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លរគឿងបង្ាំុ ចរមុោះធ្បឹម-ខដកខែប-លបត្ុងហាប់ (RC+S) ដូចកបុង (Fig.1)។
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ខដលកាំណត្់លដ្ឋយលរគឿងបង្ាំុ រម
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សសរបញ្ឈរ៨រជុង SC។ ចាំខណកឯ សសរបញ្ឈរ៨រជុង SC ន្ឹង

លដើមផីលធ្វើអលងេត្ពី ន្ិនាបការបចេុបផន្ប ថ្ន្ការសិកាអាំពីលរគឿងបង្ាំុ

ាន្ពន្យល់បន្ថបនាធប់លទៀត្។

លបត្ុងសរថ្សខដកលៅរបលទសជបុន្ ការវ ិភាគមួយលធ្វើលឡើងតាមរយៈ

ចាំលពាោះការចូលរួមជាទសសន្ទន្មួយចាំន្ួន្

សរមង់ ពីរ យការណ៍ចាំន្ួន្ ១០២ ខដលសិកាខផ្សបកលរគឿងបង្ុាំលបត្ុង
ន្ិ ងល

ខដលកបុងលនាោះរ

ត្ភាជប់ធ្ឹបម-សសរបញ្ឈរ ន្ិងជញ្ជ
ជ ាំងាន្ភាពធ្ន្ទល់ន្ឹងរ ាំជួយ ខដល

ដូលចបោះវាអាចលរបើ

ន្យងទូលាំទូោយ លៅកបុងសាំណង់អគ្នរការ ិយល័យខដលាន្

សរថ្សខដក

ការសិកាភាគលរចើន្លតថត្

កាំពុងជាំរញ
ុ ផ្សសពវផ្សាយយងសកមមអាំពីខផ្សបករទទមៃន្់រចនាសមព័ន្ន ការ

ផ្សថល់គុណភាពរ ឹងាាំ ន្ិងអត្ទរបលយជន្៍លសដឌកិចេ ន្ិងធ្បឹមខដកខែប
ខដលអាចាន្របខវងរចនាសមព័ន្នោត្សន្នឹងខវង

ន្លតថត្លលើខផ្សបកលរគ្នងបង្ុាំ

កាំពុងជាំរញ
ុ ផ្សសពវផ្សាយកាន្់ខត្ខាលាំងលឡើង។

ន្ផ្សលិត្លដ្ឋយលរបើលហដឌរចនាសមព័ន្ន

សសររទទមៃន្់ខដកខែបខដលាន្លកខណៈខាលាំងខពស់

ន្យកមក

លៅកបុងកិចេរបជុាំ

របចាាំឆ្បាំរបស់វ ិទាសាទន្ AIJ កបុងឆ្បាំ២០១៨ ខណៈខដលចាំន្ួន្សរុប

ោះពុ មភផ្សាយកបុងលសចកថីសលងខបថ្ន្ឯកសារ

ន្ែយចុោះ ការសិកាអាំពីបរ ិកាខត្ភាជប់ខផ្សបកខាងលរកាយ ន្ិងជ័រ ល សធីក

បលចេកលទសថ្ន្កិចេរបជុាំ របចាាំឆ្បាំ កបុងឆ្បាំសារលពើភ័ណឍ ២០១៨ ថ្ន្

ហាវយបឺររត្ូវ

វ ិទាសាទន្សាទបត្យកមមជបុន្ (AIJ)។ Fig.2 បងាាញចាំណុចលមែិត្ថ្ន្

ន្កត្់សា្ល់លឃើញថាាន្ទាំលនារលកើន្លឡើង។

សរាប់សាំណង់អគ្នរលៅជបុន្

2

បន្ធោះរ

រលមរត្ូវ

ន្លរបើរ

ស់

យងទូលាំទូោយជាបរ ិកាខ
ន្ិងលបត្ុង

លដើ មផីលផ្សធរកាលាំងសងៃត្់រវាងខដកខែប

ខដលលទោះជាយងណ្តកថី

កាំលណើន្ការលរបើរ

ស់បន្ធោះរ

ន្នាាំឲ្យាន្កថី

រលមលន្ោះ។

រមភ

Fig. 2 ការបាំខបកលមែិត្ថ្ន្១២០រ

អាំពី

លបត្ុងសរថ្សខដក (លសចកថីសលងខបថ្ន្ឯកសារបលចេកលទសថ្ន្កិចរេ បជុាំ
របចាាំឆ្បាំថ្ន្ឆ្បាំសារលពើភ័ណឍ ២០១៨ ថ្ន្វ ិទាសាទន្សាទបត្យកមមជបុន្ (AIJ)

ជាដាំ លណ្តោះស្សាយកបុង

សាទន្ភាពខបបលន្ោះ ការសិកាអាំពីបន្ធោះខដកាន្របលហាងដ្ឋក់លលើទរម
លមសរាប់ត្ភាជប់ រត្ូវ

Fig. 3 ទាំនាក់ទាំន្ងរវាងបន្ធុក ន្ិងរ ាំអិលថ្ន្បរ ិកាខត្ភាជប់ខដកលមកាន្ិក

ន្ជាំរញ
ុ ផ្សសពវផ្សាយសរាប់វ ិស័យសាំណង់

អគ្នរ ន្ិងរត្ូវ ន្ដ្ឋក់ឲ្យលរបើ រ

ការអភិ វឌណការសិកាអាំ ពីរចនាសមព័ន្នរទរទង់ សសរបញ្ឈរ

ស់លៅកបុងវ ិស័យសាំណង់សុីវ ិល។

មុខកាត្់៨រជុង

Fig.3 បងាាញឧទហរណ៍ថ្ន្លទនផ្សលថ្ន្ការលធ្វើលត្សថវ ិភាគរុញ/

លរគឿងបង្ាំុលបត្ុងសរថ្សខដក (SRC)

ទញ ខដលលធ្វើលឡើងលដ្ឋយលរបើ បរ ិកាខត្ភាជប់លមកាន្ិកបីរបលភទ លលើ
បន្ធោះរ

ាន្របភពលដើម

រលម បន្ធោះខដកាន្របលហាងដ្ឋក់លលើទរមលមសរាប់ត្ភាជប់

ន្លរៀបចាំលដ្ឋយកាំណត្់លកខណៈខាលាំងអត្ិបផរារ ថ្ន្បន្ធោះរ

គឺជាលរគឿងបង្ាំុខដល

ន្ិងអភិវឌណលៅរបលទសជបុន្

ន្ិងាន្ភាពធ្ន្

ទល់ន្ឹងរ ាំជួយខពស់។ លទោះយងណ្តកថី ក៏ត្រមូវឲ្យាន្ការលរៀបចាំ

ន្ិងបរ ិកាខត្ភាជប់ ខដកែមី។ លទោះបី ថាសរាប់ឧបករណ៍លធ្វើលត្សថវ ិភាគ
រត្ូវ

យការណ៍សិកាសថីពីលរគឿងបង្ុាំ

រ

រ

រហាប់ ន្ិងកខន្លងដ្ឋក់លបត្ុង បខន្ទមលលើការលរៀបចាំពុមភលរគឿង

លម ន្ិងបន្ធោះខដកាន្របលហាងដ្ឋក់លលើទរមលម សរាប់ ត្ភាជប់កុបង

បង្ុាំខដកខែប។ ដូលចបោះលហើយ ជាលទនផ្សលដាំលណើរការសាំណង់ាន្

លធ្វើលត្សថវ ិភាគ

លន្ោះ ខណៈខដលលរគឿងបង្ាំុ SRC រត្ូវ

ករមិត្ខដលអាចកាំណត្់

ភាពសមុគសាមញ ន្ិងត្ថ្មលសាំណង់ក៏លកើន្លឡើងខពស់ខដរ។ ជាមួយគ្នប

ន្យងណ្តកថី តាមរយៈលទនផ្សលថ្ន្ការ

លគអាចយល់

ន្ថាភាពរ ឹងាាំថ្ន្បន្ធោះរ

រលមាន្

ខលោះៗថ្ន្លរគ្នងបង្ាំុអគ្នរ

ករមិត្ទប បុខន្ថបន្ធោះខដកាន្របលហាងដ្ឋក់លលើទរមលម សរាប់
ត្ភាជប់ ាន្ករមិត្ខពស់។

ជាងលន្ោះលៅលទៀត្

SRC

ដូចលឃើញលៅកបុង

SRC

ស់ជាក់ ខសថងខត្មថង។

រមភមួយចាំន្ួន្អាំពី

ការលកើន្លឡើងត្ថ្មលសាំណង់ លដ្ឋយសារការលរបើរ

ស់ សាភរៈរបលភទ

លន្ោះ។

លៅកបុងវ ិស័យសាំណង់អគ្នរ

ការអន្ុវត្ថខបបលន្ោះរត្ូវ

ន្ិងសន្សាំសថ្មេកាលាំងពាក់ព័ន្នន្ឹងសាំណង់

លយើងកាំពុងជាំរញ
ុ ការសិកាអភិវឌណសសរបញ្ឈរខដកខែប-

លបត្ុង៨រជុង (SC) ដូចបងាាញកបុង Fig.4។ លកខណៈជាសារវ ័ន្ថថ្ន្

កបុងវ ិស័យសាំណង់សុីវ ិល លរគឿងបង្ាំុខដលលរបើ ជ័រ ល សធីកហាវបឺ រ
ន្សាទបនាលឡើង បុខន្ថាន្កថី

សាំណង់អគ្នរខដលាន្លរចើន្ស្សទប់

ន្ែយចុោះ។

កមពស់កាលាំងពលកមម

ករមិត្ខពស់ជាង។ ជាលទនផ្សល លគរ ាំពឹងថាបរ ិកាខត្ភាជប់ ែីមន្ឹងអាច

(FRB) អាចរត្ូវ

ស់ចាំលពាោះខផ្សបក

កបុងលគ្នលបាំណងលដើមផីបលងេើន្ភាពធ្ន្ទល់ន្ឹងរ ាំជួយ ន្ិងលលើក

Figure ទាំងភាពរ ឹងាាំ ន្ិងលកខណៈខាលាំងថ្ន្បរ ិកាខត្ភាជប់ខដកាន្
ដ្ឋក់ឲ្យលរបើរ

ន្លរបើរ

សសរបញ្ឈរ៨រជុង (SC) សទិត្លៅកបុងលន្ោះ លរពាោះថាលបត្ុងខដលព័ទន
ជុាំវ ិញលដ្ឋយលរគឿងបង្ាំុ ខដកខែបខខវងគ្នប អាចរត្ូវ

របសិទិនភាព តាមរយៈការលរបើរ

ន្

ន្កាំណត្់លដ្ឋយ

ស់បន្ធោះរទរទង់ ន្ិងរបព័ន្នលរគឿង

កាំណត្់ខត្លលើខផ្សបកថ្ន្លរគ្នងបង្ាំុអគ្នរបុលណ្តតោះ។ លទោះជាយងណ្ត

បង្ាំុខដកខែប ភាពធ្ន្ទល់ន្ឹងសភាពលកាង ន្ិងសមត្ទភាពទប់ទល់

ទមៃន្់ស្សាល ន្ិងាន្លកខណៈខាលាំងខពស់ ន្ិងាាំទាំ លហើយការលរបើ

ថ្ន្លរគឿងបង្ាំុខដកខែបខខវងគ្នប សទិត្លៅចាំកណ្ត
ថ លថ្ន្សសរបញ្ឈរ

ជ័រ ល សធីកហាវបឺរ FRB ផ្សថល់មុខងាររចនាសមព័ន្នខពស់ ដួចជាាន្

ការខរបរបួលរទង់រទញអាចរត្ូវ

រ

ដូលចបោះលហើយសសរបញ្ឈរ៨រជុង អាចធ្ន្ន្ឹងបន្ធុករត្ង់អ័កសកាលាំង

ស់សាភរៈរបលភទលន្ោះរ ាំពឹងថាន្ឹងលកើន្លឡើងនាលពលអនាគត្។

នាលពលែមីៗលន្ោះ ការសិកា ន្ិងការលធ្វើលត្សថវ ិភាគរត្ូវ
អាំពីលកខណៈខាលាំងទល់ន្ឹងកាលាំងសងេត្់

