building Research Institute (Data No. 132))

Fig. 2 Profile of Strong Seismic Intensity Scales in the
Great Nankai Trough Earthquake Forecasted to
Occur in the Near Future

Fig. 3 Energy Absorption during Great Earthquakes

Seismic
intensity scale
7
6+
6−
5+
5−
4
3 or lower

Yield
strength

The collapse of building is
prevented by means of the energy
absorption when being attacked
by the earthquake.

Source: Examination Meeting on Great
Nankai Trough Earthquake Models
(March 2012, Cabinet Ofﬁce)
Attacked area

In cases when the area of △OAB
and that of □OCDE are identical,
the seismic resistance or seismic
energy absorption is identical.

Current estimate
(Cabinet Ofﬁce,
2012)

Seismic intensity scale 6− or high About 71,000 km2
Seismic intensity scale 6+ or high About 29,000 km2
Seismic intensity scale 7
About 4,000 km2

Deformation

Past estimate (Central Disaster Management Council, 2003)
About 24,000 km2
About 6,000 km2
About 400 km2
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Fig. 4 Effects of Yield Point Deviation on Plasticization of Structural Members

Seismic
force

Pattern B

Collapse pattern A (design)

Pattern A
Pattern C
Seismic
force

When the deviation
in yield point is wide:

Collapse pattern B

Plasticizing section
Deformation

Collapse pattern C

Fig. 5 Effects of Yield Ratio on Plastic Deformation Capacity of Structural Members
Steel product

Frame employing
steel product A

A: Steel product with
high yield ratio

Frame employing
steel product B

Seismic
force
Stress
B: Steel product with
low yield ratio

As the yield ratio becomes lower,
the plasticizing area of steel products
becomes wider, and thus the plastic
deformation capacity of steel framing
becomes higher.

Strain

Seismic
force
Deformation
capacity: Low

Deformation
capacity: High

Absorption of seismic
energy: Low

Absorption of seismic
energy: High

Plasticizing area

Table 1 Mechanical Properties in JIS G3136 Rolled Steels for Building Structures
(Reference: Corresponding specifications in EN, ASTM and JIS)
Designation

Yield point or
strength

Tensile strength Yield ratio Elongation (%)
(%)
(N/mm2)

Charpy impact
energy (J)

EN 10025-2
S355J0/J2

(16＜t≦40 mm)
Min. 345
(40＜t≦63 mm)
(t≦100 mm)
Min. 335
Min. 470
(63＜t≦80 mm)
Max. 630
Min. 325
(80＜t≦100 mm)
Min. 315

(t≦40 mm)
Min. 22
(40＜t≦63 mm)
Min. 21
(63＜t≦100 mm)
Min. 20
*Proportional
test piece

(S355J0)
0°C/Min. 27
(S355J2)
-20°C/Min. 27

JIS G3106
SM490B/C

(16＜t≦40 mm)
Min. 315
Min. 490
(40＜t≦100 mm) Max. 610
Min. 295

(16＜t≦50 mm)
JIS＃1A: Min. 21
(40 mm＜t)
JIS＃4: Min. 23

(SM490B)
0°C/Min. 27
(SM490C)
0°C/Min. 47

JIS G3136
SN490B/C*

(16≦t≦40 mm)
Min. 325
Max. 445
Min. 490
(40≦t≦100 mm) Max. 610
Min. 295
Max. 415

(16＜t≦50 mm)
JIS＃1A: Min. 21
(40 mm＜t)
JIS＃4: Min. 23

0°C/Min. 27

ASTM A572
Gr. 50

Min. 345

Min. 450

Max. 80

ASTM 8”: Min. 18

*Through-thickness property of Z25 is specified.
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Table 2 Chemical Composition in JIS G3136 Rolled Steels for Building Structures
(Reference: Corresponding specifications in EN, ASTM and JIS)
Designation
C

Si

Mn

Chemical composition (%)
P
S

(S355J0)
(S355J0)
(16＜t≦40 mm)
EN 10025-2 Max. 0.20
Max. Max. Max. 0.03
Max. 0.03
S355J0/J2
0.55 1.60 (S355J2)
(S355J2)
(40 mm‹t)
Max. 0.025 Max. 0.025
Max. 0.22
JIS G3106
SM490B/C

(t≦50 mm)
Max. 0.18
Max. Max. Max.
(50 mm＜t)
0.55 1.65 0.035
(B) Max. 0.20
(C) Max. 0.18

Max. 0.035

JIS G3136
SN490B/C

(t≦50 mm)
Max. 0.18
(50 mm＜t)
Max. 0.20

(SN490B)
Max. Max. Max. 0.030
0.55 1.65 (SN490C)
Max. 0.020

(SN490B)
Max. 0.015
(SN490C)
Max. 0.008

Max. Max. Max.
0.40 1.35 0.040

Max. 0.050

ASTM A572 Max.
Gr. 50
0.23

N

Cu

Ceq**

(S355J0)
(t≦30 mm)
Max. 0.012 Max. Max. 0.45
0.55 (30＜t≦150 mm)
(S355J2)
Max. 0.47

(t≦40 mm)
Max. 0.44
(40 mm＜t)
Max. 0.46

**Weldability index
EN Ceq=C+Mn/6+(Cr+Mo+V)/5+(Ni+Cu)/15
JIS Ceq=C+Mn/6+Si/24+Ni/40+Cr/5+Mo/4+V/14

Fig. 6 Seismic-resistant, Base-isolation and Response-control Structures
Seismic-resistant structures

Base-isolation structures

Response-control structures

Isolator
Damper
Schematic diagram

Response-control damper

Vibration

Features

Vibration
During great earthquakes, the
seismic energy is absorbed
by allowing damage to the
building frame in order to
prevent collapse of the entire
building from occurring.

Vibration

Structures in which isolators (laminated
rubber) and dampers are installed
between the building structure and the
foundation structure. Vibrations of the
building structure during earthquakes
are greatly mitigated by making the
building’s natural period longer by
introducing isolators and by improving
the damping performance of the
building by the use of damping devices.

Structures in which responsecontrol dampers (bucklingrestraint braces etc.) are
installed in the building
structure. Vibrations of the
building are mitigated and
damage to columns and beams
is also mitigated solely by
absorbing the seismic energy
by the use of dampers.

Fig. 7 Structural Design Method for Tsunami Evacuation Buildings
Flow of structural design*

Calculation of tsunami wave pressure

Calculation of tsunami
wave pressure
Calculation of tsunamic
wave force
Calculation of shear
strength at each layer

Calculation of buoyancy
a) Buoyancy to
be applied in
the design of
building structure

b) Buoyance to
be applied in
the design
of foundation

The tsunami wave pressure is
calculated as being the hydrostatic
pressure at a height evaluated
by multiplying the design inundation
depth by the water depth coefﬁcient α.

Water depth coefﬁcient
Design inundation depth (m)
Unit volume mass of water (t/m3)
Gravity acceleration (m/s2)

Tsunami wave pressure

Design of tsunami
pressure-resistant member

Building

Design
inundation depth

Examination of drifts
Examination of scouring
Examination of collapse
Examination of overturning
Examination of sliding
Design of foundation beam

Barriers reside in-between
Distance from
coast of sea,
river, etc.
Water depth
coefﬁcient α

No installation
of barriers

500 m or
longer

500 m or
shorter

Not
applicable

1.5

2

3

*Examples of design of tsunami evacuation buildings based on the New Guidelines are published in the following website:
The Japan Building Disaster Prevention Association: Opening of “Commentary on Structural Requirements for Tsunami Evacuation Buildings and Other Structures”
http://www.kenchiku-bosai.or.jp/seismic/tsunami_text.html
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Fig. 8 “New Structural System Buildings Employing Innovative Structural Materials”
Important facilities on raised town block
In order to protect the building from
great earthquakes and huge tsunamis,
the entire town block is raised, in which
the upper area accommodates
high-function administrative and reginal
disaster-prevention functions, and the
lower area houses a parking lot and
rental space

1) No damage even when attacked by an
earthquake with a seismic intensity scale of 7
Avoiding plasticization of building framing by the use of
high-strength steel H-SA700 having a tensile strength twice that
of conventional steel and response-control mechanism as well
Maintaining the main structural section intact when attacked by
an earthquake with a seismic intensity scale of 7 so as to
protect human life and to secure continued business operations
after experiencing a disaster

•
•

2) Structural planning to resist to huge tsunamis
Securing the structural safety against huge tsunamis and their
backwashes by means of the “New Structural System Buildings”
Enhanced tsunami measures, reduced tsunami pressure by
minimizing the column size and reduced number of columns
and raising an entire town block by the use of high-strength
steel framing

•
•

Restoration housing on raised town block
Raised town block is developed using
“New Structural System Buildings
Employing Innovative Structural
Materials,” in which the lower area
houses existing commercial and
business facilities as well as newly-located commercial facilities, and the
upper area accommodates multi-storied residential buildings constructed
as they encircle a refuge square.
Distribution center
Distribution center with mixed
three-dimensional arrangement of
plants and ofﬁces capitalizing on high
ceiling heights and large spans and
with ﬂoors that are easily accessible by
cars using two ramps

3) Buildings with longer service life

to allow future change in planning by adopting a
• Flexibility
skeleton-inﬁll (SI) design, in which a building structure and its

•

exterior-interior structures and equipment are designed as
separate structures, as well as by adopting large spanning for
framing structure
Easy restoration of damaged buildings by adopting the
exterior/interior members and equipment design in which these
members and equipment are designed to be renewed

4) Resources savings
Realization of environmentally-friendly buildings by adopting
high strength steel, which can lead to the reduction in the total
weight of steel framing and in CO2 emissions
Easy reuse and recycling of steel products by adopting SI design

•
•

Fig. 9 Proposal of Tsunami Evacuation Facilities Employing Steel Structures
Tsunami evacuation tower
of lightweight
• Realization
building frame with high

•

seismic and tsunami
resistance that is enabled
by the use of square steel
tube-H shape structures
Tower framing, conﬁguration and height that
conform to tsunami height
(inundation depth) and the
number of evacuees

Building serving as disaster-prevention building
a pilotis structure with a
• Adopting
height surpassing the assumed

•
•
•

Bucklingrestraint
tsunami height to avoid tsunamis thrust brace
Adopting CFT columns with high yield
strength and rigidity
Adopting response-control structures in
which buckling-restraint braces are
installed so as to improve the seismic-resistant performance of buildings
Lightweight buildings by the use of steel Concretestructures that can result in less seismic ﬁlled steel
tube structure
force applied to pilotis structures
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Responsecontrol
structure
Pilotis
structure

(ទំព័រ 7-10)

រូបថតទី4
អគារែដលរអិល ជាចំេ ណាតេដយរលកស៊ុ យ ណាមិ

ពត៌ មា នេដមលម�ិតចំេពះករតក់ែតងអគារ

រូបថតទី5

ជេ ន�� សមនុស្សេអយមានសុ វត�ិភាពពីរ លកស៊ុយ ណាមិ

អគារសំ ណង់ែ ដកែថបែដលសមាជិកែផ�កខងេ្រកនិង

េដយ Kenzo Taga ជាស�ស�ចរ្យ

ែផ�កខងក�ង្រត�
វ បានកំេ ទចេដយរលកស៊ុ យ ណាមិ
ុ

េនសកលវ ទ
ិ ្យោល័ យ កូេ ប
កររ�ួ� យដីដ៏ខ� ំងេនភាគខងេកតៃន្របេទសជប៉ុន

េដយ្រត�វ បានបំេ ផ�ចបំផា� ញអស់ េទ

ែដលបានេកតេឡ ងេនៃថ�ទី11 ឆា� ំ

វទ
ិ ្យោស�នវ ទ
ិ ្យោស�ស�ឧស្សោហកម�រ បស់ សកលវ ទ
ិ ្យោល័

គឺជា កររ�ួ� យដីដ៏ធំបំផុតែដលមានទំហំ ធំគឺ9.0។

យតូក្យូ និង

ខណៈេពលែដលមានករបំផ�ិចបំផា� ញអគារនានាេដយ

វទ
ិ ្យោស�ន�សវ្រជាវបានចប់េ ផ�មករស�ង់មតិ និង

សរចលនារលករ�ួ� យដីគឺមា នបរ មា
ិ ណតិចតួចែដលអ

ករ�សវ្រជាវចំេ ពះទំងន់រ លកស៊ុ យណាមិ

ចេ្រប�បេធៀបបាន

ែដលនាំេ ទរកដំេ ណាះ�សយចំេពះករែណនាំបេណា
� ះ

ែដលភាគេ្រចនបំផុតៃនករខូចខតចំេ ពះជីវ ត
ិ មនុស ្ស

អសន�ស ្រមាប់ក ររចនាប�ង់អគារជេន�� សមនុស្សពីរ លក

និង អគារជាេ្រចន

ស៊ុ យ ណាមិេ នក�ងែខវ
ច
ិ �ិក ឆា� ំ2011 េដយ្រកសួ ងែដនដី
ុ

្រត�វ បាននាំមកេដយរលកស៊ុយ ណាមិ

េហដ� រចនាសម�័ន� គមនាគមន៍ និង េទសចរណ៍។

ែដលបានបង� ញករបំេ ភ�ចរបស់ ពួកវយា៉ ងច្បោស់ ្រកែឡ

េនះជាករែណនាំបេណា
� ះអសន�ទក់ទងនឹងត្រម�វ ករ

តរួមនឹងកំលំងេបាកដ៏គួរ េអយរន�ត់។

េ្រគាងសំ ណង់អ គារស្រមាប់អ គារជេន��សមនុស ្សពីរ ល

អគារសំ ណង់ែ ដកែថបជាេ្រចន

កស៊ុ យ ណាមិេ ដយែផ�កេល ករបំផ�ិចបំផា� ញអគារែដល

ទទួល រងករបំផា� ញេ្រចនែបបេ្រចនយា៉ ងពីរ លកស៊ុយ

បង�រ េដយរលកស៊ុ យ ណាមិែដលេកតេនក�ុងកររ�ួ� យដី

ណាមិ ដូចជាេធ�េ អយមានករដួល រ អ
ំ គារ

ដ៏ធំេ នភាគខងេកតៃន្របេទសជប៉ុន(ករែណនាំថ�ី)