សងេត្់ ន្ិងទប់សាេត្់កាលាំងទនាលក់ រត្ង់អ័កស។ ជាលទនផ្សល សសរបញ្ឈរ

ន្លធ្វើលឡើង

៨រជុងបងាាញចរ ិកលកខណៈខរបរបួលរទង់រទយដ៏ាន្សទិរភាព។

ថ្ន្រចនាសមព័ន្នខផ្សបកទធមៃន្់

ជ័រ ល សធីកកាបូន្ហាវបឺរ (RFRP) ន្ិងការលរបើរ

លលើសពីលន្ោះលទៀត្ ទាំងលកខណៈខាលាំងសភាពលកាង ន្ិងភាពរ ឹងាាំអាច

ស់ CFRP លៅកបុង

រត្ូវ ន្ខកសរមួលយងងាយស្សួល លដ្ឋយសរមួលករាស់

បន្ធោះត្ភាជប់ ថ្ន្ត្ាំណផ្សារភាជប់ខដលាន្លកខណៈខាលាំងខពស់។
កបុងចាំលណ្តមរ

ន្លលើកមពស់។ ជាពិលសស របព័ន្ន

ន្ិង

ទាំហាំទទឹងថ្ន្បន្ធោះលរគឿងបង្ុាំខដកខែប។

យការណ៍សិកាទក់ទងន្ឹង ការអន្ុ វត្ថតធល់

Fig. 5 បងាាញលកខខណឍថ្ន្ផ្សលបោះពាល់កាំណត្់លលើលបត្ុង

ដូចបងាាញកបុង Fig.2 ការសិកាអាំពីបរ ិកាខរទរទង់រចនាសមព័ន្នអគ្នរ

ខដលទទួល

ទល់ន្ឹងទមៃន្់ផ្សុធក បលង់លសសរថ្សខដក-លបត្ុង ន្ិងសាសភាពជាមួយ

សងេត្់លែររត្ូវ

សាភរៈលធ្វើពីលឈើ ន្ិងត្ាំណភាជប់បាំពង់ខដកខែប។

ន្តាមរយៈការលធ្វើលត្សថវ ិភាគ
ន្លរបើរ

ខដលកបុងលនាោះបន្ធុក

ស់ចាំលពាោះលបត្ុង៨រជុង។

ដូចលឃើញលៅ

កបុង Figure លកខណៈខាលាំងកាលាំងសងេត្់ ន្ិងសមត្ទភាពទល់ន្ឹងការ

Fig. 1 លរគឿងបង្ាំុលបត្ុងសរថ្សខដកខដលន្ិយមលរបើជាទូលៅលៅជបុន្

3

ខរបរបួលរទង់រទយថ្ន្លបត្ុងសសរបញ្ឈរ៨រជុង រត្ូវ

ឧបករណ៍ពិលសាធ្ន្៍ទាំងពីរ បងាាញទាំនាក់ទាំណងខផ្សែកលលើ របវត្ថិថ្ន្

ន្ខកលមែ

មុខងារភាពធ្ន្ទល់ន្ឹងរ ាំជួយ

កាន្់ខត្របលសើរលឡើង លធ្ៀបលៅន្ឹងលបត្ុងធ្មមតា (មិន្បងាាប់)។ លដ្ឋយ
សារវ ិសាលភាពសិកាាន្ករមិត្សរាប់ រ

សាស្ត្សថ្ថ ន្ការវ ិភាគមិន្អាចបងាាញ

យការសិកាលន្ោះ

ន្ចាស់

ជាលទនផ្សល លកខណៈខាលាំងទល់ន្ឹងសភាពលរបោះខបក ថ្ន្ចាំណុចត្
ភាជប់លកើន្លឡើងកបុងករមិត្ទបបុលណ្តតោះ។ ជាងលន្ោះលទៀត្ លទនផ្សល

យថ្ន្ការ

កាន្់ខត្វ ិជជាន្លឡើងលដើមផីបញ្ជ
ជ ក់ផ្សលបោះពាល់ថ្ន្ការលរៀបដ្ឋក់បន្ធោះ

វ ិភាគ ខដលពិចារណ្តរលលើផ្សលបោះពាល់ខដលករមិត្លលើលបត្ុង។

រ ឹងបញ្ឈរ លលើការទប់សាេត្់ថ្ន្ការខរបរបួលរទង់រទយ សភាពលរបោះ

Fig. 6 បងាាញលទនផ្សលថ្ន្ការលធ្វើលត្សថវ ិភាគ ខដលកបុងលនាោះ

បន្ធុកអ័កសលែរ

ន្ិងបងធុកវដឋខរបរបួលរត្ូវ

ន្លរបើរ

ខបកកបុងចាំណុចត្ភាជប់។

ស់ចាំលពាោះ

កបុងការត្លមលើងសសរ៨រជុង SC ចាំលពាោះសាំណង់មិន្ត្រមូវឲ្យ

សសរបញ្ឈរ៨រជុង SC។ ដូចលឃើញលៅកបុង Figure ខដលលទោះបីជា

ាន្ការលរៀបដ្ឋក់រ

លៅលពលខដលវ ិារត្លរគឿងបង្ុាំខដកខែបខុសគ្នបពីមួយលៅមួយកថី ក៏

រត្ូវ

សសរបញ្ឈរ៨រជុងលៅខត្ាន្ភាពធ្ន្ទល់ន្ឹងរ ាំជួយខពស់។ បនាធត្់

លរបើ ល កខ ណៈខាលាំងទិន្បផ្សលខដកខែប

វ ិភាគរត្ូវ

លបត្ុង រត្ូវ

Fig.6

Fig.8

សរាប់ រចនាសមព័ន្នលរគឿង

កបុងការលធ្វើលត្សថវ ិភាគ

លដើមផីទទួល

ការរចនាគាំន្ូសបលង់រត្ូវ

ន្លកខណៈខាលាំងទល់ន្ឹងសភាព

ត្ភាជប់ធ្ឹបម-លបត្ុងតាមរយៈសសរបញ្ឈរ
ថ្ន្ឧបករណ៍ពិលសាធ្ន្៍ទាំងពីរលន្ោះ។
ឧបករណ៍ពិលសាធ្ន្៍ទាំងពីរលន្ោះ

រត្ូវ

ន្លធ្វើលឡើង

រត្ូវ

ក់ខបក ថ្ន្ចាំណុច

ន្ិនាបការកបុងការសិកាពី លរគឿងបង្ាំុលបត្ុងសថ្សខដកលៅជបុន្
ន្វ ិភាគ ខផ្សែកលលើ របវត្ថិថ្ន្ការសិកាកន្លងមក ២) លទនផ្សល
ន្បងាាញលៅខផ្សបកខាងលលើ។ ការអភិវឌណការសិកាលៅខត្បន្ថ

លធ្វើចាំលពាោះសសរបញ្ឈរ៨រជុងែមី

ន្ិងធ្បឹមកបុងខផ្សបកន្ិមួយៗ

បញ្ឈរ៨រជុង

ចាំណុចខុសគ្នបមួយថ្ន្

គឺថាលត្ើបន្ធោះរ ឹងបញ្ឈររត្ូវ

ន្ិងការខរបរបួលរទង់រទយថ្ន្

ការរ ាំពឹងទុកខពស់ចាំលពាោះសសរបលងា្លបញ្ឈរ៨រជុង

ស់ចាំលពាោះខផ្សបកចុង

ទាំងសងខាងថ្ន្ធ្បឹម។ Fig.8 បងាាញ លទនផ្សលថ្ន្លត្សថវ ិភាគ ខដល
ន្កន្លងមក។

ទាំនាក់ទាំន្ងរវាងបន្ធុក

បញ្ឈរ៨រជុង SC ន្ិងធ្បឹមបង្ាំុខដកខែប

រ ាំជួយដី។ បនាធប់ មក បន្ធុកខផ្សធករទរទង់ កុបងវដឋដាំលណើរការជាជលរមើ ស

ទទួល

ន្ិ ង

ចាំណុចត្ភាជប់ធ្ឹបម-សសរបញ្ឈរថ្ន្លរគឿងបង្ាំុចរមុោះ ខដលាន្សសរ

ខដលលកើត្លឡើងកបុងអាំឡុងលពល
ន្លរបើរ

ទាំនាក់ទាំន្ងរវាងលកខណៈខាលាំងទល់សភាពលរបោះខបក

សសរបញ្ឈរ៨រជុង SC ន្ិងធ្បឹមបង្ាំុខដកខែប

ន្លរៀបចាំលឡើង លហើយការលធ្វើលត្សថវ ិភាគលធ្វើលឡើងកបុងករណី

រត្ូវ

ស់សសរបញ្ឈរ៨រជុង កបុង

Fig.7 ចាំណុចភាជប់ធ្ឹបម-សសរបញ្ឈរថ្ន្លរគឿងបង្ាំុចរមុោះ ខដលាន្

ខខវងពីរ ខដលាន្សសរបញ្ឈរ៨រជុង SC ន្ិងធ្បឹមលរគឿងបង្ុាំខដក

វ ិជជាន្/អវ ិជជាន្មិន្សុីលមរទី

ន្ពិន្ិត្យការលរបើរ

រជុងបាលស់បូថរថ្ន្រចនាសមព័ន្នរទរទង់ សសរបញ្ឈរ៨រជុង SC

លបត្ុង។ ជាងលន្ោះលទៀត្ ឧបករណ៍ពិលសាធ្ន្៍លរគឿងបង្ាំុខដកខែប

បង្ាំុចរមុោះលដើមផីទប់កាលាំងសងេត្់

ច់

ស់ សរាប់លរគឿងបង្ុាំ CFT លឡើយ។ រត្ង់

បញ្ឈរ៨រជុង SC

ស់

លដើមផីបញ្ជ
ជ ក់ថាការលផ្សធរកាលាំងសងេត្់លកើត្ាន្លៅលលើចាំណុចភាជប់ធ្ឹបម-

ស់

ស់ លហើយពុាំចាាំ

Fig.5 ផ្សលបោះពាល់ដ្ឋក់ករមិ ត្លបត្ុងថ្ន្រចនាសមព័ន្នរទរទង់ សសរ

ដូចបងាាញលៅកបុង Figure លកខណៈលមែិត្ថ្ន្ត្ាំណរផ្សារភាជប់ ថ្ន្

ន្លរបើរ

ន្លរគ្នងយកមកលរបើរ

Fig.4 ខផ្សបកកាត្់គ្នបថ្ន្សសរបញ្ឈរ៨រជុង

លរគឿងបង្ាំុ ចរមុោះ រួមាន្សសរបញ្ឈរ៨រជុង SC ន្ិងធ្បឹមសុខ៊ុំ ដកខែប។

ខដលបន្ធុកអ័កសលែររត្ូវ

ខដលចាត្់ទុកថាន្ឹងលឆ្ពោះលៅ

សាំណង់ថ្ន្អគ្នរខពស់ មធ្យម ន្ិងទប។

Fig. 7 បងាាញការត្ភាជប់ធ្ឹបម-លបត្ុងថ្ន្រចនាសមព័ន្នខដលាន្

ខែបរត្ូវ

ន្លរបើរ

ចាំណុចលន្ោះ លយើង

ន្វាយត្ថ្មលយងចាស់លៅកបុង Figure។

ន្លសបើឲ្យលរបើរ

បន្ធោះលរគ្នងខដកខែបអាច

ាន្ការរត្ួត្ពិន្ិត្យគុណភាពករមិត្ខពស់ ខដលត្រមូវឲ្យាន្សរាប់

ន្គណនាលដ្ឋយ

ន្ិងលទនផ្សលការលធ្វើលត្សថ

បន្ធោះលសថើងខផ្សបកខាងលរៅ ន្ិងបន្ធោះរ ឹងបញ្ឈររត្ូវ

ស់ ជាទរមង់លបត្ុង

SC លបត្ុងធ្មមតារត្ូវ
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បុខន្ថលគអាចយល់

ន្ពី Figure ខដលអាចរត្ួត្ពិន្ិត្យតាមរយៈមលធ្ា
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ន្ិងលរគឿងបង្ាំុខដកខែប-សសរ
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ខដលរ ាំពឹងថាមិន្អាចលធ្វើលដ្ឋយកាលាំងមន្ុសស

ន្

ន្ិងការសន្សាំសថ្មេ

កាលាំងពលកមម បុខន្ថក៏ផ្សថល់មុខងាររចនាសមព័ន្នខពស់ជាងមុន្។ ចរ ិក

លរៀបចាំលលើចាំណុចភាជប់ធ្ឹបម-សសរបញ្ឈរ ឬយងណ្ត។ ខណៈខដល

លកខណៈរចនាសមព័ន្នក៏រត្ូវ
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ន្ខណនាាំកុងខផ្សប
ប
កខាងលលើផ្សងខដរ។

Junichi Sakai: After receiving the master’s degree
at the Graduate School of Engineering, Kyushu University in 1989, he became associate professor at the
Kyushu University in 2001. He assumed his current
position as professor, Department of Architecture,
School of Engineering, Fukuoka University in 2007.
His specialized field covers structural engineering and
steel-concrete composite structures.

Fig. 1 Typical Steel-Concrete Composite Structures in Use in Japan1)
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Fig. 2 Breakdown of 102 Study Reports
on Steel-Concrete Composite
Structures2)
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CFT: Concrete-filled steel tube
RC+S: Mixed frame of RC column and steel
beam
M.S.C.: Mechanical shear connector
FRP: Fiber-reinforced plastics
Total: 102 study reports
(Summaries of Technical Papers of AIJ
Annual Meeting for FY2018)

Fig. 3 Relationship between Load and Slip of Mechanical Shear Connector3)
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Fig. 4 Cross Section of Octagonalsection SC Column

Fig. 5 Concrete-confined Effect of Octagonal-section
SC Column Member 4)
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Fig. 6 Relationship between Shear Strength and Rotation Angle of Octagonal-section SC Column Member4)
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Fig. 7 Column-Beam Connection of Mixed Structure Composed of
Octagonal-section SC Column and Steel-frame Beam
SC column
Vertical stiffener

Vertical stiffener
Steel beam

External diaphragm

Fig. 8 Relationship between Load and Deformation of Column-Beam Connection
Composed of Octagonal-section SC Column and Steel-frame Beam6)
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(ទាំព័រ ៥~៨)

លគ្នលការណ៍ខណនាាំរចនាគាំន្ូសបលង់

អត្ទបទបរ ិយយ ៖ លរគឿងបង្ាំុលបត្ុងសថ្សខដកហាប់ (២)

ន្ិងរបលភទលផ្សសងៗថ្ន្

ការអន្ុវត្ថ

សភាពបចេុបផន្បថ្ន្ការសិកា ន្ិងស្សាវរជាវលលើលរគឿងបង្ាំុ CFT

សាំលៅឯកសារចុងលរកាយបាំផ្សុត្ពីរថ្ន្លគ្នលការណ៍ខណនាាំ

លដ្ឋយលោក Keigo Tsuda ន្ិង Masac Kido សាកលវ ិទាល័យ

ការរចនាគាំន្ូសបលង់សរាប់ លរគឿងបង្ាំុ CFT រត្ូវ

The University of Kitakyushu

ន្ល

ោះពុមភផ្សាយ

លៅជបុន្-- អន្ុសាសន្៍សរាប់ការរចនាគាំន្ូសបលង់ ន្ិងសាំណង់ថ្ន្

លរគឿងបង្ាំុ (CFT) បាំពង់ខដកខែបចាក់លបត្ុងចូលជារបលភទ

លរគឿងបង្ុាំបាំពង់ខដកខែកចាក់ លបត្ុងចូល (២០០៨) លដ្ឋយវ ិទាសាទន្

រចនាសមព័ន្ម
ន ុខងាររបត្ិបត្ថិការខពស់ ត្ួយងសមត្ទភាពរងទាំងន្់ផ្សុក
ធ

សរាប់លរគឿងបង្ុាំបាំពង់ខដកខែកចាក់លបត្ុងចូល (២០១២) លដ្ឋយ

របលទសជបុន្

មគ្ុលទធសក៏សីព
ថ ីការរចនាគាំន្ូសបលង់ថ្ន្លរគឿងបង្ុាំបាំពង់ខដកខែកចាក់

មួយថ្ន្លរគឿងបង្ាំុលបត្ុងសថ្សខដក។
ខពស់

ន្ិងសមត្ទភាពខពស់ទប់ទល់ការខរបរបួលរទង់រទយ។
ការលរបើរ

ស់លរគឿងបង្ាំុរបលភទលន្ោះ

លៅដាំណ្តក់កាលលរកាយសត្វត្សន្៍ឆ្បាំ១៩៥០
CTTលន្ោះក៏រត្ូវ

ន្លរបើរ

សាទបត្យកមមជបុន្ (AIJ) ន្ិងសថង់ដ្ឋបលចេកលទស ន្ិងការអតាទធ្ិបាយ

លរគឿងបង្ាំុរបលភទលន្ោះាន្

សាគមន្៍បលចេកវ ិទាផ្សធោះទីរកុងែមី។ លលើសពីលន្ោះលទៀត្ លសៀវលៅ

លៅ

ន្ចាប់លផ្សថើម

លបត្ុងចូល

លហើយលរគឿងបង្ាំុ

ស់ចាំលពាោះអបករចនាគាំន្ូសបលង់វ ័យលកមង

ន្ិងន្ិសសិត្សាកលវ ិទាល័យ ក៏រត្ូវ ន្ល

ស់យងទូលាំទូោយកបុងវ ិស័យសាំណង់

ោះពុមភផ្សាយ លដ្ឋយវ ិទា

សាទន្សាទបត្យកមមជបុន្ (AIJ) ផ្សងខដរ។

អគ្នរការ ិយល័យខពស់ៗជាលរចើន្សណ្ត
ឌ ន្។
រ

សរាប់ លរបើរ

របលភទលផ្សសងៗថ្ន្ការអន្ុវត្ថចាំលពាោះលកខណៈខាលាំង ថ្ន្សាភរៈ

យការណ៍ថ្ន្ការសិកាលលើកត្ាំបូងលៅរបលទសជបុន្ សថីពី

សរាប់លរគឿងបង្ាំុ CFT ដូ ចបញ្ជ
ជ ក់ លៅកបុង អន្ុ សាសន្៍ សរាប់

លរគឿងបង្ាំុ CFT គឺ “ការលធ្វើពិលសាធ្ន្៍ ន្ិងការសិកាវ ិភាគលលើបន្ធុក

ការរចនាគាំន្ូសបលង់ ន្ិងសាំណង់ រត្ូវ ន្កាំណត្់រត្ឹម 18~90 N/mm2

ទាំងន្់ចាំន្ុចរកវាត្់ថ្ន្លហដ្ឋឌរចនាសមព័ន្នរទទាំងន្់អគ្នរ CFT” លរៀបចាំ

សរាប់លកខណៈខាលាំងរទរទង់កាលាំងសងេត្់ថ្ន្លបត្ុង 590 N/mm2

លដ្ឋយសាស្ត្សាថចារយ Prof. Takeo Naka, Prof. Ben Kato ន្ិង
សាស្ត្សាថចារយលផ្សសងៗលទៀត្។ កបុងឆ្បាំ១៩៨១ សាស្ត្សាថចារយ Prof. Kenji

ឬ ទបជាងសរាប់ លកខណៈខាលាំងទប់ទល់ការ

CFT ខដលជាការសិកាត្ាំបូងបងែស់លៅកបុងរបលទសជបុន្។

(Table 1)។ ខផ្សបកសថង់ដ្ឋថ្ន្សសរបញ្ឈរ CFT រត្ូវ

ទីរកុង”

ការលធ្វើពិលសាធ្ន្៍

Sakino

235~440 N/mm2 សរាប់កាលាំងសងេត្់ទិន្បផ្សលថ្ន្បាំពង់ខដកខែប

ន្លលើកលឡើងលៅកបុងន្ិលកខបទថាបក់បណិឍ ត្សថីពីលរគឿងបង្ាំុ

ចាប់តាាំងពីឆ្បាំ

១៩៨៥ លដ្ឋយរកសួងសាំណង់។ លរគឿងបង្ាំុ CFT រត្ូវ

ន្កាំណត្់ជា

ទរមង់កាលរ ឬមូល (Fig.1)។ បខន្ទមពីលលើលន្ោះ ការសិកាតាមរយៈ

កបុង “គលរាងលដើមផីអភិវឌណរបព័ន្នផ្សធោះលាំលៅដ្ឋឌន្ចរមុោះរបលភទ
ន្ចាប់លផ្សថើមផ្សសពវផ្សាយរយៈលពល៥ឆ្បាំ

ក់ខបកសាំណង់ ន្ិង

កាំពុងរត្ូវ

ន្លលើកកមពស់សរាប់ការលរបើរ

ស់

សសរ CFT ទរមង់ចត្ុលកាណ ន្ិងលកខណៈខាលាំង ន្ិងសមត្ទភាព

ន្អន្ុម័ត្ជា

របព័ន្នលហដ្ឋឌរចនាសមព័ន្នលរគឿងបង្ាំុសរាប់អគ្នរផ្សធោះខលវងខពស់ៗ។

ទប់ទល់ការខរបរបួលរទង់រទយថ្ន្សសរបញ្ឈរ CFT របលភទហាប់

រចនាសមព័ន្នរទទាំងន្់អគ្នរសសរបញ្ឈរ-ធ្បឹម រត្ូវ

ខដកខែប។

ខដលកបុងលនាោះសសរលផ្សថកបងេប់ខដកខែបរួចជាលស្សច

កបុងបរ ិការណ៍លន្ោះ ការសិកាតាមរយៈការលធ្វើពិលសាធ្ន្៍លលើលហដ្ឋឌ
ន្លធ្វើលឡើងលដើមផី

វាយត្ថ្មលការបាំលពញមុខងាររបព័ន្នលហដ្ឋឌរចនាសមព័ន្នលរគឿងបង្ុាំ។

Table 1 លកខខណឍត្រមូវសរាប់លរគឿងបង្ាំុ CFT

លលើសពីលន្ោះលៅលទៀត្ លៅកបុង “លរគឿងបង្ាំុកូន្កាត្់អុីរបីត្” លរកាម
កិចេសហការស្សាវរជាវវ ិសវកមមរ ាំជួយដីរម
ួ គ្នបជបុន្-អាលមរ ិក