ករដំក្បោលចុះ អ�ីៗក� យជាកកសំ ណល់

ឯកសភា� ប់ដ ច់េ ដយែឡកមួយ ចំេ ពះ

ករបាត់បង់ែ ផ�កជំនួយ ខងក�ងនិ
ងខងេ្រកអគារេដយ
ុ

ចំេ ណះដឹងបែន�ម (ករែណនាំបេច�កេទស) ទក់ទងនឹង

សរលំ ហូ រ ទឹករួមនឹងករបាត់បង់ជា េ្រចនេផ្សងេទៀត

រេបៀបរចនាប�ង់ស ្រមាប់អ គារនានាែដលជាសុ វត�ិភា ពសំ

(រូបថត 1-5)។

ណង់្រ បឆាំងនឹងរលកស៊ុ យ ណាមិ។
ពត៌មា នស�ីពីក ររចនាប�ង់អ គារជេន��សមនុស ្សពីរ លកស៊ុ

រូបថតទី1

យណាមិដូេ ច�ះពក់ព័ន�េ រឿងេនះ

អគារសំ ណង់ែ ដកែថបែដល្រត�វ បានបំផា� ញេដយរលក

្រត�វ ទុកជូនរដ� ភិបា លតំបន់ត មរយៈ្រកសួងមួយ េនះ។

យក្សស៊ុ យ ណាមិ

េនក�ុងេសៀវេភែណនាំសី អ
� ំពីអ គារជេន�� សមនុស្សពីរល

រូបថតទី2

កស៊ុ យ ណាមិ(្រត�វ បានបេ�� ញេអយដឹងេដយករ យា
ិ ល័

អគារសំ ណង់ែ ដកែថបែដលមានែដលរ ក
ំ ិល យឺតៗេដយ

យគណៈរដ�ម�ន�ីេ នក�ុងឆា� ំ2005)

សរ្រត�វ បានប៉ះទង�ិចេដយនាវ

ទំងន់រ លកស៊ុ យ ណាមិ(កមា� ំងនឹងសមា� ធែដលេធ�េទេល

រូបថតទី3

អគារអំេ ពលមានរលកស៊ុ យណាមិ)

អគារែដលដំក្បោលចុះេដយរលកស៊ុយ ណាមិ

គឺ្រ ត�វ បានេរៀបចំជា ឯកសណា
� នេនកែន�ងសំ ពធហយ
្រដ�ែ ស�តទិកចំនួនបីដងៃនជេ្រមែដលេ្រជបំផុត។ក៏ប៉ុែ ន�ថ�ី
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ៗេនះអ�កជំនា ញបានវយតៃម�ថា ទំងន់ផកៃនរលកស៊
ុយ
ុ�

ធ�ន់ជា ងេ្រគាងសំ ណង់េ បតុងែដលមានកំលំងជំរ ុញ ទំងន់

ណាមិ្រ ត�វ បានកត់បន�យ តមមេធ្យោបាយ

ធ�ន់។ខណៈេពលែដលកររចនាក� យជាជេ្រមេ្រជលិច

ថាេតលំ េ នឋនែដលមានេន និង

លង់្រ បសិ ទ�ិភា ពៃនករផ�កេផ�
កេដយសរែតករស្រមាល
ុ

ថាវខុស គា� េដយអ�ស័ យេលចមា� យពីេឆ�រ សមុ្រទឬក៏ទ

និងករស៊ូ ណាមីេ នេល អគារមួយ បានក�យេទជាធំជា ង

េន�ែ ដរឬេទ

មុន។េដម្បីេ ដះ�សយជាមួយ ដូចជានិនា� ករមួយ ែបប

ដូេ ច�ះេហ យ ទំងន់រ លកស៊ុ យ ណាមិែ ដលេកតមាន

េនះ

្រត�វ បានប�
� ក់្រ បាប់េ ដយសមេហតុស មផល។

ហក់ដូចជាកំពុងេកនេឡ ងករណីែដលក�ុងេនាះសមាជិក

ទំងន់ផ�ុកៃនរលកស៊ុ យ ណាមិ

ែដលមិនមានរលកស៊ូ ណាមិែ ដលធន់្រ ទំនឹងសមា� ធ

ទំងន់បន�កេផ�
កែដល្រត�វ បានអនុវ ត�េ នក�ងកររចនាេ្រគា
ុ
ុ

(សមាជិកែដល្រត�វ ទទួល រងេដយផា� ល់េ ទនឹងសមា� ធរ

ងសំ ណង់រ បស់ អ គារគឺជា ទូេ ទមានផ�កទំ
ងន់រ លកស៊ុ យ
ុ

លកស៊ូ ណាមិនិង្រត�វ បានេគរ ព
ំ ឹងថានឹងបំែ បក)

ណាមិ និង ទំងន់ខ្យល់ ។ ជាដំបូង

្រត�វ បានេរៀបចំជា សមាជិកនិងរចនាសម�័ន� pilotis

លក�ណៈរបស់ ៃ នរលកស៊ុ យ ណាមិ្រ គឺ្រត�វ បាន្រត�ត

ែផ�កខងេ្រកមួយ ែដល្រត�វបានអនុម័តជា

ពិនិត្យេដយេ្រប�បេធៀបជាមួយ នឹងទំងន់រ លកស៊ុយ ណា

ជាវ ធា
ិ នករជាក់ែ ស�ងេដម្បីក ត់បន�យ ផលប៉ះពល់ ៃ នទំង

មិ និង ទំងន់ខ្យល់ ។

ន់ផកស៊
ូ ណាមិេ នះ។
ុ�

•កំលំរ លកណាមួយ ក៏េ ដយ កំលំងទំងន់ខ្យល់ ឬ

•ខណៈេពលកម�ស់ ជា ន់អ គារេកនេឡ ង

កំលំងទងន់រ លកស៊ុ យ ណាមិ

ទំងន់ផុករលករ�
�
ួ� យដីនិងទំងន់ខ្យល់ ែ ្របជាខ�ស់ េឡ ង។

មានឥទ�ិពលផ�កទំ
ងន់ដ៏ខ� ំងបំផុតមួយ
ុ

ប៉ុែ ន�ទំងន់រ លកស៊ុ យ ណាមិ្រ ត�វ បានវយតៃម�ករេ្រប្រ បា

េហ យ េនក�ុងេ្រគាងសំ ណង់

ស់ ស មា� ធហយ្រដ�ែ ស�តធិកែដលមានតៃម�េ ស�គា�ែដលក�

ពួកវ្រត�វ បានជំនួេ ដម្បីទទួល បានទំងន់េ ស�ែ ដលផ�ល់ េអ

យជាធំេ ឡ ងៗខណៈេពលែដលកម�ស់ ៃ នជាន់អគារចុះ

យមានករងររចនាធម�ត េទបាន។

ទបេទៗ។ ្របសិ នេបទំងន់ជួរ េដកអចកត់សំ គា ល់ បា ន

•កំលំងរលករ�ួ� យដីគឺជា កំលំងមួយ ែដលេធ�ចលនា�ស

េយ ងយល់ ពីេ ពលែដលដំក្បោលចុះេដយរលកស៊ុយណា

បគា� េហ យ មានផលប៉ះពល់ យា៉ងធំេ ដយសរមា៉ ស់មាឌរ

មិែ ដលមានទំងន់្រ បហក់្រ បែហលគា� ។ក�ងករណ
ី ែដលសំ
ុ

បស់ វ។ ម៉្យោងវ ញ
ិ េទៀតេគនិយាយថា

ណង់ pilotis ្រត�វ បានអនុវ ត�ន៍េ នជាន់ទីមួយ

ខ្យល់ បក់រ ួមនិងរលកស៊ុ យ ណាមិែ ដល្រត�វ បានេគដក់

អច្រត�វ បានបេង�តេឡ ងែដលបន�ករលកស៊
ុ យ ណាមិអ ច
ុ

េឈ�ះថាកំលំងអង�ធា តរវ

្រត�វ បានកត់បន�យ បានយា៉ ងេ្រចន េហ យ េ្រគាងសំណង់

្រត�វ បានប៉ះពល់ យា៉ងធំេ ធងេដយទំហំ ៃ នតំបន់ែដលទទួ

pilotis

លរងសំ ព ធរលកស៊ុ យ ណាមិនិងេរៀបចំអ គារេអយ្រត�វ

អច្រត�វ បានដំេ ណរេទ្របកបេដយ្របសិ ទ�ិភា ពតមវ ធា
ិ

គា� ។បែន�មេល ស ពីេ នះេនេពលែដលទំងន់ស៊ុ យណាមិ្រត�

នករណ៍ទប់ទល់ នឹងកររអិល ។ តមវ ធ
ិ ីេ នះ

វបាន្រត�តពិនិត្យេនក�ងករេ្រប�បេធៀបទំ
ងន់បន�កែដល
ុ
ុ

វ ធា
ិ នករណ៍ែដលមាន្របសិ ទ�ិភា ពនិងសមរម្យេដម្បីក ត់

េផ�កែដល្រត�វ បានប�
� ក់ចំេ ពះអគារែដលមានកម�ស់ទ

បន�យ ទំងន់រ លកស៊ុ យ ណាមិ

បនិងមធ្យម

អច្រត�វ ទទួល យកេដយករយល់ ដឹងពីល ក�ណៈសំណុំឯ

វងយ�ស�ល សន�ិដ� នថាផល�ប៉ះពល់ៃ នទំងន់រ លកស៊ុយ

កសរបន�ករលកស៊
ុ យ ណាមិត មទិស កម�ស់ ។
ុ

ណាមិនឹងែ្របេទជាធំជា ងសំ ណង់ែ ដកែដលមានទំងន់

�សបេពលជាមួយ គា� េនះែដរេយាងតមឥទ�ិពលករ ក
ំ ិល

�សលជាង

ចំបា ច់្រ ត�វ េធ�ជា ជួរ ែដលធា�ក់ចុះទប70%ៃនកំលំងរលក
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ស៊ុ យ ណាមិ

ទំរ ង់ែ ដលមានកំរ ត
ិ ទឹកេន។ �សបេពលជាមួយគា� េនះែដរ

ែដលគណនាេនក�ងករណ
ី ែដលគា� នករផ�ត់ផ�ង់ចំេ ពះក
ុ

ក�ងករណ
ី ែដលរលកស៊ុ យ ណាមិហូ រ ចូលមកក�ងអគារ
ុ
ុ

រចប់េ ផ�មសំ េ ពធ។

េគទទួល យកេដយេពញចិត�ែ ដលប�ង់អគារកន់ែ តមាន

• ្របសិ ទ�ិភា ពៃនសំ ណង់ Pilotis

សុ វ ត�ិភា ពែដលេធ�េ ឡ ងេដយករគណនាេនក�ងដំ
ណាក់
ុ

ចំេ ពះករកត់បន�យ ទំងន់បន�ករលកសុ
យ ណាមិ
ុ

កលរចនា្រកបខ័ណ�េ្រគាងសំ ណង់រ បស់ពងែដល្រត�វ បា

េដយែផ�កេល េ ្រគាងសំ ណង់ pilotis េនះ

នគណនាេល ល ក�ខ័ណ�ែដលទឹកហូ រ ចូល មកខងក�ងអ
ុ

បន�ុករលកស៊ុ យ ណាមិ

គារ

អច្រត�វ បានគណនាេល ស�នភាពែដលសំ ពធរលកស៊ុ

េហ យ េនក�ុងដំណាក់ពិភា ក្សោអំពីក រដំក្បោលចុះនិងកររ ំ

យណាមិដំេ ណរករែតេនេល ស សរ ធ�ឹម និង

កិល ទីត ំងពងបែណ�តរបស់ អ គារ

ែផ�កទប់កំលំងសំ ព ធេផ្សងេទៀតៃនេ្រគាងសំ ណង់

ែដលេឆ�យ តបេទនឹងកំរ ត
ិ អគារែដលលិច

pilotis។

(រួមទំងកំរ ត
ិ កែន�ងទំេ នរេនខងក�ងអគារ)។
ុ

• ទិស េដៃនបន�កេផ�
ករលកស៊ុ យ ណាមិ
ុ

(េយាងតមរូបភាពទី3)

េគសន�ិដ� នថាបន�កេផ�
កៃនរលកស៊ុ យ ណាមិ
ុ
េកតេឡ ងមកពី្រ គប់ទិស ទី។

រូបភាពទី3 ទស្សនៈៃនករបែណ�តពង

ក៏ប៉ុែ ន�កងករណ
�ុ
ី ែដលរលកស៊ុ យ ណាមិកំពុងរត់ត មទិស
េដ

ទស្សនៈមូល ដ� នស្រមាប់ក ររចនាប�ង់សំ ណង់អ គារ

អច្រត�វ បានសន�ិដ� នេចញពីឯកសរែចកចយសុី ជេ្រម

ចំេ ពះអគារជេន�� សមនុស ្សពីរ លកស៊ុយ ណាមិ

ែដល្រត�វ បានព្យោករណ៍ទុកមុន
ែដលទទួល បានតមេធ្យោបាយែដលបានផ�ល់ ជូនជាបន�ប

•កររចនាប�ង់អ គារស្រមាប់ែផ�កទប់កំលំងសមា� ធស៊ុ យ

នា� ប់រ ួមនិងករេរៀបចំេ អយបានសម�សបតមបនា�ត់េ ឆ�រ

ណាមិ និង ែផ�កមិនទទួល រងសមា� ធស៊ុ យ ណាមិ

សមុ្រ ទ

េនក�ងប�
ង់េ ្រគាងសំ ណង់អ គារែដលទប់ទល់ នឹងបន�ករ
ុ
ុ

េរឿងេនះមិនគួអនុវ ត�ចំេ ពះករសន�ិដ�នដូចបានេរៀបរប់

លកស៊ុ យ ណាមិ

ខងេល េ នាះេទ។ េល ស ពីេ នះេទៀតេនាះ

សមាជិកែដលធន់្រ ទំរ លកយក្សស៊ូណាមិនឹងសមា�ធ

វអ�ស័ យ ស�នភាពស៊ុ យ ណាមិជា ក់ែ ស�ងែតម�ង

(សមាជិកែដល្រត�វ ទទួល រងេដយផា� ល់េ ទនឹងសមា� ធរ

ទំងន់បន�កេផ�
កៃនរលកស៊ុ យ ណាមិគឺ្រ ត�វ បាន្រត�តពិនិត្យ
ុ

លកយក្សស៊ូ ណាមិនិងបានរចនាេឡ ងមិនែមនេដម្បីបំែ ប

េដយករគណនាពីឥទ�ិពលៃនកំលំងេបាកពីេ ្រកយរប

ក)

ស់ រ លកស៊ុ យ ណាមិ។

និងមិនែមនជារលកស៊ូ ណាមិស មាជិកែដលសុំនឹងសមា�

•ករបែណ�តពង(េបា៉ ល)

ធ

ខណៈេពលែដលបែណ�តពងែដលបេង�តេដយរលកស៊ុ

(សមាជិកែដល្រត�វ បានទទួល រងេដយផា�ល់ េ ទនឹងសមា�

យណាមិ

ធរលកស៊ូ ណាមិេ ហ យ េគរ ព
ំ ឹងថានឹងបំែបក)

ជាមូល ដ� នេដម្បីេ ឆ�យ តបេទនឹងពងបែណ�តៃនកំរ ិតសំ

គឺជា ករប�
� ក់យា៉ងច្បោស់ ស មា� ល់ ពីគា�

េលងៃនែផ�កអគារហ�ឹងែដល្រត�វ ជនលិច

េហ យ បនា� ប់មកបានេរៀបចំេ នក�ងរចនាសម�
័ន�អគារេនះ។
ុ

វអច្រត�វ បានេគគណនាេដយករគណនាទឹកែដលហូរ
ចូល េទក�ងអគារចប់
ពីចំណុចចប់េ ផ�មចំេ ពះករបេង�ត