Fig. 1 ខផ្សបកខខវងគ្នបថ្ន្សសរបលងា្លបញ្ឈរ CFT

ន្ផ្សសពវ

ន្ិនាបការែមីៗកបុងការសិកាលលើរចនាសមព័ន្រន ទរទង់សសរបឈឈរ

ផ្សាយរយៈលពលជាង៥ឆ្បាំមកលហើយចាប់ តាាំងពីឆ្បាំ១៩៩៣ រកុមការងារ
CFT

រត្ូវ

ន្បលងេើត្លឡើង

លៅកបុងបាំពង់

បនាធប់បន្សាំ CFT

ន្ិ ងចាប់ លផ្សថើមជាំរញ
ុ ផ្សសពវផ្សាយអាំពីការ

ត្ភាជប់ ធ្ឹម លៅន្ឹងសសរបញ្ឈរថ្ន្លរគឿងបង្ាំុ CFT លដ្ឋយ ន្តលស់បូថរ

● លកខណៈខាលាំងថ្ន្សសរបឈឈរខដលរងបន្ធុករត្ង់អ័កស

របខវង ន្ិងន្ិ

ថ្ន្លរគឿងបង្ុាំបាំពង់ខដកខែកចាក់លបត្ុងចូល

យងទូលាំទូោយន្ូវលកខណៈខាលាំងថ្ន្សាភរៈ ន្ិងន្ិ

រត្ូវ

ត្ករាស់-

លៅកបុងអន្ុសាសន្៍សរាប់ការរចនាគាំន្ូសបលង់ ន្ិងសាំណង់

ត្ករាស់-ដាខមរត្ថ្ន្បាំពង់ខដកខែប។

ន្ិនាបការែមីៗកបុងការស្សាវរជាវ ន្ិ ងសិកាលលើលរគ្នងបង្ាំុ CFT

របស់វ ិទាសាទន្ AIJ

ខដលកាំពុងអន្ុវត្ថនាលពលបចេុបផន្ប ដូចបងាាញលៅកបុង Fig.2

ន្ខណនាាំដូចាងលរកាម៖

លសថើងថ្ន្សសរបញ្ឈរ

8

ខដលរងកាលាំងសងេត្់រត្ូវ

ន្ពិន្ិត្យ

រាខមរត្
វ ិភាគ

លដ្ឋយលរជើសលរ ើសន្ិ

ត្ lk/D ថ្ន្របខវងសមស្សប lk ដល់ជាំលៅខផ្សបកD

លហើយរត្ង់ចាំណុចខដល ន្ិ
កបុងន្ិ

ត្លន្ោះរត្ូវ

ត្ lk/D=4 ឬទបជាង សសរបញ្ឈរលៅ

ត្ lk/D ខដល

សមព័ន្នរទរទង់សសរបញ្ឈរ

ត្ lk/D=ធ្ាំជាង១២

ជាសសរបញ្ឈរលសថើង លហើយសមីការរចនាគាំន្ូសបលង់រត្ូវ

ទាំនាក់ទាំន្ងជាមួយន្ិ

ន្លសបើលឡើង លដ្ឋយកាំណត្់យកន្ិ

ត្បន្ធុកអ័កសថ្ន្សសរបញ្ឈរ ny ន្ិងន្ិ

សភាពលកាងចុងរត្ង់ រចនាសមព័ន្នរទទមៃន្់ k កាំពុងរត្ូវ

ត្

ន្ ពិន្ិត្យ

វ ិភាគលដ្ឋយលរបើ Fig.4 ជាគាំរវូ ិភាគ។

សមីកាវាយត្ថ្មលលកខណៈខាលាំង

ទល់ន្ឹងកាលាំងសងេត្់លលើសសរបញ្ឈរ CFT

អាចរ ាំពឹងថាន្ឹងបងាាញពាក់ព័ន្ន្
ន ឹង

ត្ភាពលសថើងករមិត្ធ្មមតា ថ្ន្សសរបញ្ឈរ

បាំពង់ខដកខែប lc ន្ិ

ន្តលស់

ន្លរជើសលរ ើស។

រហូត្មកដល់លពលបចេុបផន្ប

បលង់

សភាពខដលខផ្សបកខខវងគ្នបឈាន្ដល់ទិន្បផ្សល ថ្ន្ទមៃន្់សងេត្់ថ្ន្រចនា

ន្កាំណត្់ជាសសរបញ្ឈរខលី lk/D=លរចើន្ជាង4~12

ឬទបជាងសសរបញ្ឈរមធ្យម ចាំណុចខដលន្ិ

បថូរខផ្សែកតាមន្ិ

បចេុបផន្ប ជាមួយរចនាសមព័ន្នរទទមៃន្់សងេត្់ របលភទខដលកបុងលនាោះ

ករណី លៅកបុងសមីកាទាំនាក់ទាំន្ងថ្ន្ n y  c 2   1    លៅ

សមីការចនាគាំន្ូស

លពលខដលត្ថ្មលថ្ន្ a គឺ 0.05 ឬទបជាង វាអាចរត្ូវ

ត្ភាពលសថើងករមិត្ធ្មមតា

ន្យល់

ថ្ន្សសរបញ្ឈរខដកខែបជាសុចនាករភាពលសថើង ន្ិងខផ្សែកលលើលកខណៈ

តាមរយៈទាំនាក់ទាំន្ងលៅវ ិញលៅមករវាងសភាពលកាង

ខាលាំងខដលរត្ូវ

ន្បូកបខន្ទមជាមួ យលកខណៈខាលាំង ថ្ន្ចាំណុចរកវាត្់

រត្ង់អ័កសស្សបលៅន្ឹងលកខណៈខាលាំងអត្ិបរាថ្ន្សសរបញ្ឈរ ដូច

ន្ិងសសរបញ្ឈរលបត្ុងលដ្ឋយពុាំាន្ខុសខបលកគ្នបកបុង

បងាាញលៅកបុង Fig.5 ខដលសភាពជ័ររ ឹងថ្ន្ថ្ផ្សបកសសរបញ្ឈរ CFT

ថ្ន្ខដកខែប

អាចរត្ូវ

ទរមង់ជា សសរបញ្ឈរខលី មធ្យម ន្ិងលសថើង។
Fig.
បញ្ឈរ

៣

ខដល

បងាាញការលរបៀបលធ្ៀបរវាងលកខណៈខាលាំងសសរ
ន្លសបើលឡើងខបបលន្ោះ

កាលាំងសងេត្់ ខដលរត្ូវ

លដើមផីគណនាលកខណៈខាលាំង

លកាង

ទរមង់ទាំងអស់ថ្ន្ចាំណុចន្ិ

សភាពលកាង

ន្ិងសសរ

សភាពលកាង

របស់វ ិទាសាទន្ AIJ រគប់

ត្ភាពលសថើង

លៅលពលខដលភាព

ត្ុភូត្ (Hysterisis) សរាប់

ក់ខបក។ បចេុបផន្ប ការសិកាកាំពុងដាំលណើរការលលើ
ក់ខបកថ្ន្សសរបញ្ឈរ CFT ទរមង់មូល។

● ការសិកាលលើចលនារ ាំជួយរយៈលពលខវង
ាន្ការរពួយ

Fig.2 របលភទសសរបញ្ឈរខលី មធ្យម ន្ិងលសថើង

រមភអាំពីឥទនិពលបោះពាល់ ថ្ន្រ ាំជួយដីករមិត្ខពស់

ខដលលកើត្ាន្លៅ Nankai Trough ខដលជាត្ាំបន្់ថ្ន្ចាំណុចចាប់

Fig.3 សភាពលកាសងលកខណៈខាលាំងសសរបញ្ឈរ

លផ្សថើមរ ាំជួ យលលើ អគ្នរខពស់ៗ

កបុងរយៈលពលយូរលរកាមលកខខណឍ

ធ្មមជាត្ិ។ ការសិកាលលើសសរបញ្ឈរ CFT លដើមផីលរបើរ

● លកខណៈខាលាំងថ្ន្សសរបឈឈរខដលរងបន្ធុករត្ង់អ័កស ន្ិង

ន្ឹងចលនារ ាំជួយរយៈលពលខវង បចេុបផន្បកាំពុងរត្ូវ

កាលាំងសងេត្់រត្ង់ចាំណុចលកាងកាត្់គ្នប

ស់ទល់

ន្ផ្សសពវផ្សាយ។

កបុងគលរាងជាំរញ
ុ ត្ាំខហទាំសង
ថ ់ដ្ឋអគ្នរថ្ន្រកសួងខដន្ដី លហដឌរចនា

ជាកមមវត្ទុថ្ន្លកខណៈខាលាំងទល់កាលាំង

ន្ិងកាលាំងសងេត្់រត្ង់ចាំណុចលកាងកាត្់គ្នប

ឬទបជាង បុខន្ថវារត្ូវ

Fig. ៥ សភាពលកាងលកខណៈខាលាំងសសរបញ្ឈរ

ន្អន្ុវត្ថ។

សងេត្់

ត្សភាពលកាង=1

ក់ខបកលកើត្

Fig. ៤ លកខខណឍរងបន្ធុក ន្ិងដារកាមសភាពរងបន្ធុក

ខុសខបលកគ្នបកបុងទរមង់ជា សសរបញ្ឈរខលី មធ្យម ន្ិងលសថើង មិន្រត្ូវ

សរាប់សសរបញ្ឈរ

ាន្ករណីមួយចាំន្ួន្ខដលសភាព

ន្ចាត្់ទុកថាជាចរ ិកលកខណៈថ្ន្

ន្បូកបខន្ទម

បញ្ឈរលបត្ុង អន្ុលោមតាមលកខណៈខាលាំងចាំណុចរកវាត្់ ខដលរត្ូវ
ន្គណនាលដ្ឋយលរបើ អន្ុសាសន្៍

ក់ខបក

ាន្លៅកបុងករណីន្ិ

បាំពង់ខដកខែប ន្ិង csB លកខណៈខាលាំងទល់ន្ឹងកាលាំងសងេត្់ថ្ន្លបត្ុង។
ជាមួយលកខណៈខាលាំងថ្ន្ចាំណុចរកវាត្់ថ្ន្ខដកខែប

ថ្ន្រចនាសមព័ន្នរទរទង់សសរបញ្ឈរ

រត្ង់ចាំណុចលន្ោះ សសរបញ្ឈរ CFT កាលរលធ្វើឲ្យាន្សភាព

វ ិទាសាទន្ AIJ។លៅកបុង Figure ssy គឺជាកាលាំងសងេត្់ទិន្បផ្សលថ្ន្
លកខណៈខាលាំងខដលរត្ូវ

ន្លែ។ បចេុបផន្ប វ ិធ្ីសាស្ត្សថ

មិន្រ ាំពឹងថាន្ឹងរត្ូវលលើកមកលធ្វើការវ ិភាគលឡើយ។

ន្ិងលកខណៈខាលាំងទល់ន្ឹង

ន្គណនាលដ្ឋយលរបើ អន្ុសាសន្៍ របស់

ដូចបងាាញលៅកបុង Fig.3

ន្រ ាំពឹងថាបាំលពញមុខងារ

ន្ិងបន្ធុក

សមព័ន្ន ដឹកជញ្ូជ ន្ ន្ិងលទសចរណ៍ ការសិកាវ ិភាគជាលរចើន្រត្ូវ

អន្ុសាសន្៍

ន្

លធ្វើលឡើងពីវ ិធ្ីសាស្ត្សលថ ដើមផីលផ្សធៀងតធត្់សុវត្ទិភាពថ្ន្សសរបញ្ឈរ CFT

របស់វ ិទាសាទន្ AIJ បចេុបផន្បបងាាញអាំពីសមីការចនាគាំន្ូសបលង់

ទល់ន្ឹងចលនារ ាំជួយរយៈលពលខវងកបុងឆ្បាំ២០១៣ កបុងលនាោះការលធ្វើ

សរាប់ របលភទលផ្សសងៗគ្នប៣ថ្ន្សសរបញ្ឈរ ខលី មធ្យម ន្ិងលសថើង ដូច

លត្សថវ ិភាគជាលរចើន្រត្ូវ

កបុងករណីការរចនាគាំន្ូសបលង់ថ្ន្រចនាសមព័ន្នរទទមៃន្់សងេត្់។

ន្លធ្វើលឡើងទក់ទងលៅន្ឹងករណី

ខដល

សសរបញ្ឈរ CFT ជាចាំណុចថ្ន្បន្ធុកវដឋរងាវស់ការតលស់បូថរទិ សលៅ
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Fig.៨ទាំនាក់ទាំន្ងកាលាំងបន្ធុករត្ង់អ័កសចាំណុចលកាងន្ិងវដឋដាំលណើរការ។

លែរលរកាមបន្ធុកអ័កសលែរ។ បខន្ទមលលើលន្ោះ ខផ្សែកលលើ សមត្ទភាពខដល
ទទួល

ន្ពីការលធ្វើលត្សថខផ្សបករងទមៃន្់

ន្ិត្ិវ ិធ្ីមួយខដលរត្ូវ

ន្

● ការសិកាលលើភាពធ្ន្រងផ្សលបោះពាល់

លសបើលឡើង ន្ិងវាយត្ថ្មលការខូចខាត្សរលសរបញ្ឈរ CFT លដ្ឋយលរបើ
រ

លៅកបុងរ ាំជួយដីលៅភាគខាងលកើត្ដ៏ធ្ាំរបស់ជបុន្

ស់ការវ ិភាគលឆលើយឆលងលៅន្ឹងចលនារ ាំជួយ។

បលងេើត្កថី

លត្សថវ ិភាគ។ លដើមផីបាំលពញតាមត្រមូវការលន្ោះ កបុងឆ្បាំ២០១៥ គណៈ
ន្ិងខដកខែបជបុន្

● សសរបញ្ឈរ CFT ខដលលរបើខដកខែបាន្លកខណៈខាលាំងខពស់
ការលធ្វើលត្សថវ ិភាគខផ្សបករទទមៃន្់សសរបញ្ឈរ CFT

ន្បលងេើត្លឡើងលដើមផីជាំរញ
ុ ការសិកា

ជាមួយអរតាលកខណៈខាលាំងទល់ការ

ពាក់ព័ន្នលៅន្ឹងការសិការយៈលពល៣ឆ្បាំកន្លងមកលន្ោះ លយើង

សទិត្កបុងដាំលណើរការ។

ន្លធ្វើលត្សថវ ិភាគមួយចាំន្ួន្លលើសសរបញ្ឈរ CFT ជាចាំណុចថ្ន្

បលងេើត្លឡើងលដ្ឋយមលធ្ា

ត្បន្ធុកអ័កស ny រងាវស់ការតលស់បូថរទិសលៅ (រជុងបងវិល)

លលើកកមពស់។

R0 ន្ិងរចនាសមព័ន្នរទរទង់ទរមង់ (កាលរ ន្ិងរងវង់)។ ឧទហរណ៍ថ្ន្
ន្ ាន្ដូចខាងលរកាម៖

លគរ ាំពឹងថាវ ិធ្ីសាស្ត្សវា
ថ យត្ថ្មលរចនាសមព័ន្នមុខងារ

Photo 1 បងាាញឧបករណ៍វ ិភាគបន្ធុកសសរបញ្ឈរ CFT។ Fig.7

បត្់ខបន្ =1.5% ន្ិងន្ិ

លកខខណឍកាំណត្់ខពស់

ន្ិងរជុងបត្់ខបន្

CFT

ត្បន្ធុកអ័កស

ខដលកាំពុងលរបើរ

ស់បចេុបផន្បបុលណ្តតោះលទ

លរចើន្សមផូរណ៍ខបប។ លយើងរ ាំពឹងថាការបន្ថអភិវឌណលរគឿងបង្ាំុ CFT

បងាាញន្ិនាបការថ្ន្បន្ធុករត្ង់

ន្ឹងផ្សថលរ់ ចនាសមព័ន្នមុខងារកាន្់ខត្ខពស់ជាងមុន្។

(ev%)។ Photo 2 បងាាញរគឹោះសសរបញ្ឈរបនាធប់ពីលត្សថវ ិភាគ។
ត្បន្ធុកអ័កស

ស់ ខផ្សបករទទមៃន្់

បុខន្ថខែមទាំងរួមបញ្ូេ លសសរបញ្ឈរលសថើង ខដលាន្ការលរៀបចាំ ខផ្សបក

ចាំណុចលកាង (Q0i/Qmax) លៅចាំណុចបត្់ខបន្ ន្ិងន្ិនាបការថ្ន្កាលាំងអ័កស
លដ្ឋយន្ិ

ជាមួយ

ន្ឹងរត្ូវ ន្បលងេើត្លឡើងសរាប់ សសរបញ្ឈរ

ខដលមិន្រត្ឹមខត្ផ្សលិត្លឡើងលដ្ឋយលរបើរ

សថង់ដ្ឋរចនាគាំន្ូសបលង់

Figure ក៏បងាាញករណីថ្ន្ការលធ្វើលត្សថវ ិភាគ សរាប់សសរបញ្ឈរ
Fig.8

ន្

ខដកខែបខដលាន្លកខណៈខាលាំងខពស់ លលើសពីរបលភទថ្ន្ការអន្ុវត្ថ

ត្បន្ធុកអ័កស=0.3 ន្ិងរជុង

ត្បន្ធុកអ័កស=0.6 ន្ិងរជុងបត្់ខបន្=1%។

បាំពង់ខដកខែបរបលហាង។

យផ្សារដ៏រ ឹងាាំ បចេុបផន្បកាំពុងរត្ូវ

ន ុខងារខពស់
ការអភិវឌណថ្ន្លរគឿងបង្ាំុ CFT ជាមួយរចនាសមព័ន្ម

ការលធ្វើលត្សថវ ិភាគលរកាមលកខខណឍបន្ធុកដូចបងាាញកបុង Fig.6 ។

=0.15 ន្ិងរជុងបត្់ខបន្=1.5% ន្ិងន្ិ

កបុងការផ្សលិត្ខផ្សបករទទមៃន្់សសរបញ្ឈរ

លធ្វើលឡើងលលើការផ្សារដ៏រ ឹងាាំ ការសិកាថ្ន្រចាសមព័ន្នរទទមៃន្់ CFT

ត្ថ្ន្របខវងសមស្សប lk/D ចាំលពាោះ

កបុងករណី៣បន្ថបនាធប់ រត្ង់ លកខខណឍ lyD=14 ន្ិ

ក់ខបក 800~1,000 N/mm2

របអប់ខដលផ្សារភាជប់ស្សាប់ លរពាោះថាលកខខណឍផ្សារលដ្ឋយផ្សេិត្ផ្សេង់

បន្ធុកវដឋរងាវស់ការតលស់បូថរទិសលៅលែរលរកាមបន្ធុកអ័កសលែរ លដ្ឋយ

បងាាញទាំនាក់ទាំន្ងរវាងបន្ធុករត្ង់ចាំណុចខកង

ន្បលងេើត្

លឡើងលដ្ឋយលរបើ ផ្សលិត្ផ្សលខដកខែប ខដលាន្លកខណៈខាលាំងខពស់

៣ឆ្បាំពីឆ្បាំ២០១៥ ដល់ឆ្បាំ២០១៧។

លទនផ្សលលត្សថវ ិភាគខដលទទួល

ន្

បលងេើត្លឡើង។

សិកាលលើមុខងារខែទាំថ្ន្រចនាសមព័ន្នរទទមៃន្់សសរបញ្ឈរ ទល់ន្ឹង

ជាំលៅ ន្ិ

វ ិធ្ីសាស្ត្សថមួយ

លដើមផីវាយត្ថ្មលខបបបរ ិាណលលើភាពធ្ន្រងផ្សលបោះពាល់ រត្ូវ

លលើចលនារ ាំជួយរយៈលពលខវង កបុងលនាោះរកុមការងារលធ្វើអលងេត្ ន្ិង

កាំណត្់ជាអរលែរពិលសាធ្ន្៍ ន្ិ

រមភជាលរចើន្។ លដ្ឋយសារ សសរបញ្ឈរ CFT អាចរត្ូវ

ន្រ ាំពឹងថាបងាាញភាពធ្ន្រងផ្សលបោះពាល់ខពស់

ន្ផ្សថល់

សិទិនដល់សាគមន្៍រកុមហុន្សាំណង់ខដកខែបជបុន្ លធ្វើការសិកា

ចលនារ ាំជួយរយៈលពលខវងរត្ូវ

ន្

លកើត្លឡើងកបុងឆ្បាំ២០១១ ការខូចខាត្អគ្នរបណ្ត
ថ លលដ្ឋយសូណ្តមី

ជាមួយគ្នបលន្ោះខដរ ាន្ត្រមូវការខពស់លដើមផីបលងេើន្ទិន្បន្័យលធ្វើ

កាមធ្ិការអគ្នរថ្ន្សហព័ន្នខរខដក

ខដល

ន្ិងរងាវស់ការតលស់បូថរទិសលៅកាន្់ខត្ធ្ាំ

ការបន្ទយបន្ធុកក៏កាន្់ខត្ធ្ាំ។ ខផ្សន្ការលពលអនាគត្លសបើវ ិធ្ីសាស្ត្សថ
វាយត្ថ្មលមុខងារែយចុោះថ្ន្លកខណៈខាលាំងថ្ន្សសរបញ្ឈរ CFT។

Fig. ៦ លកខខណឍបន្ធុក

Photo ១ ឧបករណ៍វ ិភាគបន្ធុកសសរបញ្ឈរ CFT

Fig. ៧ ទាំនាក់ទាំន្ងរវាងបន្ធុករត្ង់ចាំណុចលកាង ន្ិងរជុងបត្់ខបន្

Photo ២ រគឹោះសសរបញ្ឈរបនាធប់ពីការលធ្វើលត្សថវ ិភាគ
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Fig. 1 Cross Sections of CFT Columns

Table 1 Requirements for CFT Structures
Compressive strength of concrete*

18〜90 N/mm

Tensile strength of steel*

Smaller than 590 N/mm2

Yield stress of steel*

235〜440 N/mm2

Ratio of limiting value of width (diameter) to thickness

1.5 times of AIJ steel standard

2

Square

Circular

Rectangular

Not longer than 50 for columns

Ratio of buckling length to section depth

Not longer than 30 for beam-columns

* AIJ Recommendations

Fig. 2 Range of Short, Intermediate
and Slender Columns
Short

Nu

Intermediate
Buckling strength

Slender column

4
12
lk/D
Buckling length - section depth ratio

Fig. 3 Column Strength Curves

Fig. 4 Loading Conditions and
Moment Diagrams

Proposed column strength
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Buckling strength
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c B
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t
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Fig. 5 Column Strength Curves

Axial load
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Flexural strength

11

1.2

1.4

M1max/Mp
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លដ្ឋយសារលកខណៈមិន្អាំលណ្តយផ្សលទាំងលន្ោះ

(ទាំព័រ ៩~១២)

អត្ទបទបរ ិយយ ៖ លរគឿងបង្ុាំខដក ន្ិងលបត្ុងហាប់(៣)

ត្ភាជប់របលភទបន្ធោះលសថើងរត្ង់ រត្ូវ

ន្យកមកលរបើរ

សកាថន្ុពលថ្ន្សសរបញ្ឈររបលភទបន្ធោះលសថើងខផ្សបកខាងកបង
ុ

បន្ធោះលសថើងកបុងគលរាងជាក់ខសថងជាលរចើន្រត្ូវ

ទូោយលៅជបុន្។ បចេុបបផន្បការលរបើរ

ភាជប់លៅធ្បឹម

ចាំណុច

ស់យងទូលាំ

ស់ថ្ន្ចាំណុចត្ភាជប់របលភទ
ន្ករមិត្។

Fig.1 ចាំណុចភាជប់សសរបញ្ឈរលៅធ្បឹម លធ្វើឲ្យរ ឹងាាំលដ្ឋយបន្ធោះលសថើង

លដ្ឋយ Tsuyoshi Tanaka សាស្ត្សាថចារយសាកលវ ិទាល័យ Kobe

ខផ្សបកខាងកបុង

University

Fig.2 ការខរបរបួលរទង់រទយរត្ង់ចាំណុចភាជប់សសរបញ្ឈរលៅធ្បឹម

សសរបញ្ឈររបលភទបន្ធោះលសថើងខផ្សបកខាងកបុងភាជប់លៅសធ្បឹម
កបុងចាំលណ្តមវ ិធ្ីសាស្ត្សថ

លកខណៈខាលង
ាំ ករមិត្កាន្់ខត្ខពស់ថ្ន្សសរបឈឈរ

លដើមផីភាជប់សសរបញ្ឈរបាំពង់ខដក

ន្ិងរបត្ិបត្ថិការ

ផ្សារភាជប់

ខែបរាងមូល ឬកាលរ ន្ិងធ្បឹងទរមង់អកសរ H គឺជាវ ិធ្ីសាស្ត្សភា
ថ ជ ប់

នាលពលែមីៗលន្ោះ ផ្សលិត្ផ្សលខដកខែបខដលាន្លកខណៈខាលាំង

បន្ធោះលសថើងខផ្សបកខាងកបុង ដូចបងាាញកបុង Fig.1។ កបុងសសរបញ្ឈរ

ខពស់ កាំពុងរត្ូវ

បញ្ឈរខផ្សបកបិទចិត្ បុខន្ថវារត្ូវ

ាន្លកខណៈខាលាំងខពស់ជាមួយលកខណៈខាលាំងទប់ទល់សភាព ក់ខបក

របលភទបន្ធោះលសថើងខផ្សបកខាងលៅធ្បឹម មិន្រត្ូវ
លចញលរៅថ្ផ្សធថ្ន្សសរបញ្ឈរ

ន្លរៀបចាំ លៅកបុងសសរ

ស់កាន្់ខត្លរចើន្លឡើងកបុងគលរាង

សាំណង់អគ្នរខាបត្ធ្ាំ ។ លលើសពីលន្ោះលទៀត្ ផ្សលិត្ផ្សលខដកខែបខដល

ន្លរៀបចាំដូលចបោះលដ្ឋយសារវាលយ
លដើមផីអាចបាំលពញមុខងារលផ្សធរកាលាំង

2

កបុងករមិត្ 780N/mm (H-SA700) រត្ូវ

សងេត្់សភាពលកាងថ្ន្ធ្បឹមលៅសសរបញ្ឈរ។
កបុងចាំណុចត្ភាជប់របលភទលសថើងរត្ង់ គឺចាាំ

ន្អន្ុម័ត្លរបើរ

រ

ច់រត្ូវកាត្់សសរ

ស់កុបងការអន្ុ វត្ថជាក់ខសថង។

ន្អភិវឌណ ន្ិងចាប់លផ្សថើមលរបើ

ផ្សលិត្ផ្សលខដកខែបខដលាន្លកខណៈខាលាំងខពស់ មិន្រត្ឹមខត្

ស្សបលៅន្ឹងន្ិនាបការលឆ្ពោះលៅរកសាំណង់អគ្នរខពស់ៗ

បញ្ឈរលៅទីតាាំងចាំណុចត្ភាជប់ ន្ិងត្ាំណរផ្សារភាជប់។ មាងវ ិញលទៀត្

ន្ិងអគ្នរ

លៅកបុងចាំណុចត្ភាជប់របលភទបន្ធោះលសថើងលៅខផ្សបកខាងកបុង លដ្ឋយសារ

ោត្សន្នឹងត្ភាជប់គ្នបបុលណ្តតោះលទ

ការលរបើរ

លកខណៈខាលាំងខពស់ន្ឹងរួមចាំខណកដល់ការបលងេើត្លាំហរសាទបត្យកមម

រចនាគាំន្ូសបលង់ផ្សងខដរ។ លគរ ាំពឹ ងថាផ្សលិត្ផ្សលខដកខែបខដលាន្

វាជារបលភទខដលទមលុោះសសរបញ្ឈរ វាាន្អត្ទរបលយជន្៍សរាប់
ស់លដ្ឋយមិន្ចាាំ

រពមជាមួយលន្ោះ
ខាងកបុង

ច់ាន្ការត្លមលើងសសរបញ្ឈរ។

ដ៏មុត្ស្សួច

ចាំណុចត្ភាជប់ របលភទបន្ធោះលសថើងលៅខផ្សបក

ការខរបរបួលរទង់រទញរត្ង់ចាំណុច

រទង់រទយថ្ន្ជញ្ជ
ជ ាំងបាំពង់ខដកខែប)

ជាក់ខសថង ការលរបើរ

លកើត្លឡើងកបុងអាំឡុងលពល

ការអន្ុត្ថទូលាំទូោយថ្ន្ផ្សលិត្ផ្សលខដកខែបករមិត្

លកើត្ាន្បញ្ជ
ា មួយចាំន្ួន្ផ្សងខដរ ដូចជា សាទន្ភាពពិ

កបុងចាំណុចត្ភាជប់របលភទបន្ធោះលសថើងរត្ង់

សាំណង់ ន្ិងជាពិលសសគឺាន្ត្ថ្មលសាងសង់ខពស់។

គឺអាចបាំលពញមុខងារបត្ិបត្ថិការផ្សារទមលុោះទាំងស្សុងសរាប់ ចាំណុច

នាលពលបចេុបផន្បលៅជបុន្

លរពាោះថាការផ្សារភាជប់រត្ូវលធ្វើលឡើងលរកាមលកខខណឍខដល

សសរបញ្ឈររត្ូវ
ជាទូលៅគឺចាាំ

ន្កាំណត្់ស្សបតាមបនាធត្់លផ្សថក

ច់បាំលពញមុខងារត្ភាជប់លដ្ឋយផ្សារ

កាំពុងរត្ូវ

មិន្ចាំលពាោះខត្

កខាលាំងកបុង

លដ្ឋយលរគឿងយន្ថគឺ

ន្ជាំរញ
ុ យងសកមម សរាប់ ការផ្សារភាជប់សសរបញ្ឈរ

ន្ិងបន្ធោះលសថើង។ ជាលទនិផ្សល ការផ្សារទីតាាំងបនាធត្់លផ្សថកថ្ន្សសរ

បញ្ឈរ ន្ិងបន្ធោះលសថើងលដ្ឋយលរគឿងយន្ថកាំពុងខត្លពញន្ិយមអន្ុវត្ថ។

តាមរយៈការផ្សាររត្ង់ចាំណុចបនាធត្់លផ្សថក។

រត្ង់ចាំណុចលន្ោះ ាន្លទនិភាពសមស្សបថ្ន្ការងារខដលលដ្ឋោះស្សាយ

លលើសពីលន្ោះលទៀត្ ខណៈខដលជលរៅបន្ធោះលសថើងលកើន្លឡើង ាន្

យងាន្របសិទិនភាពពាក់ព័ន្នន្ឹងន្ិនាបការ សរាប់លកខណៈខាលាំងខពស់

ករណីមួយចាំន្ួន្ ខដលចាំណុចរទរទង់ភាជប់ ថ្ន្ខផ្សបករទទមៃន្់ខាងកបុង
ន្ិងធានាថាលាំហរដ្ឋក់បាំពង់ទុលយរត្ូវ

2

780N/mm

លដ្ឋយលហត្ុផ្សលកងវោះវ ិសវករផ្សារ

ការអភិវឌណរបលភទលផ្សសងៗថ្ន្វ ិធ្ីសាស្ត្សផ្ស
ថ ារ

កបុងការអន្ុវត្ថ

សសរបញ្ឈរ ន្ិងបន្ធោះលសថើងបុលណ្តតោះលទ បុខន្ថក៏សរាប់បន្ធោះលសថើង
ន្ិងបន្ធោះលសថើងថ្ន្ធ្បឹម