ុ
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កមា� ំងៃនករសុំនឹងសមា� ធជាសមាជិកយក្សស៊ូណាមិ្រ ត�វ

ឬក�ងករណ
ី ៃនករទទួល យក្រគឹះកររ ក
ី រលដលមួយ
ុ

បានរចនាេឡ ងដូេ ច�ះ

េនះ

ែដលនាំេ អយកមា� ំងេនះមិនឈនដល់ កមា� ំងចុងេ្រកយ

វ ធា
ិ នករ្រត�វ បានយកេដម្បីររំងករេរេចញេពញពីកែន�ង

េនះសូ ម្បីែ តេនេពលែដលបានវយ្របហរេដយស៊ូ ណា

េដម ៃន្រគឹះេដយសរែតករសំ អត។

មីនិងថាកមា� ំងរលករលកស៊ូ ណាមិបា នទទួល េដយសមា

•ប៉ះទង�ិចគា� ចំក រកំេ រ ក
 យឺ តៗ

ជិកអច្របាកដជា្រត�វ បានប�ូ� នេទស៊ុមរចនាសម�័ន�។

េដយមានករគណនាពីក រខូចខតែដលេកតេឡ ងេដ

េល ស ពីេ នះេទៀត ករែថទំែដលគួរ ែត្រត�វ

យសរែតករប៉ះទង�ិចគា� ចំេ ពះករកំេរ ក
 យឺ តៗេនាះ

យកេទេ្របជា ទឹកកត់ផា� ច់ស មាជិកក�ុងករណីែដលមាន

្រត�វ េគបានប�
� ក់្រ បាប់ថា ែផ�កសំ ខ ន់ៃនរចនាសម�័ន�សំ

ត្រម�វ ករ។

ណង់ែ ដលមិនដួល រលំ េ ដយសរករប៉ះទង�ិចគា� ចំេ ពះ

វ្រត�វ បានអត់ឱនឱ្យថាសមាជិកែដលធន់្រ ទំនឹងរលកស៊ូ

ករកំេ រ ក
 យឺ តៗ

ណាមិស មា� ធអចបំែ បកេដយមានករខូចខតេទេ្រគាង

ឬថាេបេ ទះបីស សរមួយ ចំនួននិងជ�
� ំងទប់្រ ត�វ បានរង

េនាះេទ។

ករខូចខតេដយសរករប៉ះទង�ិចគា� ៃនករកំេរ ក
 យឺ តៗ

•រចនាៃនស៊ុ មរចនាសម�័ន�

េនះ រចនាសម�័ន�អគារទំងមូល មិនបានដួល រលំ េទ។

វ្រត�វ បានប�
� ក់ថា កមា� ំងេផ�កៃនេ្រគាងករផ�កេល
ស ពី
ុ

ករ�សវ្រជាវគឺកំពុងដំេ ណរករេនេលក រវយតៃម�ៃ នក

យក្សស៊ូ ណាមិេ នទិស េផ�កនិងេនជាន់នីមួយ ៗ។

មា� ំងករប៉ះទង�ិចគា� ចំេ ពះកររ ក
ំ ិល យឺតៗ

េល ស ពីេ នះេទេទៀតកមា� ំងៃនសមាជិកែដលធន់្រ ទំនឹង

េនេល អគារេហ យដូេ ច�ះវជាករលំ បាកក�ុងករគណនា

សមា� ធរលកស៊ូ ណាមិ

េអយច្បោស់ ថា កមា� ំងបុកគា� ្រគប់្រ បេភទៃនរ ក
ំ ិល េនះ។

ែដលបេ្រមជា សមាជិកៃនេ្រគាងេនះ្រត�វ បានរចនាេឡ ងដូ

េល ស ពីេ នះេទៀតេនក�ុងេគាលបំណងេដម្បីប�
� ក់ថា អ

េច�ះថាកមា� ំងេនះមិនឈនដល់ កមា� ំងចុងេ្រកយពក់ព័ន�

គារមួយ មិនដួល រលំ េ ដយសរករប៉ះទង�ិចគា� ចំេពះកររ ំ

មួយ ពក់ព័ន�មិន្រតឹមែតរលកយក្សស៊ូ ណាមិេ ទែតែថមទំ

កិល យឺ តៗេនាះ

ងផ�កទំ
ងន់េ ផ្សងេទៀតែដលបានរួមប�ូ� លគា� េនេពលែដ
ុ

វនឹងចំបា ច់េ ដម្បីស ន�ត់មិន្រតឹមែត្របេភទ

លចំបា ច់។

ចំនួនទឹក្របាក់ ទំហំ ករកំណត់រ ចនាសម�័ន� ទម�ន់
េល្ប�នបុកនិងករប៉ះទង�ិចគា� ទិស េដរ ំកិល

•ករ្រត�តពិនិត្យៃនដំក្បោលចុះនិងកររអិល េចញពីកែន�ង

ែដលនឹងចល់ ជា មួយ

វ្រត�វ បានប�
� ក់ថា អគារេនះនឹងមិនេល កេចលឬរអិល

អគារេនះប៉ុេ ណា�ះេទប៉ុែ ន�ែ ថមទំងែផ�កអគារែដល្រត�វ បា

េចញេដយសរែតករផ�ករលកស៊
ូ ណាមិែ ដលបានយក
ុ

នបុកេដយកររ ក
ំ ិល េនះ។ ប៉ុែ ន�េ នក�ងករណ
ី ជាេ្រចន វ
ុ

េទក�ងគណនី
ស ្រមាលនិងទម�ន់រ បស់ ខនែដលេននិ
ង
ុ
ួ�

ជាទូេ ទមានករលំ បា កក�ុងករសន�ត់កត� ប៉ះទង�ិចគា�ជាច

(ស្រមាប់្រ គឹះគំនរកមា� ំងទញេចញមិនេល ស ករតស៊ូ ទ

្រម�ះែបបេនះែមន។

ញេចញេនាះេទ។ )

ដល់ ចុងប�
� ទំងេនះវនឹងមានសរៈសំ ខ ន់កងករស
ុ�
ងសង់អគារជាមួយ ែដលេល សត្រម�វ ករតេទេទៀត

• ករសំ អ តអគារ

ដូេ ច�ះរចនាសម�័ន�អគារមួយ ទំងមូល មិនដួល រលំយា៉ងង

គំនរបាត្រគឹះ
្រត�វ បានអនុម័តេដយយកេទក�ងគណនី
ៃ នករសំ អ ត
ុ
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យ�ស�ល េដយបានបែន�មែផ�កដច់ែ ឡកពីគា� ៃនរចនាស

េហ យ កររចនាប�ង់អុីលស�បា
� យឱ្យេកត
ូ � ស�ិចែដលបេណា

ម�័ន�សំ ណង់ែ ដលករពរែផ�កៃផ�អគារឬ

មានស�នភាពនានាដូចជាករេកតេឡ ងៃនករខូចខតនិ

សូ ម្បីែ តេនេពលែដលែផ�កេ្រគ�ងកុំព្យូ ទ័របណា
� ល

ង ករេធ�េ អយខូច្រទង់្រ ទយបនា� ប់បន្សំកងអគារមួ
យ។
ុ�

ឱ្យដួល រលំ ក�ងតំ
បន់េ នះ។ (សូ មេមល រូបភាពទី 4)
ុ

េនក�ងករណ
ី េពលែដលកររចនាបា�ស�ិច្រត�វ បានអនុម័ត
ុ
េដម្បីក រពរពីរ លកស៊ូ ណាមី

រូបភាពទី 4 ករប៉ះទង�ិចគា� ៃនកររ ក
ំ ិល

គឺមា នលទ�ភា ពខ�ស់ ែ ដលមានសុ វ ត�ិភា ពបនា� ប់ពីរ�ួ� យដី
មួយ ែដលរចនាសម�័ន�សំ ណង់អ ករ

ទិស េដេនក�ុងរលកស៊ូ ណាមីែដលធន់្រ ទំនឹងកររចនា

្របឆាំងនឹងកររ�ួ� យមិនអច្រត�វ បានរក្សោទុក។

សម�័ន�សំ ណង់ែ ដលេ្របេ ្រគាងែដក

េដម្បីេ ដះ�សយស�នករណ៍ែបបេនះវ ធា
ិ នករែដលមា

សមាមា្រតៃនបន�កស៊
ូ ណាមិជា កមា� ំងេផ�កែដលត្រម�វ េអ
ុ

ន្របសិ ទ�ិភា ពមួយ គឺថា សមត�ភា ពបន�កេផ�
កៃនអគារមួយ
ុ

យមានេនក�ងេ្រគាងសំ
ណង់ក រពររ�ួ� យដី
ុ

ែដល្រត�វ បានេល កេឡ ងេដយអនុវ ត�ផលិ តផលែដកែថក

ទំនងជាក� យជាែផ�កមានទំហំ ធំស ្រមាប់រចនាសម�័ន�ែ ដក

មា� ំង្រជ�ល ខ�ស់ េ នក�ងេគាលបំ
ណងេដម្បីែ កលម�ករទប់ទ
ុ

មួយ ទម�ន់� សលជាងរចនាសម�័ព្រងឹង-

ល់ អគាររចនាសម�័នែដកែថបចំេ ពះទំងន់រ �ួ� យនិងបន�ករ
ុ

េបតុងមួយ ែដលមានទម�ន់ធ�ន់ ។

លកយក្សស៊ូ ណាមិ។ (សូ មេមល រូបភាពទី 5)

កត� សំ ខ ន់េ នក�ងកររចនាអគារជេម�
�សសំ ណង់ែដកែថ
ុ

រូបភាពទី 5 រូបភាពៃនករអនុវ ត�ន៍ែ ដកកមា� ំងខ�ស់

បែដលរលកស៊ូ ណាមីេ នាះគឺថា អគារមួយ ែបបហ�ឹង្រត�វ បា

•ករបែណ�តេបា៉ លនិងវ ធា
ិ នករស្រមាប់ករដំក្បោលចុះ

នេ្រគាងទុកបាន្រតឹម្រត�វ និងបានរចនាេឡ ងបនា� ប់ពីក រទ

និងរអិល េចញៃនអគារ

ទួល បានករយល់ ដឹងេពញេលញៃនលក�ណៈពិេ សសែដ
លទក់ទងេទនឹងរចនាសម�័ន�ែ ដកទម�ន់� សលែដលបាន

្របសិ នេបទឹកមិន្រជាបចូល េទក�ុងអគារេទេនាះេបា៉ លែដ

េរៀបរប់ខ ងេល ។

លឆ�់យ តបេទហ�ឹងកំរ ត
ិ អគារនឹងដំេ ណរករេនេល អគារ
។

•េរសុី ស �ង់េ ផ�ក

េល ស ពីេ នះេទៀតក�ងករណ
ី េនេពលែដលអគារមួយែដល
ុ

េនក�ងកររចនាប�
ង់ក រពររ�ួ� យេន្របេទសជប៉ុនកររច
ុ

្រត�វ បានជន់លិ ចអំឡុ ងេពលជ�
� ំងែផ�កខងេ្រកនិង

នាភាពតឹងែដលអនុ��តស្រមាប់បន�កជាបេណា
� ះអសន�
ុ

ែផ�ក ចំហ

ែដល្រត�វ បានអនុម័តស្រមាប់ក ររ�ួ� យដីខ� តមធ្យមនិង

របស់ ខន្របសិ
�ួ
នេបខ្យល់ េ តនមានេនក�ងែផ�
កេនះហ៊ុ �ព័ទ�
ុ

កររចនាកមា� ំងចុងេ្រកយស្រមាប់កររ�ួ� យដីខ�ង
ំ ៗ។

េដយធ�ឹមនិងសន�ះទ� រេកនេឡ ងែដលទក់ទងេទនឹងករ

តមរេបៀេនះទំងកររចនាប�ង់អ គារយឺ តនិងកររចនាបា�

្រប្រពឹត�រ បស់ ខ្យល់ បង�រ េនេល អគារ។

ស�ិចអុីលស�ូ

ដល់ ទីប�� ប់េ នះេនក�ងករណ
ី ផ�យេដ
ម្បីព្រងឹងេបតុងរច
ុ
ុ

ជាទូេ ទ្រត�វ បានអនុម័តេនក�ុងកររចនាប�ង់អ គារករពរ

នាសម�័នទម�ន់ធ�ន់មួយ រចនាសម�័ន�ែ ដកទម�ន់� សលគឺស

កររ�ួ� យអ�ស័ យេល ក្រមិតទំងន់ផ�ុក។

មរម្យអែណ�តេហ យ ដូេ ច�ះករ្រកឡាប់និងធា� ក់ទំនងជា្រត�វ

កររចនាប�ង់យឺ តមានន័យ ថារចនាសម�័ន�អគារែដលអចវ ិ

បានេល េ ឡ ង។

ល្រតឡប់មកសភាពេដមរបស់ ខួនវ
� ញ
ិ បានេដយគា� នករ
ខូចខតបនា� ប់ពីក ររ�ួ� យដីមួយ បានេកតេឡង
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េដម្បីេ ធ�ឱ្យ្របេស រ េឡ ងនូវ ស�នភាពែបបេនះវគឺអ ចេធ�

េគអចេធ�ែ ដកែថបែដលមានរចនាសម�័ន� pilotis

បានេដយក្រមិតទឹកជំនន់ៃ នអគារេនះ្រត�វ បានេរៀបចំេ ឡ

រចនាសម�័ន�មា ន្របសិ ទ�ិភា ពក�ងកររចនាែដលធន់
្រទំនឹង
ុ

ងេដយេ្រប្រ បព័ន� pilotis

រលកស៊ូ ណាមិយា៉ងងយ�ស�ល ចូល េទក�ង
ុ
ែដល្រត�វ បានដក់េ ្រប្រ បាស់ ជាក់ែ ស�ង។

េហ យ ថាអគារេនះែដល្រត�វ ប�� ប់ែផ�កសមាជិកគឺ្រត�វដួល
េដយបង�ំបណា
� លឱ្យលិ ចលង់េ នក�ងេគាលបំ
ណងេដម្បី
ុ