ន្ផ្សថល់ន្ូវការលកាត្

សរលសើរគួរកត្់សា្ល់។ លទោះជាយងណ្តកថី លៅលពលពិន្ិត្យវ ិភាគ

ច់រត្ូវ

រចនាគាំន្ូសបលង់លមែិត្ថ្ន្ទរមង់ ន្ិងវ ិារត្ថ្ន្បន្ធោះលសថើង។

ត្ភាជប់

2

ស់ផ្សលិត្ផ្សលខដកខែបករមិត្ 780N/mm

សរាប់ លរគឿងបង្ុាំខដកខែបកបុងសាំណង់អគ្នរ

ត្ភាជប់បន្ធោះលសថើង ដូចបងាាញកបុង Fig.2។ ជាមួយគ្នបលន្ោះ លដើ មផី

ជាងលន្ោះលៅលទៀត្

ន្ិងរចនាសមព័ន្នខដលរងការខូចខាត្ត្ិចត្ួចកបុងអាំឡុង

លពលរ ាំជួយដីករមិត្ខពស់។

(ការខរបរបួល

ធានាភាពរ ឹងាាំ ន្ិងលកខណៈខាលាំងថ្ន្ចាំណុចត្ភាជប់ គឺចាាំ

បុខន្ថក៏បលងេើន្លសរ ីភាពកបុងការ

លដ្ឋយ ការលរបើរ

ន្បលុក។

ខាងកបុង។
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ស់ ដ៏លប
ែ ាំផ្សុត្ ថ្ន្ការត្ភាជប់របលភទបន្ធោះលសថើងខផ្សបក

សសរបញ្ឈរ CFT ន្ិងការខរបរបួលរទង់រទយរត្ង់ចាំណុចកណ្ត
ថ ល
ដូចការពន្យល់ខាងលលើ

លដ្ឋយសារការខរបរបួលរទង់ រទយ

រត្ង់ចាំណុចកណ្ត
ថ លលកើត្លឡើង

(CFT)។

លកខណៈខាលាំងមូលដ្ឋឌន្រចនាគាំន្ូសបលង់ថ្ន្លបត្ុងចាក់

បញ្ូេ លរត្ូវ

ន្កាំណត្់ រត្ឹម Fc24

វ ិារត្ 20mm រត្ូវ ន្លរបើ រ

កបុងការត្ភាជប់ របលភទបន្ធោះលសថើង

ស់សរាប់វត្ទុធាត្ុលដើមបងាាប់ចូលគ្នប។

ខផ្សបកខាង់កុបងាន្ករណីមួយចាំន្ួន្ ខដលការត្ភាជប់សសរបញ្ឈរលៅ
ធ្បឹមរត្ូវ

ន្លរៀបចាំលឡើង

Fig.3 ឧបករណ៍លធ្វើលត្សថវ ិភាគ

មិន្រត្ូវ

ន្ទទួលយកថាជាការត្ភាជប់ដ៏រ ឹងាាំលឡើយ។ ខណៈខដល

 បន្ធុក ន្ិងវ ិធ្ីសាស្ត្សវា
ថ ស់ខវង

លដ្ឋយលរបើរ

លកខណៈខាលាំងរត្ង់ចាំណុចកណ្ត
ថ ល
លឡើងលដ្ឋយលរបើរ

ស់ បន្ធោះលសថើងខផ្សបកខាងកបុង

រត្ូវ

ន្បលងេើន្កាន្់ខត្របលសើរ

រត្ូវ

ស់ខដកខែប ខដលាន្លកខណៈខាលាំងខពស់ គឺមិន្

ាន្ភាពរបលសើរលឡើងចាំលពាោះភាពរ ឹងាាំរបស់វាលឡើយ។
ត្ភាជប់ របលភទបន្ធោះលសថើងខផ្សបកខាងកបុង

មិន្រត្ូវ

លៅធ្បឹមអាចលកើត្ាន្

Lq ,

ស់ សសរបញ្ឈរបាំពង់ខដក

រាប់បញ្ូេ លទាំងការខរបរបួលរទង់រទយ
ន្កាំណត្់ ±Bqp，±2Bqp±4Bqp，

វដឋបន្ធុករបត្ិបត្ថិការ គឺរត្ូវ

ន្លរៀបចាំ

±6Bqp ន្ិង ±8Bqp សរាប់ Tq លដ្ឋយកាំណត្់ជាសថង់ដ្ឋរជុងខរប

លដើមផីភាជប់សសរបញ្ឈរ

របួលរទង់រទយ ខដលអាចរត្លប់លៅទរមង់លដើម Bqp ខដលលឆលើយ

ខដលផ្សលិត្លឡើងលដ្ឋយទមៃន្់

ឆលងលៅន្ឹងលកខណៈខាលាំងត្ថ្មលទមៃន្់សងេត្់សរុប BPp ន្ិងបន្ធុកវដឋ

សងេត្់ 780 N/mm បន្ធោះខដកខែកករមិត្ (H-SA700) ជាមួយធ្បឹម
ទរមង់អកសរ H (H-400150916, SN490B) លដ្ឋយលរបើរ

របត្ិបត្ថិការខដលបងាាញខាងលលើ រត្ូវ

ស់

ន្លរបើរ

ស់ ពីរដងចាំលពាោះ

ឧបករណ៍ពិលសាធ្ន្៍ពីរ លរៀងគ្នប។

ន្យកមកលធ្វើលត្សថវ ិភាគ។

ខដលរត្ូវ

ឧទហរណ៍ថ្ន្ការលធ្វើលត្សថវ ិភាគរត្ូវ
Fig.3

Tq(=Lq+Bq)

ន្ិងការរបរបួលរទង់

រត្ង់ចាំណុច ន្ិងធ្បឹម ដូចបងាាញកបុង Fig.5។

(○-30012)

បន្ធោះលសថើងខផ្សបកខាងកបុង

ន្លរៀបចាំ កុងបរ
ប
ិលវណថ្ន្

Bq

ការខរបរបួលរទង់ រទយរត្ង់ធ្ឹបម

រទយសរុប

● ឧបករណ៍ពិលសាធ្ន្៍
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ស់លដ្ឋយដូយលលើកអុីរដូលីក ខដល

ចាំណុចភាជប់ លដើមផីវាស់ការខរបរបួលរទង់រទយរត្ង់ចាំណុចកណ្ត
ថ ល

ការលធ្វើលត្សថវ ិភាគរចនាសមព័ន្ន

បាំពង់ខដកខែមមូល

ន្លរបើរ

ជញ្ជ ីងែលឹងការតលស់បូថរទិសលៅ រត្ូវ

ខែបចាក់លបត្ុងបញ្ូេ ល (CFT)។

ឧបករណ៍ពិលសាធ្ន្៍ រត្ូវ

លហើយចុងាខងលទៀត្លៅ

ត្លមលើងលៅចុងធ្បឹម។

កបុងការត្ភាជប់សសរបញ្ឈរ

ឬលដ្ឋយលរបើរ

ន្ភាជប់លៅបលង់លសលដ្ឋយាសុីន្

វ ិជជាន្/អវ ិជជាន្រត្ូវ

ន្លរៀបចាំ លៅកបុង

លដ្ឋយការចាក់បាំលពញលបត្ុងលៅកបុងសសរ

បញ្ឈរបាំពង់ខដកខែប

ដូចបងាាញលៅកបុង Fig.4 ចុងាខងថ្ន្សសរបញ្ឈររាងមូល

បលង់លសរមូល។ តាមរយៈលន្ោះ បន្ធុកវដឋរបត្ិបត្ថិការលកើន្ទាំងករមិត្

កបុងការ

សសរបញ្ឈរបាំពង់ខដកខែប។ រពមជាមួយលន្ោះ ការទប់សាេត្់ការខរប
របួលរទង់រទយរត្ង់ ចាំណុចកណ្ត
ថ ល

ន្ិងែមបុកបញ្ូេ លគ្នបខដលាន្

Fig. 4 ការត្លមលើងឧបករណ៍ពិលសាធ្ន្៍ ន្ិងលត្សថវ ិភាគ

ន្ខណនាាំដូចខាងលរកាម៖

Fig. 5 ការខរបរបួលរទង់រទយធ្បឹមសរុប Tq ការខរបរបួលរទង់រទយ

បងាាញរចនាសមព័ន្នឧបករណ៍ត្ភាជប់សសរបញ្ឈរលៅ

រត្ង់ចាំណុចកណ្ត
ថ ល Lq ន្ិងការខរបរបួលរទង់រទយធ្បឹម Bq

ធ្បឹម។ ជលរៅបន្ធោះលសថើង (SN490B) គឺ hd=50 mm ន្ិងករាស់បន្ធោះ

td =16 mm។ ការផ្សារបន្ធោះលសថើង ន្ិងបាំពង់ខដកខែបខដលយកមក

 លទនផ្សលលត្សថវ ិភាគ

លពលផ្សារខដកចូលគ្នប ន្ិងរជុងផ្សារករមិត្ 60 ដូចបងាាញលៅកបុង

ឧបករណ៍ពិលសាធ្ន្៍ ទាំងពីរ ន្ិង Tq，Lq ន្ិង Bq ។ ខខសបនាធត្់ខូច

លដ្ឋយមលធ្ា

យផ្សារខដកលដ្ឋយថ្ដ លដ្ឋយលរបើ ហា្ស CO2 ន្ិង

រត្លប់មកសភាពលដើមថ្ន្ធ្បឹម

ខខសលភលើងផ្សារ

(YGW18)

Fig. 6 បងាាញទាំនាក់ទាំន្ងគ្នបរវាងធ្បឹម ន្ិងបន្ធុក P ថ្ន្

ស់ កុបងការលធ្វើលត្សថវ ិភាគគឺ តាមរយៈការខរបទរមង់ កុបងអាំឡុង

លរបើរ

Figure លហើយបន្ធោះលសថើង ន្ិងបាំពង់ខដកខែបរត្ូវ
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លៅកបុង Figure បងាាញត្ថ្មលខដលរត្ូវ ន្គណនាថ្ន្ភាពាាំខដលអាច

ន្ផ្សារភាជប់គ្នប

សរុប BPp.។ វឌណន្ភាពថ្ន្ការលធ្វើលត្សថវ ិភាគសរាប់ ឧបករណ៍ន្ិមួយៗ

សរាប់ អន្ុវត្ថលលើខដកខែបករមិត្490

ថ្ន្ឧបករណ៍ទាំងពីរលន្ោះរត្ូវ

N/mm ។

ការលធ្វើលត្សថវ ិភាគមួយចាំន្ួន្ រត្ូវ

ន្បងាាញខាងលរកាម៖

កបុងឧបករណ៍ពិលសាធ្ន្៍ TD-16/H ថ្ន្សសរបញ្ឈរបាំពង់ខដក

ន្លធ្វើលឡើងសរាប់ករណី

ពីរយងលដ្ឋយលរបើ ឧបករណ៍ពិលសាធ្ន្៍ពីររបលភទ៖

ន្ិងលកខណៈខាលាំងត្ថ្មលទមៃន្់សងេត្់

ខែបរបលហាងរាងមូល (CHS) ទិន្បផ្សលរត្ង់ចាំណុចបន្ថ បុខន្ថស្សប

ឧបករណ៍

ជាមួយកាំលណើន្កបុងបន្ធុកខដលលរបើរ

ពិលសាធ្ន្៍ បាំពង់ខដកខែប (TD-16/H) ខផ្សបករបលហាងមូល (CHS) ន្ិ ង

ស់

សភាពត្ថ្មលថ្ន្ទមៃន្់

សងេត្់រត្ង់ធ្ឹបម បងាាញកាន្់ខត្ចាស់ន្ូវវបន្ធុកវដឋរបត្ិបត្ថិការ±4 Bqp។

ឧបករណ៍ពិលសាធ្ន្៍ (TD-16/C) បាំពង់ខដកខែបចាក់បាំលពញលបត្ុ ង

15

រត្ង់ចាំណុចវដឋរបត្ិបត្ថិការ ±2Bqp រងាវស់សាបមលរបោះខដលលកើត្ាន្

លៅខផ្សបករជុងខាងកបុង ន្ិងលៅវដឋរបត្ិបត្ថិការត្ាំបូង -6
បងាាញកបុង Fig.7 សាបមលរបោះលន្ោះ