រហូ តមកដល់ េ ពលេនះ

កត់បន�យ ករបន�កំេ ណនជាេ្រចនតមែតអចេធ�េ ទបាន

ករដំក្បោលចុះនិងកររអិល ៃនអគារេដយសរែតស៊ូណា

។

មិមា នករជាប់ព ក់ព័ន�

វ្រត�វ បានេគស�ល់ ថា ករខូចខតពីក ររ�ួ� យដីពីគំរ ូកន�ង

វ ធា
ិ នករមួយ ែដលអច្រត�វបានបេង�តក�ុងគំនរែដកែដល

មកែដលថាេនេពលែដលមានភាពរ ង
ឹ និងភាពខ�ង
ំ ៃនរច

្រត�វ បានដក់េ ្រប។

នាសម�័ន� pilotis

ជាវ ធា
ិ នករមួយ េដម្បីទប់ស�ត់ក រ្រកឡាប់ជា ក់លក់ណា

ក� យេទជាខ�ះខតេនក�ងលក�
ខណ�ៃនកររចនារ�ួ� យដី
ុ

មួយ

អគារេនះទទួល រង្របមូល ផ�ំក
ុ រខូចខត។

វនឹងជាករសមរម្យេដម្បីទទួល យកែដកែថបមានភាពធ

ដូេ ច� ះេហ យ តំែ ហទំ

ន់គំនរគំនូរ ខ�ស់ ។

គួរ ែត្រត�វ បានចំណាយេទេល ក រអនុម័តៃនរចនាសម�័ន�

•

pilotis ក�ងកររចនាម៉
ូតរ�ួ� យ។
ុ

មជ្ឍមណ�លបង� រេ្រគាះមហន�រយែដលបង�រេដយរលក

េនក�ុងករណីេពលែដលរចនាសម�័ន�សំណង់pilotis

ស៊ុ យ ណាមិេ នសងហ�ឈី
គុ(្របេភទអគារែដលេ្របបា ន
ូ

មួយ ្រត�វ បានអនុម័តថាជាវ ធា
ិ នករ្របឆាំងនឹងស៊ូ ណាមីមួ

េ្រចនមុខងរែដលភាពសមញ)

យែដលជាបុេ រលក�ខណ�សំ ខ ន់បំផុតគឺជា ករពិតណាស់

អគាមួយ េនះ្រត�វ បានសង់េ ឡ ងេនតំបន់ Toyohashi

េដម្បីធា នាករតស៊ូ រ �ួ� យ្រគប់្រគាន់។

េខត� Aichi។

េនេពលែដលមានករអនុវត�រ ចនាសម�័ែ ដកមួយ េនក�ង
ុ

វជាសំ ណង់អ គារែដលេធ�ពីែ ដកែថបមានកម�ស់ ពីរ ជាន់

ករសងសង់អគារជេម�� ស្របជាជនពីរលកស៊ូ ណាមិ

ែដលមានៃផ�ស ្រមាប់ជេន�� ស 240

្របសិ នេបមូល ដ� នជួរ ឈរនិងករតភា� ប់្រត�វ បានរចនាេឡ

ែម៉្រ តកេរេនេលដំបូល ែដលមានមនុស ្ស្របមាណ300

ងឱ្យបានសម�សប

អចជេន�� សេទកន់ទីេ នាះ។

របឹងគុណសម្បត�ិែ ដលទក់ទងេទនឹងផលិ តផលែដកែថ

ៃផ�ដីសំ ចតមានេនជាន់ទីមួយ

ប្រត�វ បានបង� ញយា៉ ងេពញេលញ។

េហ យ តំបន់មួយ ស្រមាប់ក រស់េ នស�ិតេនជាន់ទីពីរ ។

េល ស ពីេ នះសមាជិកេ្រគាងែដកមានស�ីមនិងេនក�ងលក�
ុ

អគារេនះ្រត�វ បានរចនាេឡ ងេដម្បីេ ្របជា សល្របជុស
ំ ភា

ខណ�ៃនតំបន់ស មា� ធទទួល រលកស៊ូ ណាមិ

េនក�ងេពលធម�
ត េហ យ េនេល ដំបូលរបស់ វអច្រត�វ
ុ

ែដលជាធាតុសំ ខ ន់មួយ េនក�ុងករទប់ទល់ ចំេ ពះកររ��ួ

េ្របជា ទីកែន�ងជេន�� សបានអំឡុងេពលមានអសន�។

យដី

បំពង់ែ ដកែថបែដលេ្របជា សសរមានទំហំ 300 x 300

ែដកេ្រត�មេនតំបន់េ នះគឺមា នទំហំ តូចជាងជ�
� ំងេបតុង

មីលី ែ ម៉្រ តែដលមានកំរស់ ច ន 12 មីលី ែ ម៉្រ ត

អនុភា ពព្រងឹង-

ែដលមានស្រមាប់ែ តែដកគុណភាពខ�ស់ ែដលមានកំរ ត
ិ

ែដលអនុ��តឱ្យមានករកត់បន�យ បន�ករលកយក្សស៊
ូ
ូ

េ្របះទបគឺ365N/ មីលី ែ ម៉្រ តកេរ

ណាេដយខ�នវ។
េដម្បីប�
� ប�� ប់េ នះ
ួ

្រត�វ បានយកមកអនុវ ត�។
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Kenzo Taga: After graduating from Osaka University, he entered Nikken Sekkei Ltd. in 1979. He assumed his current position as Professor, Graduate
School of Engineering, Kobe University in 2011.
Among the major works in which he was involved
are Terminal Building of Kansai International
Airport, Kobe Daimaru Department Store, Kansai
Electric Power Building and Osaka Lawyers’ Hall.

Photo 1 Steel-structure building destroyed by
tsunamis

Photo 3 Building that overturned due to tsunamis

Photo 5 Steel-structure building where exterior
and interior members were washed
away by tsunamis

Photo 2 Steel-structure building with which drifts
(ship) collided

Photo 4 Building that inclined due to scouring

Fig. 1 Tsunami Wave Pressure
Building
Design
inundation depth

Fig. 2 Tsunami Wave Force
Building

Design
inundation depth
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Fig. 3 Concept for Buoyancy
Design inundation depth
Water ﬂowing-in
Slab

Slab

Buoyancy
Accumulated air

Girder

Girder

Buoyancy
In the case of water ﬂowing-in

In the case of no water ﬂowing-in

Fig. 4 Collision of Drifts

Fig. 5 Image of Application of Ultra-high Strength Steel

Ultra-high strength steel
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(ទំព័រ ទី11~12)

•ករេធ�េ អយមានភាព្របេសរ េឡ ងេនតមមាត់សមុ្រ ទនិ
ងទេន�រ និង ចំេ ពះៃ្រពករពរពីេ ្រគាះមហន�រយ

ក រេធ�េ អយ្របេស រេឡងចំេពះទីកែន�ងជេន�� សមនុស្ស

•វ ធា
ិ នករ្រត�តពិន្យមហន�រយែដលបង�រ េដយរលកស៊ុ

េ អយមានសុ វត�ិភា ពពីរ លកស៊ុ យណាមិេ នក�ង
ុ

ណាមិេ ដយករបេង�នកំរ ត
ិ ផ�វូ

ទី សិ នដយ

•ករេធ�េ អយ្របេស រេឡ ងៃនតួប៉មអគារជេន�� សបនុស ្ស
ពីរ លកស៊ុ យ ណាមិ និង កែន�ងជេន�� សេផ្សងៗេទៀត និង

េដយមា៉ សរុ ហ�ូគូរ៉

ផ�ូវរត់េ គចេដម្បីេ អយពលរដ�អ ចរត់េគចបានេដយរលូន

ែផ�កប�ង់ែ ដលបង� រពីេ ្រគាះមហន�រយ

ពីក រវយ្របហរេដយរលកស៊ុ យ ណាមិ

អគារ្រគប់្រ គងវ ប
ិ ត�ិេ នទី្រ ក�ងសិ នដយ

•ករផា� ស់ ប�រទី
ូ កែន�ងដ៏ធំៃ នតំបន់ែ ដលអ�ក�ស�ករស់េ នែដ

ករវយ្របហរេដយរលកស៊ុ យ ណាមិដ៏ធមមហិ មា េនទី

លមានេ្រគាះថា� ក់ខ�ស់ ពីេ ្រគាះមហន�រយស៊ុ ណាមិែ ដល

្រក�ងសិ នដយ

េធ�េ អយមានករឈឺច ប់ខ� ំង
បែន�មេល ស ពីេ នះេទេទៀតេនាះ

េនក�ងកររ�
ត្របេទសជប៉ុន
ុ
ួ� យដីដ៏ខ� ំងក�ងភាគខងេក
ុ

ែផនករជេន�� សមនុស ្សេអយេទតមតំបន់្រ ត�វបានេធ�

ក�ងឆា
� ំ2011
ុ

េអយមានដំេ ណរករេឡង

រលកស៊ុ យ ណាមិដ៏ធំែ ដលមានកម�ស់ ខ�ស់ បំផុត7.1ែម៉្រ ត

េហ យ មានករអនុវ ត�ដែដលៗសរចុះសរេឡ ងចំេពះក

បានវយ្របហរតំបន់មា ត់ស មុ្រ ទេនេទ្រក�ងសិ នដយ

ររត់េ គចពីរ លកស៊ុ យ ណា

ក�ង�ស�
កមិយា៉គី។
ុ

្រត�វ បានេធ�ក រអនុវ ត�(រូបថតទី3)

ពួកវបានជន់លិ ចតំបន់មួយ ែដលមានៃផ�52គីឡូ ែម៉្រ តក

ដូេ ច�ះករបេង�តវ ធ
ិ នករចំេ ណះដឹងទូេ ទមួយ ្របឆាំងនឹងរ

េរ េហ យ បានបង�រ េអយមានករបាត់បង់ដ៏ធំ

លកស៊ុ យ ណាមិត មលក�ខណ�ជាឧបករណ៍សមា� រៈផង

ែដលមានចំនួនជនរងេ្រគាះេ្រចនជាង 700

និង ជាកម�វ ធ
ិ ីផង។

នាក់(រូបថតទី1 និង 2)

រូបថតទី1

េដយបានទទួល េមេរៀនពីេ្រគាះមហន�រយរលកស៊ុ យ

ស�ិតេនក�ងករ�
ុ
ុ
ួ� យដីដ៏ធំេ នភាគខងេកត្របេទសជប៉ន

ណាែបបេនះ

ករបំផ�ិចបំផា� ញដ៏ធំមហិ មា មួយ បានបង�រ េដយរលកស៊ុ

ករ យា
ិ ល័ យ ទី្រ ក�ងសិ នដយបានទទួល កិច�ក រជាមួយ នឹ

យណាមិ មិនែមនបង�រ េដយកំលំងរ�ួ� យដីេ ទ។

ងេប៉ស កម�សី �

រូបថតទី2

“រេបៀបករពរជីវ ត
ិ មនុស្សពីរ លកស៊ុ យ ណាមិ”

ស�នភាពមួយ ែដល្រត�វ បានវយ្របហរេដយរលកស៊ុយ

េដយេរៀបចំវជាសសរបេង�លដ៏ធំៃ នែផនករកំែណរទ

ណាមិ េនសលបឋមអរហមា

្រមង់សំ ណង់។

ែដលជាសលមួយ មានកូនសិ ស ្ស350

េដយស�ិេ នេ្រកមទស្សនៈៃនករករពរែដលមានមុខង

្រត�វ បានបង�ំេ អយជេន�� សេចញ

រេ្រចនេផ្សងៗគា� ្របឈមនឹងរលកស៊ុ យ ណាមិ

រូបថតទី3

កំពុង្រត�វ បានតេម�ងេនក�ុងទី្រ ក�ងសិ នដយ។

តួប៉មអគារណាកណូជេន�� សមនុស ្សពីរលកស៊ុ យណាមិ

េនក�ងចំ
េ ណាមវ ធា
ិ នករករពរសមា� រៈទំងេនះមាន៖
ុ

មាន 5-chomeសង់េ ឡ ងពីែ ដកែថបមានកម�ស់ ពីជា ន់
បានអភិវ ឌ្ឍ និង សងសង់េ ឡ ងេនទី្រ ក�ងសិ នដយ
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ប�ង់អ គារស្រមាប់ទីកែន�ងជេន�� សមនុស្សពីរ លកស៊ុ យ

ែដលបាននាំេ អយមានករស�បនាទីកែន�ងជេន��សពីរល

ណាមិេ នទី្រ ក�ស សិ នដយ

កសុ ណាមិគំរ ូៃ នទី្រ ក�ងសិ នដយ។

ជាវ ធា
ិ នករមួយ ក�ងចំ
េ ណាមវ ធា
ិ នករពរពីរ លកស៊ុ យ
ុ

បែន�មេល ស ពីេ នះេទេទៀត

ណាមិជា េ្រចន

ករផា� ស់ បរមតិ
�ូ
េ យាបល់ ជា មួយ អ�ក�ស�ក្រត�វ េធ�េ ឡងសរ

ទី្រ ក�ងសិ នដយមានែផនករកសងទីកែន�ងេគចខ�នពី
រ
ួ

ចុះសរេឡ ង និង

លកស៊ុ យ ណាមិជា េ្រចនកែន�ងេនក�ងទី
ត ំង13កែន�ងេផ្ស
ុ

មតិេ យាបល់ ែ ដលេស�រ េឡ ង្រត�វ បានពិនិត្យម�ងមួយៗ។

ងៗគា�

លទ�ផលជាេ្រចនដូចែដលបាន្រត�វ ឆ�ុះប�
� ំងយា៉ ងេពញ

េដម្បីេ អយពលរដ�ែ ដលរស់ េនតំបន់មា ត់ស មុ្រទអចេគ

េលញចំេ ពះករេធ�េ អយ្របេស រៃនទីកែន�ងជេន�� សពីរល

ចពីរ លកស៊ុ យ ណាមិបា នេដយេថ�រេជង។ជាពិេសសដ៏

កស៊ុ យ ណាមិ

េ្រចនទំងេនះអំព វនាវេអយមានករកសងតួប៉មជេន��

ែដលតេម�ងេនជ�
� ំងជាវ ធា
ិ នករណ៍មួយ ្របឆាំងនឹងអ

សមនុស ្សពីរ លកស៊ុ យ ណាមិេ ន 6 ទីត ំង

កសធាតុ្រ តជាក់ និង

ែដលអគារជេន�� សទំងេនាះមានភា�ប់ជា មួយ ស�ននីយ៍

ករបេង�នករផ�ត់ផ�ង់ែ ដល្រត�វ បានេ្របស្រមាប់មនុស ្សច

ទហនបង� រអគីភ័យ ស�័្រ គចិត�ច ំេ នទីេ នាះចំនួន 5

ស់ ៗនិងអ�កជិះរេទះជនពិក រេជងេដម្បីជេន�� សេដយសុវ

ទីត ំង

ត�ិភា ព។

េហ យ ជេណ � រស្រមាប់េ គចខ�នេទកន់
ជាន់េ ល ដំបូល ៃន
ួ

តួប៉មអគារជេន�� សពីរ លកស៊ុ យ ណាមិេ ពញទំហំ

អគារសលបឋម និង

តួប៉មអគារជេន�� សពីរ លកស៊ុ យ ណាមិ Nakano 5-

អនុវ ទ
ិ ្យោល័ យ ែដលមាន�សប់ចំនួនពីរ ។

chome

ចំេ ពះករេធ�េ អយ្របេស រេឡ ងៃនទីកែន�ងជេន��សពីរ ល

ែដល្រត�វ បានសងសង់ជា េល ដំបូងេនទី្រ ក�ងសិ នដយ

កស៊ុ យ ណាមិទ ំងេនះ

គឺជា តួប៉មអគារមួយ ែដលសង់ពីែ ដកែថបមានកម�ស់ 2

ចំបា ច់្រ ត�វ យកកត� េផ្សងៗមកគណនា

ជាន់។ វមានៃផ�ជា នអគារសរុប 398 ែម៉្រ តកេរ

ែដលៃផ�របទំងមូល

ែដល្រត�វ បានភា� ប់េ ដយផ�វជេណ
 � រេឡ ងេនខងេ្រក និង
ូ

រួមនិងតំបន់ជា ប់ព ក់ព័ន�ែ ដលមិនមានកែន�ងទំេ នរេផ្សងៗ

ចំេ ណាតេដរ េឡ ង

ៃនអគារខ�ស់ ៗ

និងអចមានសមត�ភា ពទុកេអយមនុស ្សស�ក់េ នបាន

ែដល្រត�វ េ្របស ្រមាប់ក រជេន�� សចំេពះទី្រ ក�ងសិនដយ

300

បូករួមទំងេពលេវលែដល្រត�វករស្រមាប់ក រមកដល់ ៃន

នាក់អំឡុ ងេពលៃនករេគចខ�នពី
រ លកស៊ុយ ណាមិេនែផ�
ួ

រលកស៊ុ យ ណាមិ។េដម្បីប�� ប់ប�
� េនះ

កខងក�ងៃនជាន់
ទីពីរ (6.6 ែម៉្រ តពីដី) និងេនេល ដំបូល
ុ

គណកមា� ធិក រមួយ ្រត�វ បានបេង�តេឡ ងែដលមានរួមជាមួ

(9.9 ែម៉្រ តពីដី)។

យអ�កែដលបានេរៀនសូ ្រ តេចះដឹង

តួប៉មេនះ្រត�វ បានតក់ែ តងេឡ ងជាសំ ណង់រ ង
ឹ មិនអចបត់

រួមនឹងតំណាងអ�ក�ស�កេនតំបន់មា ត់ស មុ្រ ទនានា។

ែបនបានេទ

ករ្រត�តពិនិត្យេពញេលញមួយ្រត�វ បានេធ�េ ឡងេដយ េយា

ែដលអចធន់នឹងករ្រជាបដីបង�រ េដយកររ�ួ� យដី

ងេទតមវ ធ
ិ ីស�ស�ៃ នករជេន�� សនិងត្រម�វ ករទីត ំងជ

ែដលមានកំលំងរលកៃនរលកស៊ុ យ ណាមិ និង

េន�� សែដលនឹងអនុ��តស្រមាប់ក រជេន�� សពលរដ�បា ន

ករដួល រលំ ៃ នប៉ះទង�ិចគា� ពីរ លកស៊ុ យណាមិ។

េលឿននិងមានសុ វ ត�ិភា ព

(េយាងតមរូបថតទី 4 រូបទី 1)
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រូបថតទី 4

បានេរៀបចំេ ឡ ងស្រមាប់ករេ្រប្រ បាស់ ស្រមាប់រដ�បា លប

ករបណុ� ះបណា
� លពីក រជេន�� សខ�នពី
រ លកស៊ុយ ណាមិចំ
ួ

ង� រេ្រគាះមហន�រយ្រត�វ បានតេម�ងេអយេ្រប្រ បាស់ ។

េពះពលរដ�ទូេ ទ្រត�វ បានអនុវ ត�សរចុះសរេឡងេនទី

តួប៉មអគារជេន�� សខ�នពី
រ លកស៊ុ យ ណាមិនទទួល បាន
ួ

្រក�ងសិ នដយ។

ករចប់អ រម�ខ� ំង

រូបទី 1

ទស្សនៈកិច�មួយ ្រត�វ បានេធ�េ ឡ ងចំេ ពះតួប៉មអគារជេន��

ករជេន�� សពីរ លកស៊ុ យ ណាមិេ នតួប៉មជេន��សខ�នពី
រល
ួ

សខ�នពី
រ លកស៊ុ យ ណាមិ
ួ

កស៊ុ យ ណាមិ Nakara 5-chome

ជាែផ�កៃនដំេ ណរករសិ ក្សោអំឡុងេពលមានសន�ិសិទ�ក រ

កែន�ងជេន�� សខ�ួនេនជាន់ទីពីរ

ែសតទូទ ំងពិភពេលកមួយ េនអង�ក រសហ្របជាជាតិសី �

្រត�វ បានរចនាេឡ ងជាជាន់មួយបិទជិតែដលព័ទ�ជំវ ញ
ិ េដ

ពីក រកត់បន�យ ភាពេ្រគាះថា� ក់ែ ដលបង�រ េឡងេដយ

យជ�
� ំង្រគបេដយដំបូល

េ្រគាះមហន�រយ(ឆា� ំ2015 ទី្រ ក�ងសិ នដយ

ែដលគណនាេឃ ញ ថាមានលទ�ភា ពៃនស�នភាពវ ជា
ិ � ស

្របេទសជប៉ុន)

�ស�អំឡុ ងេពលមានករចុះ្រតជាក់

ែដលបាន្របារព�េ ធ�េ ឡ ងេនក�ងែខមិ
នាឆា� ំ2015
ុ

ដូេ ច�ះមានវ ធា
ិ នករចំបា ច់ទប់ទល់ នឹងភាព្រតជាក់។

(រូបថតទី5)។

េនៃផ�ខ ងក�ងបន�
ប់
ុ

តួប៉មេនះទក់ទ ញបានករយកចិត�ទុកដក់េ ្រចន

មានវំងននរូតបាន្រត�វ បានេរៀបចំេ ឡងដូេ ច�ះភាពឯកជន

មិនែតេនក�ង្របេទសជប៉
ុនេទប៉ុែ ន�េ នេ្រក្របេទសផងែដ
ុ

្រត�វ បានធានា។ េល ស ពីេ នះេទេទៀតេនាះ

រ

េនែផ�កសងខងបន�ប់

េហ យ មានមនុស ្សចប់អ រម�ណ៍ជាេ្រចនមកទស្សនាតួប៉ម

េកអីបង់ែ ដលអចបត់បា នេទសភាពេដមជាេ្រចន

េនះេដម្បីអេង�តពិនិត្យេមល ។

្រត�វ បានេរៀបចំេ ឡ ងេដម្បីបំេ ពញត្រម�វ ករ

ករ យា
ិ ល័ យ ទី្រ ក�ងសិ នដយបានែណនាំេ អយស�ល់ មិន

ស្រមាប់ក រស�ក់េ នរយៈេពលយូ រ។

្រតឹមែតទី្រ ក�ងេនះេទថាជាមេធ្យោបាយមួយ មាន្របសិ ទ�ិភា

េបត មវ ធា
ិ នករណ៍ទប់ទល់ នឹងកំលំងេនាះបរជ័យ

ពជួយ ករពរេ្រគាះមហន�រយែដលបង�រ េឡ ងេដយរលក

ឥឡូ វវអចបេង�តអគ�ិស នីបា នេដយេ្របបន�ះថាមពលសូ

ស៊ុ យ ណាមិែ ដល្រត�វ បានអភិវ ឌ្ឍន៍េឡ ងេដយែផ�កេល េម

ឡា ែដលតេម�ងេនេល ដំបូល អគារ

េរៀនែដលេរៀនបានពីេ ្រគាះរ�ួ� យដ៏ធំេ នភាគខងេកត្រប

និងឧបករណ៍ផលិ តឧស�័នេដយករែសត។

េទសជប៉ុនប៉ុេ ណា�ះេទ

េដម្បីបំេ ពញត្រម�វ ករស្រមាប់ក រស�ក់េ នរយៈេពល្រប

ប៉ុែ ន�ក៏បង� ញេអយេឃ ញ នូវភាពសំ ខន់ចំេ ពះករជេន��

ែហល 24 េមា៉ ង សំ ភា រៈផ�ត់ផ�ង់ភា ពមានអសន�

សពីរ លកស៊ុ យ ណាមិអំឡុងេពលមានរ�ួ� យដី។

ទឹកស្រមាប់បរ េិ ភាគ ច�ង� នហ�ស ភួយ

រូបថតទី 5

ឧបករណ៍បង�ន់សម��

ដំេ ណរទស្សនៈកិច�សិ ក្សោចំេ ពះតួប៉មជេន�� សខ�ួនពីរ លក

រួមនិងសំ ភា រៈេផ្សងៗេទៀតែដលចំបា ច់

ស៊ុ យ ណាមិ Nakara 5-chome

្រត�វ បានរក្សោទុកេនក�ុងអគារហ�ឹង�សប់។បែន�បេល សពី

គឺ្រ ត�វ េរៀបចំេ ឡ ងអំឡុងេពលកិច�្រ បជុំស ន�សិ ទករែសតទូ

េនះ

ទំងពិភពេលកេនអង�ក រសហ្របជាជាតិ

េដម្បីធា នាករទំនា ក់ទំនងអំឡុងេពលមានេ្រគាះមហន�រ

ស�ីពីក រកត់បន�យ េ្រគាះថា� ក់បង�រ េដយេ្រគាះមហន�រយ

យ អុិនេធែ ណតេពលមានអសន�

(ឆា� ំ2015 េនទី្រ ក�ងសិ នដយ ្របេទសជប៉ុន)
♦♦♦
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ករស�បនាតួប៉មអគាជេន�� ស Nakara 5-chome
ជាេល កដំបូង
ជាករកត់សំ គា ល់ ស ្រមាប់ករជេន��សពីរលកស៊ុ យណាមិ
ពួកេយ ងេនឯករ យា
ិ ល័ យ ក�ងទី
្រ ក�ងសិ នដយកំពុងែតត
ុ
េម�ងវ ធា
ិ នករេដម្បីព្រងីកករប�ូ� នសរអ�ស័ យេទតម
េ្រគាះមហន�រយពីរ លកស៊ុ យ ណាមិ
ែដលេ្រគាះមហន�រយទំងេនះនឹងេកតេឡងម�ងេទៀតនា
េពលអនាគត
េហ យ ជីវ ត
ិ ជាេ្រចន្រត�វ ែតករពរេអយបានករវយ្រប
ហរេដយរលកស៊ុ យ ណាមិនាេពលអនាគត។
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Location of Sendai City

Sendai
Tokyo

Seismic intensity scale
in Great East Japan
Earthquake (2011)
Source: Japan Meteorological
Agency website

7
6+
6−
5+
5−
4
3
2
1

Photo 1 In the Great East Japan Earthquake, huge damage was brought
about by tsunamis, not by seismic forces.

Photo 3 Tsunami evacuation training for citizens has been repeatedly implemented in Sendai City.

Photo 2 Tsunami attacked condition at the Arahama Primary School,
where 350 people were forced to evacuate

Photo 5 A study tour to the Nakano 5-chome Tsunami Evacuation
Tower was conducted during the UN World Conference
on Disaster Risk Reduction (2015 Sendai Japan)
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Substructure Superstructure
Evacuation space

Fig. 1 Elevation of Nakano 5-chome Tsunami Evacuation Tower
Rooftop
9.9 m
Second ﬂoor (also serving as a warehouse) Design tsunami
wave pressure
6.6 m
Tsunami inundation depth
2.0 m

26.4 m

Photo 4 Two-story steel structure Nakano 5-chome Tsunami Evacuation Tower developed and constructed in Sendai City
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58.9 kN/m2

(ទំព័រ ទី13~14)

េដយទក់ទងេទមេធ្យោបាយរចនាប�ង់ស ្រមាប់អ គារែដ

ទី ក ែន�ងជេន�� សខ�នពី
រលកស៊ុយណាមិេដយអគារែដល
ួ

លជាសំ ណង់្រ បកបេដយសុ វ ត�ិភា ព្របឆាំងនឹងរលកស៊ុ

េ ្រ បបានេ្រចនយា៉ ង និង មានស៊ុម

យណាមិ

សិ ប្បកម�ែ ដកែថបនិផន និង ែដកស៊ុ មិឃិ ន ខូ អិល ធី ឌី

និងករេស�រ េអយអ�កេធ�ករែដលមានបទពិេ សធន៍ពីរល
កស៊ុ យ ណាមិ

េនក�ង្របេទសជប៉
ុន កររ�ួ� យដីធំៗដូចជាេនតូៃក
ុ
េនតូណានៃក និងេនណានៃក

្រក�មហ៊ុ នបានតេម�ងតួប៉មអគារជេន�� សពីរ លកស៊ុ យណា

្រត�វ បានព្យោករណ៍ថាេកតេឡ ងក�ងេពលអនាគតដ៏
ខ�ី។
ុ

មិែ ដលេ្របស សរែដកែថបបំពង់ែ ដលមានរងកេរនិងធ�ម
ឹ
ែដលេ្របែ ដករងអក្សរ H (រូបថតទី 1)

ចំេ ពះស�នភាពេនះ

ស្រមាប់ស មាជិកសំ ណង់

ករេធ�េ អយ្របេសរ េឡ ងៃនទីត ំងជេន�� សពីរលកស៊ុ យ

សមាជិកែដលេនែតមានសភាពដូចេដមេទះបីជាេន

ណាមិែ ដលបានចប់េ ផ�មេនឆា� ំ2004ក�ង�ស�
ក Shizuoka
ុ

េ្រកយករែដល្រត�វ បានវយ្របហរេដយរលកស៊ុយ

�ស�កMie �ស�កWakayama �ស�ក Tokushima

ណាមិ។

និង�ស�កេផ្សងៗេទៀតែដលទំនងជាទទួល រងេ្រគាះពីរលក

ចប់ត ំងពីឆា� ំ2012មក

ស៊ុ យ ណាមិែ ដលជាប់ទ ក់ទងនឹងរលករ�ួ� យដីដ៏ធំ។

ភាព្របេស រ េឡ ង្រត�វបានេធ�េឡ ងចំេ ពះតួប៉មជេន�� សពីរ

េល ស ពីេ នះ

លកស៊ុ យ ណាមិេ ដយែផ�កេលតួប៉មែដលបានអភិវឌ្ឍដូ

េដយ្រត�វ ទទួល ពីរ លកស៊ុ យណាដ៏ធំេ នភាគខងេកត្រប

េច�ះ

េទសជប៉ុនឆា� ំ2011

េហ យ ប�
� េនះបាននាំេ ទរកករសងសង់តួប៉មសរុបមា

ករេធ�េ អយមានភាព្របេស រេឡ ងៃនទីត ំងជេន��សពីរល

នចំនួន20

កស៊ុ យ ណាមិ កំពុង្រត�វ េធ�េ ឡ ងទូរ ទំង្របេទស។

(រួមទំងតួប៉មអគារមួយ ែដលបានបេង�តេឡ ងេនឯេរង

អគារែដលេ្រគាងសសរបំពង់ែដកែថបរងអក្សរ H

ច្រកសិ នដយរបស់ ្រ ក�មហ៊ុ នហ�ឹងដូចក�ងែខមិ
នា ឆា�2ំ 016
ុ

ស្រមាប់ជេន�� សពីរ លកស៊ុ យណាម

។

េនក�ងកររ�
ុ
ួ� យដីដ៏ខ� ំងខ� េនភាគខងេកតៃន្របេទស

រូបថតទី 1 សំ ណង់ស សរែដកែថបបំពង់រងអក្សរ H

ជប៉ុន កែន�ងផលិ តែដកនិបផននាទី្រ ក�ងសិ នដយ និង

ែដលបំពង់ែ ដកែថបរងកេរ្រត�វ បានេ្របជា សសរនិង

ផលិ តកម�ែ ដកស៊ូ មីឃិ ន ខូ អិល ធីឌី

ែដករងអក្សរ H ស្រមាប់ធ�ឹម។

្រត�វ បានវយ្របហរេដយរលកស៊ុ យណាមិ
េហ យ ្រត�វ ចំណាយេពលជិតមួយ ឆា�េំ ដម្បីបន�្រ បតិបត�ិក រ