Bqp

របលភទថ្ន្ការត្ភាជប់លន្ោះអាចផ្សថល់ដាំលណ្តោះស្សាយ

ដូច

របសិទិនភាពកបុងការលរបើរ

ន្វ ិវត្ថន្៍កុងទិ
ប
សលៅខខវងគ្នបលៅ

របកបលដ្ឋយ

ស់ សសរបញ្ឈរបាំពង់ខដកខែប ខដលផ្សលិត្

លឡើងលដ្ឋយលរបើផ្សលិត្ផ្សលខដកខែប ខដលាន្លកខណៈខាលាំងខពស់។

ន្ិងវ ិសាលភាពថ្ន្

ខផ្សបកបន្ធោះលសថើងខដលបណ្ត
ថ លឲ្យកាត្់ បន្ទយមុ ខងាររងបន្ធុក។

កបុងករណីមួយចាំន្ួន្លៅលពលខដលការអភិវឌណ

ខែបចាប់លបត្ុងបញ្ូេ ល (CFT) ទិន្បផ្សលរត្ង់ចាំណុចកណ្ត
ថ ល ន្ិង

នាលពលអនាគត្ លយើងចាត្់ទុកថាជាការសមលហត្ុផ្សលលដើមផីលរជើ ស

កបុងឧបករណ៍ពិលសាធ្ន្៍ TD-16/C ថ្ន្សសរបញ្ឈរបាំពង់ខដក

ទិន្បផ្សលធ្បឹម

ន្លកើត្លឡើងត្ាំណ្តលគ្នប

ការផ្សារទីតាាំងលរៀបលសមើលដ្ឋយលរគឿងយន្ថន្ឹងរត្ូវ

រត្ង់វដឋបន្ធុករបត្ិបត្ថិការ

លរ ើសបន្ធោះលសថើងខផ្សបកខាងកបុងសរាប់ត្ភាជប់សសរបញ្ឈរលៅធ្បឹម។

±2 Bqp បុខន្ថលដ្ឋយសារខត្ការខរបរបួលរទង់រទយត្ថ្មលទមៃន្់សងេត្់

ថ្ន្ធ្បឹម

ន្លកើន្លឡើងជាបន្ថបនាធប់។ រត្ង់វដឋរបត្ិបត្ថិការ

រងាវស់សាបមលរបោះ

ន្លកើន្លឡើងលៅខផ្សបករជុងខាងកបុង

របត្ិបត្ថិការដាំបូង -8 Bqp បនាធប់ពីសាបមលរបោះលន្ោះ

±4 Bqp

ន្ិងរត្ង់វដឋ

ន្វ ិវត្ថន្៍កុបងទិស

លៅបញ្ជ្ញ្ជ
េ ស់ទិសគ្នបលៅខផ្សបកបន្ធោះលសថើងបណ្ត
ថ លឲ្យាន្ខបកលរបោះ។
រពមជាមួយលន្ោះ

រកវាត្់ រត្ង់ចាំណុចធ្បឹមរត្ូវ

វដឋរបត្ិបត្ថិកា±4 Bqp។

ន្កត្់សា្ល់រត្ង់

លពលលធ្វើការលរបៀបលធ្ៀបការខរបរបួលរទង់រទយរវាង TD-16/H

ន្ិង TD-16/C ភាពាាំទាំរត្ង់ចាំណុច TD-16/C រត្ូវ
លដ្ឋយចាក់លបត្ុងបាំលពញ ១,៧ដង លហើយវារត្ូវ
ត្ថ្មលទមៃន្់សងេត្រត្ង់ធ្ឹបម ករណីលន្ោះក៏រត្ូវ
Fig.8

ន្លកើន្លឡើង

ន្សា្ល់ចាំលពាោះ

ន្លលើកកមពស់។

បងាាញសភាពលកាងលសថើងខផ្សបកវ ិជជាន្កបុងការណី

ខដលទាំនាក់ទាំន្ងរវាង P－Tq រត្ូវ

ន្លធ្វើលឡើងលដ្ឋយពុាំាន្វ ិារត្

លដ្ឋយលរបើ BPp ន្ិង Bqp ។ ភាពាាំទាំលដ្ឋយវ ិលលៅរកសភាពលដើម
កបុងទាំនាក់ទាំន្ងរវាង P－Tq ឈាន្ដល់ករមិត្មួយខដលែយចុោះ

ភាលមកបុងករណីថ្ន្ការត្ភាជប់ រ ឹងាាំរត្ង់ចុងធ្បឹមរត្ឹម១២% លដ្ឋយសារ
ការចាត្់បាំលពញលបត្ុង។ ជាលទនផ្សល វារត្ូវ

ន្សា្ល់ថាជាចរ ិក

លកខណៈត្ថ្មលទមៃន្់សងេត្់សភាពលដើម ន្ិងសមត្ទភាពទល់ន្ឹងការ
ខរបរបួលរទង់រទយត្ថ្មលទមៃន្់សងេត្់ លសធើរខត្របហាក់របខហលន្ឹង
របលភទធាលក់ចុោះរត្ង់ធ្ឹបម

អាចទទួល

រ ឹងាាំ។

ន្ជាំរញ
ុ ផ្សសពវផ្សាយ

ន្សរាប់លរគឿងបង្ាំុត្ភាជប់

Fig. 6 សភាពលកាងខរបរបួលរទង់រទយបន្ធុក
Fig. 7 សាបមលរបោះខបកថ្ន្បន្ធោះលសថើងរ ឹង
Fig. 8 សភាពលកាងលលើលរគ្នងបង្ុាំ
ចាំណុចភាជប់សសរបញ្ឈររបលភទបន្ធោះលសថង
ើ ខផ្សបកខាងកបុងរបកបលដ្ឋយ
សកាថន្ុពល CFT លៅធ្បឹម

ការត្ភាជប់ របលភទបន្ធោះលសថើងខផ្សបកខាងកបុង គឺជារបព័ន្នត្ភាជប់ ដ៏

លពញន្ិយម ន្ិងសមញ្ដបាំផ្សុត្ខដលរត្ូវ ន្អន្ុវត្ថលៅរបលទសជបុន្។
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Fig. 1 Column to Beam Connection Stiffened by Exterior Diaphragms

(a) Circular hollow section (CHS) column

(b) Concrete-filled steel tube (CFT ) column

Fig. 2 Local Deformation at Column to Beam Connection

(a) CHS column

(b) CFT column

Fig. 3 Test Specimen (unit: mm)
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Fig. 4 Specimen and Test Setup

Fig. 5 Total Beam Deformation Tθ, Local Deformation Lθ and
Beam Deformation Bθ
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Fig. 6 Load-Deformation Curves

(a) CHS column

(b) CFT column
(1) T θ

(2)Lθ

Fig. 7 Fracture of Diaphragm
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(3) Bθ

Fig. 8 Skelton Curves
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(ទាំព័រ ១៣~១៤)

Table 2 ចរ ិកលកខណៈលមកាន្ិកថ្ន្សាភរៈ BCR ន្ិង BCP

អត្ទបទបរ ិយយ ៖ លរគឿងបង្ុាំលបត្ុងសរថ្សខដក (៤)

បាំពង់ខដកសរាប់អគ្នរ ន្ិងលរគឿងបង្ុាំ CFT

គណៈកាមធ្ិការខផ្សបកជាំរុញទី ផ្សារលរៅរបលទស

បន្ធោះខដកខែបសរាប់សសរបញ្ឈររបអប់បលងេើត្លឡើង
ភាជប់គ្នប
សសរបញ្ឈររបអប់បលងេើត្លឡើង

សហព័ ន្ន

ខដកខែបរត្ូវ

ខដក ន្ិងខដកខែបជបុន្

ន្លរបើរ

លដ្ឋយផ្សារភាជប់គ្នបពីបន្ធោះ

ស់ សរាប់លរគឿងបង្ាំុ (CFT) បាំពង់ខដក

ខែបចាក់លបត្ុងចូល (Fig.2) លៅជបុន្ ខដលរត្ូវ
ការសាងសង់អគ្នរខពស់ៗ

សថង់ដ្ឋ BCR ន្ិង BCP សរាប់បាំពង់ខដកខែបរាងកាលរកបង
ុ
ន្លរបើរ

ន្អន្ុវត្ថលៅកបុង

លដ្ឋយសារខត្ទាំហាំមុខកាត្់ ថ្ន្សសរ

បញ្ឈរធ្ាំ ន្ិងខពស់ជាងលាំដ្ឋប់ផ្សលិត្កមមថ្ន្ BCP ឬ BCR។ Table 3

សភាពរត្ជាក់

បាំពង់ខដកខែបរាងកាលរកបុងសភាពរត្ជាក់ រត្ូវ

លដ្ឋយផ្សារ

បងាាញចរ ិកលកខណៈសលមកាន្ិកថ្ន្បន្ធោះខដកខែបសរាប់លរគឿង

ស់

ជាចមផងសរាប់សសរបញ្ឈរ កបុងលរគ្នងបង្ាំុអគ្នរលដ្ឋយលរគឿងបង្ាំុ

បង្ាំុសាំណង់អគ្នរ។

សរាប់សសរបញ្ឈរខដកខែប។

ខែប 780 N/mm2 (H-SA700) ន្ិង 590 N/mm2 (SA440) រត្ូវ

បន្ធោះខដកខែបខដលាន្លកខណៈខាលាំងខពស់

ខដកខែបលៅជបុន្ ន្ិងជាផ្សលិត្ផ្សលខដកខែបដ៏លពញន្ិយមបាំផ្សុត្
ដាំលណើរការផ្សលិត្លធ្វើលឡើងកបុង

ទាំងលន្ោះរត្ូវ

ទរមង់សងេត្់ (BCP)។ Fig.1 បងាាញដាំលណើរការផ្សលិត្។
សថង់ដ្ឋឧសាហកមមជបុន្

(JIS)

បុខន្ថ

ន្បលងេើត្លឡើងលដ្ឋយសហព័ន្នខរខដក

ផ្សលិត្ផ្សលខដកខែប ខដលរត្ូវ

ន្ិងខដកខែប

ន្ិង SA440ន្ិមួយៗ។

Table 4 បងាាញចរ ិកលកខណៈលមកាន្ិកថ្ន្បន្ធោះខដកខែបសរាប់

ន្ដ្ឋក់លៅកបុងសថង់ដ្ឋ

CFT។ សមមូលកាបូប (Ceq) រត្ូវ
លដើមផីធានាសាទន្ភាព

ន្ិងខដកខែបជបុន្។

ន្កាំណត្់ដល់ករមិត្ទប

ខដលអាចផ្សារភាជប់ដរាប់ ករាស់បន្ធោះ

អត្ិបរារ 100mm។

ន្បញ្ជ
ជ ក់លៅកបុងសថង់ដ្ឋទាំងលន្ោះ

គឺជាខផ្សបកថ្ន្លរគឿងបង្ុាំរទរទង់អគ្នរ

ន្បលងេើត្លឡើងលដ្ឋយសហព័ន្នខរខដក

ជបុន្ ន្ិងបញ្ូេ លកបុងតារាង H-SA700

ន្បលងេើត្លឡើងលៅកបុង

សរាប់ ផ្សលិត្ផ្សលខដកខែបសរាប់ សាំណង់អគ្នរ (MDCR) ខដល
រត្ូវ

ន្

អភិវឌណលឡើងកបុងលពលែមីៗលន្ោះ។ សថង់ដ្ឋសាភរៈសរាប់ ផ្សលិត្ផ្សល

ទរមង់ណ្តមួយថ្ន្វ ិធ្ីសាស្ត្សព
ថ ីរយង៖ ទរមង់រមូល (BCR) ន្ិង
ទាំងសថង់ដ្ឋ BCR ឬ BCP មិន្រត្ូវ

កបុងករមិត្ខដក

ជាពិលសសសរាប់ SA400 ករមិត្ខពស់ជាង ន្ិងទបជាង

ខដលអន្ុម័ត្លដ្ឋយរកសួង

ខដន្ដី លហដ្ឋឌរចនាសមព័ន្ន ដឹកជញ្ូជ ន្ ន្ិងលទសចរណ៍ជបុន្។

របស់វាសរាប់ លកខណៈខាលាំងទិន្បផ្សល ន្ិងលកខណៈខាលាំងថ្ន្ភាពធ្ន្

BCR ន្ិង 200×6 mm~1,000×40 mm សរាប់ BCP។

ោក់មួយ លហើយន្ិ

ទប់ទល់សភាព

លាំដ្ឋប់ទាំហាំ ខដលាន្គឺ 200×6 mm~550×25 mm សរាប់

ត្ទិន្បផ្សលរបស់វាក៏រត្ូវ

លកខខណឍត្រមូវបាំលពញមុខងារ

លមកាន្ិកបងាាញលៅ Table 2។ BCP235 ន្ិង BCP325 របទក់គ្នប

ន្បញ្ជ
ជ ក់កុងករមិ
ប
ត្

ខដលសាំខាន្់ចាាំ

ភាពធ្ន្ទល់ន្ឹងករមិត្រ ាំជួយថ្ន្អគ្នរ។

លហើយចរ ិកលកខណៈលមកាន្ិកនានា

ទិន្បផ្សលខពស់ជាងរត្ូវ

ដូចជា ចាំណុចទិន្ផ្ស
ប លដូចគ្នបលៅន្ឹងសថង់ដ្ឋ JIS SIN (ខដកខែបរមូ ល

ច់កុងការធានា
ប

មាងវ ិញលទៀត្

ន្ិ

ត្

ន្បញ្ជ
ជ ក់សរាប់ H-SA700 ដូលចបោះវារត្ូវ

ន្

ដ្ឋក់បញ្ូេ លលៅកបុងលគ្នលការណ៍ខណនាាំ

o

សរាប់ លរគ្នងបង្ាំុអគ្នរ)។ រត្ូវ ន្បញ្ជ
ជ ក់លៅរត្ង់ 27J ឬលលើសពី 0 C

ថ្ន្ការរចនាគាំន្ូសបលង់

ពិលសសខដលត្រមូវសរាប់ H-SA700 ខដលន្ឹងរត្ូវសទិត្លៅកបុង

សរាប់ករាស់ជញ្ជ
ជ ាំងលលើសពី 12 mm ដូចគ្នបន្ឹងកបុងសថង់ដ្ឋ SN។

ទរមង់ខដលវ ិលរកសភាពលដើមវ ិញ លរកាយរងឥទនិពលរ ាំជួយ។

BCP325T ខដលរាប់រងសភាពតាន្ត្ឹងលៅរជុងលកាងថ្ន្បាំពង់

ខដកខែបលៅកបុងសថុងដ្ឋ BCP ន្ិងអាចផ្សថល់ការខែទាំដូចគ្នបលៅន្ឹង
សថង់ដ្ឋSN នាលពលែមីៗ លន្ោះរត្ូវ