ត្រម�វ ករសុ វ ត�ិភា ព និង

ករងរែដល្រត�វ បានបំផា�ញេដយរលកស៊ុ យណាមិ។អំ

សន�ិសុ ខចំេ ពះអគារភាសខ�ួនពីរ លកស៊ុ យ ណាមិ

ឡុ ងេពលៃនដំេ ណរករមួយ េនះ

មិនចំបា ច់េ រៀបរប់េ នាះេទ

អ�កេធ�ក រជាេ្រចនែតល្រត�វបានេស�រ េឡ ងេដម្បីសងសង់

វចំបា ច់ចំេ ពះអគារជេន�� សពីរលកស៊ុ យណាមិេដម្បីដំ

អគារជេន�� សពីរ លកស៊ុ យណាមិទ ំង�ស�ងេនឯកែន�ង

េណរករនូវ កំរ ត
ិ ខ�ស់ មួយ ែដលអចធន់ចំេ ពះចលនារ�ួ�

េរងច្រកែតម�ង។ េដម្បីប�� ប់េ រឿងេនះ

យដី និង

េដយែផ�កេល េ សចក�ីែ ណនាំថ�ីបំផុតរបស់ ្រ បេទសស្រមា

រលកស៊ុ យ ណាមិ។ជាពិេ សសវត្រម�វេអយតួប៉មទំងេនះ

ប់អ គារជេន�� សពីរ លកសយណាមិ

េដម្បីផ�ល់ មិន្រតឹមែតវ ធា
ិ នករេដម្បីេ ដះ�សយកំលំងេផ�

ែដលមានចំេ ណះដឹងបែន�ម(ករែណនាំពីបេច�កវ ទ
ិ ្យោ)

កែដលេកតមានជារួមេនាះេទ(កំលំងរលក)របស់ រលកស៊ុ
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យណាមិប៉ុេ ណា�ះេទ ប៉ុែ ន�វ ធា
ិ នករ្របឆាំងករប៉ះទង�ិច

ស�នភាពទីត ំង សំ េ ណររបស់ អ�ក�ស�ក ថវ ក
ិ សំ ណង់

ករដំក្បោលចុះេ្រកម កររអិល និង

និង លក�ខ័ណ�េផ្សងៗេទៀត។

ករសំ អ តអគារែដលជាកំលំងៃនរលកស៊ុ យ ណាមិ។

េនេពលែដលមានករ្រត�តពិនិត្យកំណត់្រ តៃនករសង

ដូចេនះ

សង់ថ�ីៗ អគារជេន�� សពីរ លកស៊ុ យ ណាមិជា េ្រចន

វពិតជាសំ ខ ន់េ ដម្បីធា នាសុ វ ត�ិភា ពចំេពះសំ ណង់េ ន

កំពុងដំេ ណរកររ ក
ី ចំេ រ ន
 ជាបន�បនា� ប់

េល ដីផង និង េ្រកមដីផង។ បែន�មេល េ នះ

�សបតមករព្រងីកតំបន់ែ ដលត្រម�វ ករៃនអគារជេន��ស

េចញពីទិស េដៃនសវត�ិភា ព

ទំងេនាះ េហ យ

វពិតជាមិនខ�ះបានេដម្បីផ�ល់ នូវ វ ធា
ិ នករនានាដូចជា៖

ត្រម�វ ករមួយ ែដលកំពុងេកនេឡ ងស្រមាប់ក រេ្រប្របាស់

•េដយភាពរហ័ ស រហួ ន

មួយ ្របកបេដយ្របសិ ទ�ភា ពេ្រចនជាងមុន:

ករជេន�� សេដយភាពេជឿជាក់ចំេ ពះជនែដល្រត�វជនជ

• តួប៉មអគារជេន�� សែដលមានដក់ស៊ុមគា� នដំបូល ឬ

េន�� សេចញពីដីេ ទកន់ជា ន់ែដល្រត�វជេន�� សេចញ

ជ�
� ំង

•ករករពរជនែដល្រត�វ ជេន�� សែដលធា�ក់េ ចញពីៃផ�ៃ ន

ែដល្រត�វ បានសងសង់េ នតំបន់ែ ដលមានអកសធាតុ

អគារជេន�� ស

េក� ល�ម→អគារជេន�� សែដលមានដំបូល និង

•ករេឆ�យ តបចំេ ពះករទទួល យកចំេ ពះែដល្រត�វ ជេន��

ជ�
� ំងែដល្រត�វ បានកសងែដលងយជួស ជុល េនតំបន់

សែដលមិនបានដឹងទុកជាមុន

ែដល្រតជាក់កងតំ
ុ� បន់តូហូ គូ និង

បែន�មេល ស ពីេ នះ

តំបន់ដ៏ៃ ទេទៀត→អគារជេន�� សែដលអចេ្របបា នេ្រចន

េនេពលែដលមនុស ្សជាេ្រចន្រត�វ បានជេន�� សពីរលកស៊ុ

យា៉ ងេហ យ មានភាពសមញ

យណាមិ

ែដល្រត�វ សងេឡ ងេដយែផ�កេល តួប៉មអគារជេន�� ស

វទំនងជាសមេហតុស មផលខ� ំងែដលពួកនឹង្រត�វ ស�ក់

េដយសរតួប៉មអគារជេន�� សពីរ លកស៊ុយ ណាមិ

េនេនក�ងអគារជេន�
� សស្រមាប់រ យៈេពលច្បោស់មួយ
ុ

Nakano 5-chome

អំឡុ ងេពលែដលករយកចិត�ទុកដក់មួយ ្រត�វែតបានចំ

ែដល្រត�វ បានប�� ប់េ នក�ងទី
្រ ក�ងសិ នដយ និង
ុ

ណាយចំេ ពះសន�ិសុ ខនិងចំេ ពះសុ វ ត�ិភា ព រួមទំង៖

្រត�វ បានែណនាំេ អយស�ល់ េនេលទំព័រ មុនៗគឺជា តួប៉ម

•ករករពរសន�ិសុ ខពីេ ភ�� ង ខ្យល់ និង កំេ ដ ភាព្រតជាក់

អគារជេន�� សពីរ លកស៊ុ យណាមិែ ដលមានដំបូល និងដំបូ

អំឡុ ងេពលករស�ក់េ នរបស់ ពួកេគ

ល ែដលមានឧទហរណ៍ចំនួនបីៃ ន

•ករកត់បន�យ េ្រគាះថា� ក់ែ ដលមិនមានភាពងយ�ស�ល

តួប៉មអគារជេន�� សពីរ លកស៊ុ យ ណាមិមា នដក់ស៊ុមជាតំ

ទក់ទងនឹងភាពងងឹតនាេពលយប់ និង

ណាងេ�សច�សប់

ករបាត់បងបង់ទំនា ក់ទំនង

រួមនឹងអគារជេន�� សមនុស ្សែដលេ្របបា នេ្រចនមុខងរ

•សន�ិសុ ខចំេ ពះទឹក និង ករស�ុកម�ូបអហរ

េហ យ មានភាពសមញ ្រត�វ បានែណនាំដូចខងេ្រកម៖
•

អគារជេន�� សពីរ លកស៊ុ យណាមិែ ដលេ្របបា នេ្រចនយា៉

តួប៉មអគារជេន�� សខ�នពី
រ លកស៊ុ យ ណាមិេ នេខត�មិហូ មិ
ួ

ង និង មានស៊ុ ម

ណាមិ (្របេភទអគារមានស៊ុ ម)

្របេភទេផ្សងៗច្រម�ះគា� ៃនអគារជេន�� សពីរលកស៊ុយណា

តួប៉មអគារេនះ្រត�វ បានសងសង់េ ឡ ងេនេខត�មិហូ េខត�

មិ អច្រត�វ បានសងសង់េ ឡ ងេដយែផ�កេលចំនួន អយុ

Sh izuoka។

និថេភទ របស់ ជនែដល្រត�វ ជេន�� សតមេគាលេដ

វជាសំ ណង់អ គារជេន�� សពីរ លកស៊ុយ ណាមិែដលសង់

30

ពីែ ដកែថបមានចំនួនពីជា ន់

ទំហំ 450x450 មីលី ែ ម៉្រ ត ែដលមានក្រមាស់ច ន 22

ែដលមានជាន់ជេន�� សមួយ ៗមានៃផ�370ែម៉្រ តកេរ

មីលី ែ ម៉្រ ត

េនេល ដំបូល របស់ វែដលមនុស ្ស្របមាណ740អចជេន��

េហ យ មានក្រមិតទបបំផុតស្រមាប់ចំណុចេ្របះ295 N

សេទបាន។

/មីលី ែ ម៉្រ តកេរ។

េដយសរែតទីត ំងសំ ណង់សិ ត
� េនក�ងសួ
នឧទ្យោនមួយ
ុ

តួប៉មេនះ្រត�វ បានរចនាក�ងេគាលបំ
ណងេដម្បីជនែដល្រត�
ុ

ែដលមាន្រតពំងជាេ្រចន និងមានេដមេឈជា េ្រចន និង

វជេន�� សអចេទដល់ អ គារេនះតមរយៈសួ នឧទ្យោនរួម

ពីេ ល បំពង់ទិបែដលកប់េ ្រកមដី

នឹងផ�ូវជិតខងទីេ នាះ។

តួប៉មអគារ្រត�វ បានរចនាជាទ្រមង់បីដ ច់េ ដយែឡកពីគា�
:
េ្រគាងសំ ណង់មួយ ែដល្រទ្រទង់កែន�ងទំេនរស្រមាប់ជេន��
ស េ្រគាងសំ ណង់មួយ េទៀតែដល្រទ្រទង់ផវជេណ
 � រ និង
ូ�
េ្រគាងសំ ណង់មួយ េទៀត ែដល្រទ្រទង់ចំេណាត។
បំពង់ែ ដកែថបរងកេរែដល្រត�វ បានេ្របស ្រមាប់សសរមា
នទំហំ 300 x 300 មីលី ែ ម្រតេដយមានក្រមាស់ច ន 19
មីលី ែ ម៉្រ ត
េដយកំរ ត
ិ ទបបំផុតរបស់ វស្រមាប់ចំណុចេ្របះគឺ295/មី
លី ែ ម៉្រ តកេរ
េហ យ ពួកវ្រត�វ បានបំេ ពញេដយេបតុង។តួប៉មអគារជ
េន�� សពីរ លកស៊ុ យ ណាមិ ្រត�វ បានេបកេអយេ្រប្រ បាស់
និង្រត�វ បានេ្របជា តួប៉មអគារសំ រប់អេង�តតមដនមួយ
េនក�ងេពលធម�
ត ។
ុ
• តួប៉មអគារជេន�� សពីរ លកស៊ុ យ ណាមិេ នទី្រក�ង
សូ ណូឈីគុ(្របេភទស៊ុ ម)
តួប៉មអគារេនះ្រត�វ បានកសងេនក�ងតំ
បន់ហ បូ
�ូ
ុ
េខត�វ់ក យា៉ មា់ ។
វជាអគារជេន�� សពីរ លកស៊ុយ ណាមិែដលសង់ពីែដកែថ
បមានកម�ស់ បីជា ន់ែ ដលមានៃផ�ក រ ូស
៉ ្រមាប់ជេន��ស450
ែម៉្រ តកេរេនជាន់ទីបី
និងេនេល ដំបូល ែដលមានមនុស ្ស្របមាណ800នាក់អច
ជេន�� សេទបាន។
ករ្រត�តពិនិត្យករដំេ ណរករទីកែន�ងរួចេហ យ
អគារហ�ឹង្រត�វ រចនាជាេ្រគាងសំ ណង់មួយ ែដលមានគំរ ូរ
ងជាយន�េ ហះែដលមាន្របាំបី្រ ជ�ង
េហ យ ចំេ ណាត្រត�វ បានេរៀបចំេឡ ងស្រមាប់ស សរគឺមា ន
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Steel tube column-H-shape structure
in which square steel tube is used for
column and H-shape for beam

• Mihominami Tsunami Evacuation Tower (Framing Type)

Design condition

Accommodation capacity

Design inundation depth 3.0 m Evacuation area
Water depth coefficient 3.0
Accommodation

370 m2
740 persons

• Sonochiku Tsunami Evacuation Tower (Framing Type)

Design condition

Accommodation capacity

Design inundation depth 5.0 m Evacuation area
Water depth coefficient 3.0
Accommodation

450 m2
800 persons

• Sangochiku Tsunami Disaster-prevention Center (Simple, Multi-use Building Type)

Design condition

Accommodation capacity

Design inundation depth 1.2 m Evacuation area
Water depth coefficient 1.5
Accommodation

240 m2
300 persons
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(ទំព័រ ទី15-18)

តំបន់បណា
� ញែដលបានេ្រជស ស្រមាប់ក រសងសង់អគា
រថ�ីេ នះគឺេ បកចំហ និងបទប�
� មួយ ក្រមិតនិងមានទិដ�ភា ព

អត� ប ទជាេសរ ៊ី :

�សស់ ស�តៃនជួរ ភ�ំែ ដលេនជុំវ ិញ។

ក រសិ ក្សោែផ�កវ ស
ិ ក
� ម�េនក�ុង្របេទសជប៉ុន(1)

ដល់ ទីប�� ប់េ នះអគារថ�ីេ នះ្រត�វ បានរចនាេឡ ងវ ិញ។ដូ
េច�ះថាវបង� ញជារូបភាពស�បត្យកម�ៃ នៃ្រពេឈែ ដលពត់

អ គារករ ិយាល័យ ទី្រក�ងគូនីមី
មជ្ឈមណ�លសងសង់ជា ថ�ីេដយរចនាេ្រគាងសំណង់ពី

េកង ជាមួយ នឹងេទសភាព�សស់ ស�តែដលេនជុំវ ិញេនះ

ែ ដកែថបបង�ត់ពីេឈ(wood-steel hybrid structures) 

អ�ករចនាស�បត្យកម�េ នះបែន�មេទៀតេនក�ុងេគាលបំណង

្រក�មហ៊ុ នសិ ប្បកម�រ ចនាប�ង់ JR East

សំ េ រចបានអគារករ យា
ិ ល័ យទី្រ ក�ងមួយ ែដលផ�ល់ នូវ បរ ិ
យាកសទន់ភ�ន់និង្រត�វ បានហ៊ុ �ព័ទ�ជា មួយ នឹងេឈែ ដល

្រក�ងថ�ី Ku nimi េនះ ស�ិតេនក�ុងអគារករ យា
ិ ល័យ េខត�

្រត�វ បានផលិ តេនក�ង�ស�
កស្រមាប់ក រេ្រប្រ បាស់កង�ស�
ុ
ុ�

ហ�គូ
ូ សុី មា៉ គឺជា អគារេល កដំបូងៃនអគារករ ិយាល័ យ រដ�

ក។ (សូ មេមល រូបថតទី 1)

ភិបា លក�ុង�ស�កែដល្រត�វ បានបំផា� ញេដយកររ�ួ� យដីដ៏
ខ� ំងខ� េនជប៉ុនភាគខងេកត (ឆា� ំ 2 011)

ទន�ឹមនឹងេនះែដរត្រម�វ ករែផ�កច្បោប់បា នេហស្រមាប់ស

ែដលនឹង្រត�វ សងសង់េ ឡ ងវ ញ
ិ ។ អគារថ�ីេ នះ

ងសង់អគារករ យា
ិ ល័ យ ទី្រ ក�ងថ�ីឱ្យមានសភាពេភ�ងេឆះមិ

បានបេ្រមក រជាមជ្ឈមណ�លស្រមាប់ក រស�រេឡងវ ញ
ិ ពី

នបាន

េ្រគាះមហន�រយរ�ួ� យដីេ ន្រក�ង Kunimi ហ៊ុ �ព័ទ�េ ដយភ�ំ

េហ យ េនះជាលទ�ផលេនក�ងករ្រត�
តពិនិត្យេដយមានក
ុ

មានធាតុទ ំងអស់ ស ្រមាប់ក រសងសង់េឡ ងវ ញ
ិ ែដល្រត�

រ្រប�ង្របយ័ ត�អំពីរ េបៀបេ្របេឈ compatibly

វបានចង់បា នេដយ្របជាពលរដ�កង្រក�
ងេនះនិងអ�កែដល
ុ�

េនក�ុងអគារែដលមិនអេអយអគ�ីភ័យ េឆះបាន។

ចូល រួមេនក�ងករសងសង់
។
ុ

េនដំណាក់ក លេនះកររចនារបស់ ្រក�មហ៊ុ ន JR

វជាទីកែន�ងមួមា នពន�ឺ្រ តចះ្រតចង់ កក់េ ក�

ខងេកត

ចេនា� ះបន�របន�
យ ែដលបាននាំយ កមកេដយករេ្រប្រ បា
ូ

បានកត់ស មា� ល់ េ ឃ ញ ថាវបានេ្របវ ធ
ិ ីស�ស�កងកររច
ុ�

ស់ យា៉ងទូលំ ទូលយៃនេឈេ នក�ង�ស�
កេហ យសរេសរ
ុ

នារចនាសម�័ន�ែ ដលេ្របេ ឈេដម្បីក រពរេភ�ងៃនស៊ុមែដក

ជាអក្សរធំេ នេល ថា

ែថបពីមុន។ េហ យ េយាងតមករេនះ

"សមាជិកកូនកត់េ ឈ្រ កដសបា� ស�ិកក�ងតំ
បន់ៃ នផលិ ត
ុ

វ្រត�វ បានរចនាេឡ ងស៊ុ មៃនអគារថ�ីេ នះបានេដយេ្របវ ិធី

ផលែដកែថបបានសងសង់េ ឡ ងេនក�ុងអគារ្របេភទ

ស�ស�េ នះខណៈេពលែដលេនេពលដូចគា� េនះែដលមា

េនះេហ យ » ។ អគារករ យា
ិ ល័ យទី្រ ក�ងប��ូ លេទតំបន់

នបំណងេដម្បីស េ្រមចបានអវកសអគារមួយ ជាមួយ នឹង

េទសភាពេនជុំវ ញ
ិ

ស៊ុ មែដល្រត�វ បាន្រគបដណ�ប់េ ដយមានករប៉ះពល់ យា៉
អគារករ យា
ិ ល័ យ ្រក�ងគូនីមិដ៏ច ស់ មួយេនះ

ងទូលំ ទូលយជាមួយ នឹងេឈ។

្រត�វ បានកំេ ទចេចលទំង�ស�ងេហ យបាន្រត�វែ្របមកជា

េល ស ពីេ នះេទៀតអគារេនះ្រត�វបានដក់ប�ូ� លេទក�ុងរច

សភាពមួយ ែដលមិនអបំេ រ ក
 របានេដយសរេត

នាសម�័ន�េ ដយេទសភាពជុំវ ញ
ិ ករេល កកម�ស់ ករេ្រប

រ�ួ� យដីេ នជប៉ុនភាគខងេកត។

េឈមា នទំហំ ៃ ផ�ខ ងក�ងអគារ
ុ

ចប់ត ំងពីេ ពលេនាះមកសលវប្បធម៍រ បស់ ្រ ក�ង Kunimi

មួយ ែដល្រគបដណ�ប់រ បស់ រ ចនាសម�័ន�អ ចេមលេឃ ញពី

្រត�វ បានជំនួស េដយជំនួស បេណា
� ះអសន�ៃ នអគារ

ខងេ្រកតមរយៈែផ�កក�� ក់េនះ។

ករ យា
ិ ល័ យ ្រក�ងែដលត្រម�វ ឱ្យសំ ណង់ថ�ីជា បនា� ន់។
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ដល់ ទីប�� ប់េ នះេគាលេដែដលបានកំណត់េ គាលេដេដ

េណ � រចូល បន�ប់ធំនិងេនក�ងជេណ
 � រេទកន់បន�ប់ពិេ សធ
ុ

យវ ធ
ិ ីស�ស�ក ររចនាទំងេនះគឺេ ដម្បី

ន៍ជា ន់ទី3។

"បានដឹងថាអគារករ យា
ិ ល័ យ ្រក�ងែដលនឹងបេ្រមជា កែន�

េទះបីជា វគឺជា ប�
� េទនឹងរចនាសម�័ន�ប�
� ក់ពីកម�វ ធ
ិ ី

ងែដល្របជាពលរដ�ជា េ្រចនែដលអចទទួល បានកររួម

ែដក

គា� មួយ " ។

វអច្រត�វ បានេគេមល េឃ ញយា៉ ងច្បោស់ េ នក�ងែផ�
កជ
ុ
េណ � រេនះ។

រូបថតទី1

ម៉្យោងវ ញ
ិ េទៀត ជេណ � រគឺពិតជារចនាពីែ ដកែថប។

អគារករ យា
ិ ល័ យ ទី្រ ក�ងគូនីមិថ�ីបា នកសងេដយចំណា

ជារូបភាពមួយ េនក�ុងកររចនាស�បត្យកម�វ ធា
ិ នករច្រម�ះ

យទុនេ្រចនេទេល ភា ពខ� ំងៃនកមា� ំងេទេឈនិងែដកែថ
ប

្រត�វ បានេគដក់ប�ូ� លដូេ ច�ះថាែដកធ�ន់ៃ នជេណ � រែដលេម

ករយលដឹងចំេ ពះកែន�ងែដល្រកលបាតជាេឈែដលស

ខណៈេពលែដលែដកសមាជិក្របេភទមានរងអក្សរ H

លេទជាពន�ឺត មែដលអចេធ�េទបាន។

ង់េ នក�ងស៊
ុ មែដកែថប
ុ

្រត�វ បានេ្របកងរតរបស់
ជេណ � រេនះ
ុ�
ែផ�កទំងសងខងៃនែដករងអក្សរ H

អគារករ យា
ិ ល័ យ ្រក�ងមានរងចតុេ កណ 55x20ែម៉្រត ។

្រត�វ បានបិទេដយ េ្របច នែដកែថបេដម្បីផ�ល់ នូវរូបរង្រប

ជួរ េដកជួរ ឈរ្រត�វ បានដំេ ឡ ងេនក�ងទិ
ស េដបេណា
� យ
ុ

អប់ក េរ ម
៉ ួយ ។ ធ�ឹមជេណ � ររង H

ៃនតំបន់េ ្រគ�ងកុំព្យូ ទ័រ ៃនអគារ។

ចំនួនពីរ េនេ្រកមែផ�កកណា
� លជេណ � រ្រត�វ បានដក់ជិត

េនក�ងែផ�
កកណា
� លជួរ ឈរែដល្រត�វបានេរៀបចំេនក�ងរ
ុ
ុ

គា� េដម្បីឱ្យដឹងថារចនាសម�័ន�ប្រង�មេហយ ភាគីទង
ំ ពីរ ៃន

យៈ្របែវង13 ែម៉្រ តែដលអនុ��តឱ្យករផ�ល់ េនៃថ�ទី 1

ជំហនជេណ � រ្រត�វ បានដក់េ ធ�ជា ធ�ឹមចប់ពីរ តៃនជេណ � រ

និងទី 2

េនះ។

ៃនចេនា� ះេរឿងរ៉ វ មួយ ែដលធំទូលយជាមួយ ករ យា
ិ ល័ យ

តមរេបៀបេនះរបជេណ � រែដល�សលស្រមាប់េ្រគាងសំ

ជាជេ្រមស ែដលអចបត់ែ បនបានស្រមាប់េ ្រប្រ បាស់ ។

ណង់ែ ដកែបប្រត�វ បានបន�េ នក�ងដំ
ណាក់ក លរចនាប�ង់
ុ

ប�� រទទួល េភ�� វនិងបន�ប់តូចមួយ ែដល្រត�វ បានេរៀបចំេន

។ (រូបថតទី 3 និង 4)

ក�ងែផ�
កយា៉ ងធំមួយ េដយមានពីរ ជួរ េដកៃនជួរ ឈរមួយ
ុ
ែដល្រត�វ បានេហថា

រូបថត 3 និង 4 ជេណ � រេឡ ង:

"តំបន់េ វរ ង
៉ ់ដ េនក�ងករផ�
យេទនឹ
ងតំបន់ែ ដលមានទំហំ
ុ
ុ

ករអនុវ ត�ន៍ចំេ ពះផលិ តផលែដកែថប

ធំៃ នែផ�កកណា
� ល។ ទីត ំងស�ិតេនក�ងទំ
ហំ ធំៃ នេរឿងទី 3
ុ

ករពិច រទំង�ស�ងចំេ ពះបរ ិស�ននិងករេ្រត�មេរៀបចំស

េនះគឺជា សលសន�ិបា តនិងេនក�ងតំ
បន់ភា គខងេជងខ
ុ

្រមាប់េ ្រគាះមហន�រយ

ងេវរ ង
៉ ់ដ ែដលជាអ�កប�ុ� ះប��ូ លអ�កអេង�តករណ៍្រត�វបា
នេរៀបចំ។ (សូ មេមល រូបភាពទី 1)

ឧបករណ៍កេម� ទឹកមួយ ែដលមានេបា៉ ល
្រត�វ បានអនុម័តស្រមាប់មា៉ សុី ន្រតជាក់និងេឈបន�ះេសៀគ�ី

ផ�វជេណ
 � រ ែដលេធ�ពីសំ ណង់ែ ដកែថប
ូ

រង
ឹ ្រត�វ បានេ្របជា ្របភពកំេ ដមួយ េដម្បីផលិ តថាមពលជីវ

ខណៈេពលែដលកក់េ ក� ែដលបានផ�ល់ ជូនេដយេឈ្រ ត�វ

មា៉ ស់ ។

បានអនុវ ត�កងកររចនាៃនអគារករ
ិយាល័ យ ្រក�ង
ុ�

្របព័ន�ដំេ ណរកររបស់ ឈីបែដលត្រម�វឱ្យមានបរ ិមាណអ

កម�វ ធ
ិ ីែ ដក្រត�វ បានបន�ិចក�ងជ
ុ

គ�ិស នីតិចតួចនិងករបំភា យឧស�័នកេបានឌីអុកសុី ត្រត�វ
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បានបង� ប់េ ដយមេធ្យោបាយៃនករអព្យោ្រកឹតកបូន។

ខងេកត។ ចំេ ពះេហតុផលេនាះ

េដយសរែត្រគាប់េ បា៉ ល (េ្របងឥន�នៈ)

ែផនករមួយ ្រត�វ បានដក់ជូនេនក�ងដំ
ណាក់កលសំ េណ
ុ

ផលិ តេនអុីវ៉គីកងេខត�
�ុ
ហ គូ
ូ� សុី មា៉ ្រត�វ បានេ្រប្រ បាស់

រគេ្រមាងកែន�ងចតរថយន�ែ ដល្រត�វបានផ�ល់ ជូនេនក�ងប
ុ

េដយ្របព័ន�ឡ ចំហយមា៉ សុី ន្រតជាក់េគអចេមលេឃញ

ន�ប់េ ្រកមដីែ ដលនឹង្រត�វ បានេ្របស ្រមាប់កែន�ងចតរថយ

េបា៉ លជាករយល់ ដឹងបរ ស
ិ � នបេច�កវ ិទ្យោេនក�ងលក�
ខ
ុ

ន�ៃ នរថយន�េ ្រប្រ បាស់ ជា សធារណៈេនក�ងដងធម�
ត និង
ុ

ណ�ៃនករេ្រប្រ បាស់ ស មា�រេឈផលិ តក�ុង�ស�ក។

ជាកែន�ង្រជកេកនជាបេណា
� ះអសន�កងករសេ�ង
� ះប
ុ�
នា� ន់។

េដយសរែតែផ�កខងេ្រកអគារែដលបានកសង

បន�ប់ពិេ សធន៍ែ ដលមានគ្រមបេចញេពលមានអសន�

ក�� ក់េ នមុខអករ

អច្រត�វ បានេរៀបចំេ នក�ងបន�
ប់េ ្រកមដីេនាះេទ។
ុ

្របជាពលរដ�បា នសែម�ងករបារម�ខ�ះែដលថាវនឹងក� យ

ជាលទ�ផលែផនករមួយ េនះែដលទីបំផុត្រត�វបានទទួល

ជាេក� ក�ងរដូ
វ េក� និង្រតជាក់េនរដូវរងរ។
ុ

យកមួយ ែដលអនុ��តឱ្យស្រមាប់េ ធ�ក រជេម�� ស្របជាព

េដម្បីជ្រមះកង�ល់ ដូចេនាះ

លរដ�។ (រូបភាពទី3 )

បង�ចឬទ
� ែដលេធ�ពីេ ឈស ្រមាប់ក ត់ផា� ច់ពន�ឺ្រ ពះអទិត្យ
ួ

រូបភាពទី 3 គំនូរ បំ្រ ព�ញ ស្រមាប់ែ ផនករបរ ស
ិ � នដ្យោ្រកម

្រត�វ បានអនុម័តេដម្បីែ កលម�ក រេកតកំេដអុីសូ ឡង់ៃ នជ
�
� ំងែផ�កខងេ្រកនិងក�� ក់គូអុីទ បជាមួយ នឹងករអនុវ

ករេផា� តែតេទេលភា ពខ� ំងរបស់ ែ ដកែថបនិងេឈ

ត�ខ�ស់ នូវ កំេ ដអុីសូ ឡ ង់្រ ត�វ បានអនុម័តផងែដរ។

េនែតជាចំណុចខ� ំងៃនស៊ុ មែដកែថបគឺថា វអនុ��តឱ្យ

េល ស ពីេ នះេទៀតអគារេនះ្រត�វបានេ្រគាងទុកដូេច�ះតំបន់
េវរ ង
៉ ់ដ ែដលបានេធ�ក រជាអុីសូឡ ង់កំេ ដតំបន់ចេនា� ះធំស

សងសង់អគារធំនិងជាេ្រគាងសំ ណង់បន�ប់ធមៗ។

្រមាប់េ នចំកណា
� លអគារេនះែដលទទួល បានេជាគជ័យក�ុ

ករអនុវ ត�ែ ដកែថបេនះមិនអច្រត�វ បានជំនួស េដយករ
សងសង់អំពីេ ឈបា នេឡ យ ។

ងកំេ ដជួយ កត់បន�យ បន�កៃនចេនា
� ះករងរធំទូលយ។
ុ

សំ ខ ន់បំផុតករសងសង់អគារែដលេភ�ងមិនអចេឆះបា

ករែកៃឆ�ៃ នទឹកេភ�� ងនិងករេ្រប្រ បាស់ ថាមពលពន�ឺ្រ ពះអ

នេដយេ្របេ ឈេ នះគឺមា នរចនាសម�័ន�ពិបា កយល់ខ� ំង

ទិត្យែដលផលិ តបាន្រត�វ បានែណនាំេហ យ ដូេច�ះសូ ម្បីែត

ណាស់ េ នក�ងលក�
ខណ�ៃនករទំងករចំណាយនិងក្រមិ
ុ

េនេពលឈប់ផ�ត់ផ�ង់អគ�ិស នីធម�ត ្របតិបត�ិក រអគារអ

តបេច�កវ ទ
ិ ្យោនាេពលបច�ប្បន�
។
ុ

ច្រត�វ បានរក្សោយា៉ ងេហចណាស់ បីៃ ថ�េ ដយេ្របមា៉សុី ន

ជាលទ�ផល

េភ�ង្របព័ន�ផលិ តេភ�ងសេ�ង� ះបនា� ន់និងអំណាចែដល

វធ
ិ ីស�ស�សងសង់កូនកត់នា េពលបច�ប្បន�
េ នះេផា� តសំ
ុ

្រពះអទិត្យ។

ខន់េ ល ចំណុចខ� ំងរបស់ េ ឈឬដល់ ស មាជិកែដកែថប

កែន�ងេ្រកមដីស ្រមាប់ទជាចំណតរថយន�ផងនិងទទួល ប

មានអ្រតខ�ស់ ែ ដលសមា� រៈជាេ្រចន្រត�វ បានេ្របេដម្បីប��

ន�ុកជនេភៀសខ�ួនផងក�ុងេពលជាបេណា
� ះអសន�កុងអំ
� ឡុ

ប់ស មាជិកនិងស៊ុ មែដកែថបជាសមាជិកតមលំ ដ ប់។

ងេពលមានេ្រគាះមហន�រយ

េល ស ពីេ នះេទៀតេ្រគាងែដកែដលអចទុកចិត�បា នក�ុងករ

វ្រត�វ បានេគនិយាយថាជាជ្រមកករភាសខ�ួនគឺជា កែន�ង

េធ�ឱ្យមានរយៈេពលចេនា� ះពីជួរ ឈរែដលមានទំហំ ធំនិង

ែដលមិន្រគប់្រ គាន់េ នក�ងតំ
បន់ទី្រ បជុំជន Kunimi
ុ

ក�ងករធានាបរ
មា
ិ ណកែន�ងទំេ នរបានេ្រចនសន�ឹកសនា�ប់
ុ
។

ក�ងអំ
ឡុ ងេពលមានេ្រគាះមហន�រយ
ុ
ែដលធា� ប់មា នកន�ងមកេហ យ េនក�ងមហរ�
ុ
ួ� យដីជប៉ុន
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បច�ប្បន�
េ នះេដយេធ�ក រេ្រប�បេធៀបែដករងអក្ស H
ុ
ទំហំ តូច្រត�វ បានអនុម័តេនក�ងស៊
ុ មែដកែថបរបស់ ស មាជិ
ុ
កេឈែ ដកែថបកូនកត់។
េទះជាយា៉ ងណាេនេពលែដលេយ ងរប់បា នថាវអចក�
យេទជា
េធ�េ ទបានេដម្បីទទួល បានករអនុម័តពី្រ កសួ ងស្រមាប់
សមាជិកកូនកត់ែ ដលេ្របបំពង់ែ ដកកេរ ៉ឬែដក Hមានជេ្រមបណា
� ញរូបរងខងេ្រកេថរ
កររ ព
ំ ឹងទុកខ�ស់ ស ្រមាប់ក រអភិវ ឌ្ឍេជាគជ័យ ៃនវ ិធីស
�ស�កសងជួល "កូនកត់េ ឈ laminated ក�ង�ស�
ក
ុ
ែដលសមាជិកៃនផលិ តផលែដកែថបបានសងសង់េ ឡង
តម្របេភទរបស់ វ "។
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Photo 1 New Kunimi Town Office Building built capitalizing on the strengths peculiar to wood and steel

Fig. 1 Plan and Section of Kunimi Town Office Building
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Column
Beam

Committee meeting room
Large-size conference
room
Ofﬁce

Assembly hall

“Japanese red
pine” plaza

Ofﬁce
Ofﬁce

Parking lot

Section

37

Fig. 2 Wood-laminated Hybrid Member of the Steel Product Builtin Type (Column and Beam)
Burning-suppression member
(Locally-produced larch tree-laminated member)
Steel frame
Connection cover
(Locally-produced larch treelaminated member)
Fire protection for connection
(Wrapping ﬁre protection)
Connection cover
(Locally-produced larch treelaminated member)
Burning-suppression member
(Locally-produced larch treelaminated member)
Steel frame

Column-beam connection:
Shop covering of laminated member

Photo 2 Wood-laminated hybrid member of the steel product built-in type
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Photos 3 and 4 Stairways: Highlighted application of steel products
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Outline of Kunimi Town Office Building
● Location: Kumini Town, Date, Fukushima Prefecture
● Project owner: Kunimi Town Office
● Application: Town office building
● Building site: 1,500.43 m2
● Building area: 4,833.39 m2
● Structural type: Steel frame structure, partly steel-reinforced concrete structure
● No. of stories: 1 basement, 3 stories aboveground, 1 penthouse
● Maximum building height: 15,500 mm
● Structural design: JR East Design Corporation, Tabata Architect & Design Office
● Construction: Joint venture of Ando, Hazama, Andogumi and Sakuma Kogyo
● Design period: August 2012~August 2013
● Construction term: September 2013~April 2015

Photo 5 Adoption of wood-steel hybrid structure realizes a large
space with a texture like a
wooden structure.

Fig. 3 Schematic Diagram for Environmental Plan
Sunlight cutting-off

Reduction of air-conditioning
energy use during spring and
autumn periods by means of
automatic ventilation

Solar power generation

Assembly hall

Low-E
pair glass

Terrace

Highly thermal-insulation
exterior wall
Wood louver
Low-E pair glass

Veranda zone

Ofﬁce zone

Veranda zone

Natural light utilization
by means of sensor control
Floor-shooting air-conditioning

Pellet boiler

Parking lot
(Space for temporarily receiving
refugees during disaster)

Reuse of
waste water

Rainwater pit
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(្រកបែផ�កខងេ្រកយ)

បេង�តវ ធ
ិ ីស�ស�វយតំៃ លករបំភា យឧស�័ន CO2

្រ បតិបត�ិករ JISF

ក�ងឧស្សោហកម�
ែ ដកៃថ។ េនក�ងកម�
វធ
ិ ីេ នះ
ុ
ុ

កម� វ ធ
ិ ីចំនួនពីរសំ រប់កម�វ ធ
ិ ីកិច�សហ្របតិបត�ក
ិ រែដកឧ

CO2 ្រត�វ បានផ�ល់ ដល់ បុគ�លិ កទំងអស់

ស ្សោហកម� EPA ៃន្របេទសជប៉ុន-ៃថ

ទក់ទងនឹងមនុស ្ស ISIT

ករែណនាំេ នេល វ ិធីស�ស�វយតំៃលករបំភា យឧស�័ន

េនះ សហព័ន�ែ ដកនិងែដកជប៉ុន (JISF)

េនទីភា� ក់ង រឧស្សោហកម�ែ ដកែថបនិងរដ� ភិបាលៃថ។

េដយសហករជាមួយ វ ិទ្យោស�នែដកនិងែដកៃន្របេទស

េល ស ពីេ នះេទៀតកម�វ ធ
ិ ីេ នះរួមប�ូ� លទំងករ្រត�តពិនិត្យ

ៃថ (ISIT) បានេរៀបចំកម�វ ធ
ិ ីចំនួនពីរ ។

េមល ទិន�ន័យ ករបំភា យឧស�័នCO2

កម�វ ធ
ិ ីទ ំងេនះ្រត�វ បានេ្រគាងទុកជាែផ�កមួយ ៃនគេ្រមាងផ�ួ

និងវ ធ
ិ ីស�ស�វយតៃម�ក របំភា យឧស�័នមួយ ក�ងអំ
ឡុ ងេព
ុ

ចេផ�មេដយកិច�្រ ពមេ្រព�ងរដ�ភិបា លអនុេ លមភាពជា

លដំេ ណរទស្សនកិច�េ ទផលិ តជាអគ�ិស នីដុតឡេភ�ង។

ៃដគូេ សដ�កិច�រ វងជប៉ុននិងៃថ (EPA) ។

រូបថត: ឈុតឆាកៃនកម�វ ធ
ិ ីចំនួនពីរ

•កម�វ ធ
ិ ីបណុ� ះបណា
� លវ ស
ិ �ករវ យ
័ េក�ងែដលលបានេ្រជស
េរ ស
 ថ�ី

សន�ិសិ ទេ្រគាងែដកេនក�ង្របេទសកម�
ជាស្រមាប់
ឆា� ំ
ុ
ុ

កម�វ ធ
ិ ីបណុ� ះបណា
� លវ ស
ិ �ករវ យ
័ េក�ងែដលបានេ្រជសេរ ស

សហព័ន�ជា តិែ ដកនិងែដកែថបជប៉ុននឹងេធ�ស ន�ិសី ទក

2016

ថ�ី

ែសតមួយ េ្រកម្របធានបទ

្រត�វ បានេធ�េ ឡ ងបណុ� ះបណា
� លវ ស
ិ �ករស្រមាប់មួយ សបា�

"បេច�កវ ទ
ិ ្យោថ�ីស ្រមាប់ក រងរសំ ណង់េ ្រគាងែដកឆា� ំ

ហ៍ េ នក�ុងែខក��ឆា� ំ 2016 េនទី្រ ក�ង Osaka

2016" េនរជធានីភ�ំេ ពញៃន្របេទសកម�ុជានាៃថ�ទី 9

េគាលបំណងសំ ខ ន់ៃ នកម�វ ធ
ិ ីេ នះគឺស ្រមាប់

ែខធ�ូឆា� ំ 2016

"វ ស
ិ �ករៃថែដលេទបនិងយុ វ ជនបានេ្រជស េរ ស
 េដម្បីទទួ

កម�វ ធ
ិ ីេ នះនឹង្រត�វ បាន្របារព�េ ធ�រ ួមគា�េដយ្រកសួងសធារ

លបានចំបា ច់និងមិនអចខ�ះបានចំេ ណះដឹងជាមូល ដ� ន

ណករនិងដឹកជ�ូ� នកម�ជានិ
ងវ ទ
ិ ្យោស�នៃន
ុ

»។ វ ស
ិ �ករៃថសរុបចំនួន 20 បានចូល រួម

បេច�កវ ទ
ិ ្យោៃនកម�ជា
ុ

េនក�ងកម�
វធ
ិ ីេ នះែដលក�ងេនាះបេ្រង�នចំ
ណងេជងថា
ុ
ុ

េហ យ នឹង្រត�វ បានគាំ្រ ទេដយស�នទូតជប៉ុន្របចំេន្រប

"វគ�ពិេ សសដុំកំណាត់"

េទសកម�ជា
ក រ
ុ អង�ក រ JICA ្របចំ្រ បេទសកម�ជាអង�
ុ

្រត�វ បានេគប�ូ� ននិងករចូល េមល េគបានេធ�ឱ្យរុក�ជា តិែដ

JETRO

កែថបែដលពក់ព័ន�។

រជធានីភ�ំេ ពញនិងសមាគមពណិជ�កម�ជប៉ុនេនកម�ុជា។

កម�វ ធ
ិ ីេ នះមានដូចខងេ្រកមទីពីរ ្របារព�េ ឡ ងេនក�ងឆា
� ំ
ុ
2015 ។

េនក�ងសន�
ិសី ទេនះស�ស�ចរ្យបីពី្រ បេទសជប៉ុននឹងចូ
ុ

•សិ ក� សលស�ីពីវ ធ
ិ ីស�ស�វយតៃម�ក របំភា យឧស�័នក

សង់ែ ដកេនះ:

លរួមក�ុងករផ�ល់ នូវ ករបេ្រង�នេនក�ុងវលៃនករសង

បូនិចCO2

• េលកេវជ�បណិ � ត Osamu Kiyomiya

កម�វ ធ
ិ ីមួយ ្រត�វ បានេរៀបចំេ ឡងស្រមាប់រ យៈេពលបួនៃថ�

(ករបេ្រង�នស�ីពី្រ ចកសមា� រៈបរ ក
ិ � រកំពង់ែ ផ)

ចប់ពីៃ ថ�ទី4 ែខកក�ដ ឆា� ំ2016

•េវជ�បណិ � តេលក Yoshiaki Okui (ស�នែដកែថប)

េនទី្រ ក�ងបាងកក្របេទសៃថមួយ នឹងេគាលបំណងៃនករ
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•េលកបណិ � ត Yasushi Uematsu (ករសងសង់អគារ)
េល ស ពីេ នះេទៀតស�ស�ចរ្យចំនួនពីរនាក់
ពី្រ បេទសកម�ជានឹ
ងចូល រួមក�ងសន�
ិសី ទេនះេដយផ�ល់ ជូ
ុ
ុ
ននូវ ករផ�ល់ ក របេ្រង�ន។
បនា� ប់មក្រក�មតូចក�ងសម័
យ ៃនសន�ិសី ទេនះ្រត�វ បានេគ
ុ
េ្រគាងនឹង្រត�វ បាន្របារព�េឡ ងេដយមានករចូលរួមពីមនុ
ស្សសំ ខ ន់មកពី្រ បេទសទំងពីរ ។
សន�ិសី ទេនះនឹងជាេល កទីបួនេនក�ុងេស៊ រ ប
ី នា�ប់ពីអ�កែដ
លបាន្របារព�េ ឡ ងក�ងឆា
� ំ 2012 2014 និង 2015 ។
ុ
រូបថត:
សន�ិសិ ទស�ីរ ចនាសម�័ន�សំ ណង់ែ ដកែថបេនក�ង្របេទស
ុ
កម�ជាស្រមាប់
ែ ដកែថប 2015
ុ
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Steel Structure Conference for 2015
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