ន្បញ្ជ
ជ ក់ លៅកបុងទរមង់ជាក់

អត្ិបផរារ ៨០%។ ដូលចបោះ SA400 អាចរទរទង់ករមិត្ខពស់ជាងថ្ន្

សាសធាត្ុផ្សសុាំគីមីបងាាញលៅកបុង Table 1។ ចរ ិកលកខណៈ

រវាង SN400 ន្ិង SN490

ក់ខបកថ្ន្អគ្នរ រត្ូវ

Fig.2 លរគឿងបង្ាំុ (CFT) បាំពង់ខដកខែបចាក់លបត្ុងចូល

ន្អន្ុម័ត្លដ្ឋយរកសួងខដន្ដី

Table 3 ចរ ិកលកខណៈលមកាន្ិកថ្ន្បន្ធោះខដកខែបសរាប់ CFTs

លហដ្ឋឌរចនាសមព័ន្ន ដឹកជញ្ូជ ន្ ន្ិងលទសចរណ៍ជបុន្។

Table 4 សាសធាត្ុ ផ្សសុាំគីមីថ្ន្បន្ធោះខដកខែបសរាប់ CFTs

Fig. 1 ដាំលណើរការផ្សលិត្សរាប់សាភរៈ BCR ន្ិង BCP
Table 1 សាសធាត្ុ ផ្សសុាំគីមីថ្ន្សាភរៈ BCR ន្ិង BCP
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（%）

Table 1 Chemcal Composition of BCR and BCP Materials
Type
Material
designation standard

Symbol

Thickness
mm
Min/Max

C
Max

Si
Mn
P
Max Min/Max Max

6/22

0.20

0.35

/1.40

0.030

6/40

0.20

0.35

0.60
/1.40

6/40

0.18

0.55

6/40

0.18

0.55

MDCR0002BCR295
2017
400 N/mm
BCP235
grade MDCR00032017
BCP325
2

490 N/mm MDCR0012BCP325T
grade
2014
2

Ceq2)
Max

Pcm3)
Max

0.015 0.0062)

0.36

0.26

0.030

0.015 0.0062)

0.36

0.26

/1.60

0.030

0.015 0.0062)

0.44

0.29

/1.60

0.020

0.005 0.0062)

0.44

0.29

S
Max

N1)
Max

Notes:1) In case when elements to fix N, such as Al, are added and inclusion of solid-solution type N is
0.006% or below, total inclusion of N can be increased up to 0.009%.
2) Ceq = C+Mn/6+Si/24+Ni/40+Cr/5+Mo/4+V/14
3) Pcm = C+Si/30+Mn/20+Cu/20+Ni/60+Cr/20+Mo/15+V/10+5B; Applied in place of Ceq
according to the agreement between supplier and purchaser.

Table 2 Mechanical Properties of BCR and BCP Materials
Type
designation

400 N/mm2
grade

Material
standard

Symbol

Thickness
mm
Min/Max

Yield point or strength
N/mm2) Min/Max
t<12 mm

12≤t

Tensile
strength
Min/Max

Yield ratio %
Max

Elongation %
Min

t<12 mm

12≤t

t≤16 mm

16<t

Charpy impact
test; Absorbed
energy
J Min (0℃)

MDCR0002BCR295
2017

6/22

295/

295/445

400/550

-

90

231)

271)

272)

BCP235

6/40

235/

235/355

400/510

-

80

18

22

272)

BCP325

6/40

325/

335/445

490/610

-

80

17

21

272)

6/40

325/

335/445

490/610

-

80

17

21

702), 3)

MDCR00032017

490 N/mm2 MDCR0012BCP325T
grade
2014

Notes:1) JIS No.5 test piece (tube axial direction): No.1A test piece for others
2) Applied for wall thicknesses of over 12 mm and average value of 3 test pieces
3) Applied for both plain/corner parts

Fig. 1 Manufacturing Process for BCR and BCP Materials
Leveler
Slit coil

Shear Coil-to-coil Looper
weld-joining

Forming

High-frequency
Non-destructive
welder
inspection
Oiling

Cutting
Flying
cutting-off

Beveling

Fusing

Removal of Sizing
Marking
weld bead

Temporary assembly

Cutting/End
facing

Inner welding

Bundling

Pressing

Outer welding

Inspection

Straightening
Press-forming method (BCP)

Roll-forming method (BCR)
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Fig. 2 Concrete-filled Steel Tube (CFT)
Square Column Structure

Table 3 Mechanical Properties of Steel Plates for CFTs
Designation

Yield point or
proof stress

Thickness
(mm)
Min/Max

Thickness
(mm)

(N/mm2)
Min/Max

Tensile
strength
(N/mm2)
Min/Max

Yield ratio
(%)
Max

Tensile test
Thickness
(mm)
6≤t≤20

H-SA700A

6/50

-

700/900

780/1000

98

H-SA700B

6/50

-

700/900

780/1000

98

SA440-B
Grade 60

19/100

-

440/540

590/740

80

SA440-C
Grade 60

19/100

-

440/540

590/740

80

SN490B
(Grade 50)

6/100

t<12
12≤t≤40
40<t

325/
325/455
295/415

490/610

80

SN490C
(Grade 50)

16/100

-

325/455

490/610

80

Impact test
Charpy
Test
absorbed
temp.
Test
energy (J)
specimen (°C)
Min
No.5
0
No.4
471)
No.5
No.5
471)
-20
No.4
No.5

Elongation

20≤t≤50
6≤t≤20
20≤t≤50

(%)
16
16
24
16
16
24

t≤50
40<t

20
26

No.4
No.5

6≤t≤16
16<t≤50
40<t

17
21
23

No.1A
No.1A
No.4

Through-thickness
tensile test (%) min
Ave. of
3 tests

Each
value

-

-

-

-

0

471)

-

-

0

471)

25

15

0

271)

-

-

0

271)

25

15

Note:1) Applied for wall thicknesses of over 12 mm and average value of 3 test pieces

Table 4 Chemical Composition of Steel Plates for CFTs
Thickness
Designation
(mm)
Min/Max

C

(unit: wt%)

Si

Mn

P

S

Thickness
(mm)

Max

Min/
Max

Max

Max

Max

Ceq1) Max
t≤40

40<t≤50

Pcm2) Max
50<t

t≤40

40<t≤50

H-SA700A
H-SA700B

6/50
6/50

-

0.25
0.25

/0.55
/0.55

2.00
2.00

0.030
0.025

0.015
0.015

SA440-B
Grade 60

19/100

-

0.18

/0.55

1.60

0.030

0.008

0.44

0.47

0.28

0.30

SA440-C
Grade 60

19/100

-

0.18

/0.55

1.60

0.020

0.008

0.44

0.47

0.28

0.30

SN490B
(Grade 50)

6/100

t≤50
50<t

0.18
0.20

/0.55

1.60

0.030

0.015

0.44

0.46

0.29

/0.55

1.60

0.020

0.008

0.44

0.46

0.29

SN490C
16/100
(Grade 50)

0.65
0.60

50<t

0.32
0.30

Notes:1) Ceq = C+Mn/6+Si/24+Ni/40+Cr/5+Mo/4+V/14
2) Pcm = C+Si/30+Mn/20+Cu/20+Ni/60+Cr/20+Mo/15+V/10+5B; Applied in place of Ceq according to the agreement between supplier and purchaser.
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(ទាំព័រ ១៥~១៨)

អត្ទបទភាគ៖

ចូលងាយស្សួល ផ្សថល់លដ្ឋយ “គលរាងអភិវឌណជាប់រពាំរបទល់សាទន្ីយ៍

ការរចនាគាំន្ូសបលង់ចុងលរកាយបាំផ្សុត្ថ្ន្អគ្នរ

រែលភលើង” ខដលាន្មន្ុសសជាលរចើ ន្ឆលងកាត្់ លដ្ឋយពួកលគលធ្វើដាំលណើរ

ខដកខែបលៅជបុន្ (៣)

លៅការ ិយល័យលធ្វើការ
ត្ាំបន្់ពាណិជជកមម

HIRAKATA T-SITE

សាោលរៀន្

ន្អាប់រប
ូ រាង។

កបុងសាទន្ការណ៍ទាំងលន្ោះ

--លរគឿងបង្ុាំរបអប់លយលចញលរៅបលងេើត្រចកមុខអគ្នរគួរឲ្យ

ចាស់ន្ូវសមាទរពាណិជជកមម

ទក់ទញ ន្ិងបលងេើន្ភាពធ្ន្ទល់ន្ឹងរ ាំជួយកាន្់ខត្លែរបលសើរ

កបុងទីរកុងត្ូកយូ រត្ូវ

ដ្ឋក់ពាកយលសបើសុាំ រួមាន្អគ្នរលរចើន្ជាន្់រម
ួ ផ្សសាំជាមួយន្ឹងទសសន្ទន្

ទីរកុងអូសាកា។ ទិដឌភាពលលចលធាលររបស់អគ្នរលន្ោះ គឺ ជញ្ជ
ជ ាំងរ

រ

ច់រត្ូវបងាាញឲ្យលឃើញ

ជាមួយគុណត្ថ្មលថ្ន្ការរស់លៅ
Books

ទក់ទញចាំណ្តប់អារមមណ៍លៅកបុងត្ាំបន្់ DAIKANYAM T-SITE

HIRAKATA-SITE ជាមូលដ្ឋឌន្សមផទរពាណិជជកមមរបលភទ
ន្

វាចាាំ

ទល់មុខសាទន្ីយ៍ហុីរាកាតា ខដលវ ិែីលសៀវលៅ Tsutaya

សារជីវកមម Takenaka Corporation

ចរមុោះសមផូរណ៍ខបបលតថត្លលើការលក់លសៀវលៅ។ អគ្នរលន្ោះរត្ូវ

ខដលាន្ភាពទក់ទញជា

លយើង

ន្កាំណត្់ជាទីតាាំងសមាទរសបូលដ៏សាំខាន្់។

លដើមផីបលងេើត្លឡើងវ ិញកបុងត្ាំបន្់ សទិត្លៅខកផរសាទន្ីយ៍រែលភលើង

ន្ពិចារណ្តរថា វាមិន្រត្ឹមខត្សាំខាន្់សរាប់ គលរាងអគ្នរ

លបើកដាំលណើរការកបុងឆ្បាំ២០១៧ លៅទល់មុខសាទន្ីយ៍អីរាកាតា លៅ

HIRAKTA T-SITE លដើមផីផ្សថល់ភាពទក់ទញបខន្ទមជាមួយគុណត្ថ្មល

វាាំងន្ន្កញ្េក់ខដលលបើកចាំហរយងទូលាំទូោយដល់ផ្សូលវ ន្ិងរូបរាង

លហើយខែមទាំងសរាប់ សហគមន្៍ខដលបន្ថអភិវឌណលៅទីលនាោះ ដូលចាបោះ

ការរស់លៅលលើវ ិែីលសៀវលៅ មិន្រត្ឹមខត្ជាសមផទរសបូលដ៏សាំខាន្់

បលងេើត្ជាគុណត្ថ្មលសរាប់ការរស់លៅ។ ជាងលន្ោះលៅលទៀត្ លយើង

អគ្នរខដលាន្រចនាបែសាំណង់របអប់លយលចញលរៅ។ សាលលបើក

ន្ពិចារណ្តរថា

ចាំហរដាំបូលដ៏ាន្តសុខភាពោត្សន្នឹងលពញថ្ផ្សធអគ្នរ។ (Photo 1)
រត្ូវ

ភាពសមផូរណ៍ខបប

ខបបលន្ោះ គឺការបលងេើត្ទីតាាំង ដូចជា “បន្ធប់ទទួលលភញៀវសហគមន្៍”

ថ្ន្ឧបករណ៍បាំពាក់ទាំលន្ើបទន្់សម័យ

ខដលអាចឲ្យរបជាជន្មូលដ្ឋឌន្ជួបជុាំគ្នប

ន្ត្លមលើងលៅកបុងអគ្នរ លដើមផីញាំងលាំហរលបើកចាំហរ ន្ិងបលងេើន្

លកខណៈខាលាំងរចនាសមព័ន្ន កបុងចាំលណ្តមលនាោះក៏ាន្ជញ្ជ
ជ ាំាំាងធ្ន្ន្ឹង

រ ាំជួយបន្ធោះខដកតាន្់

Tsutaya Books

ន្

T-SITE ជាហាងរបលភទអគ្នរកមពស់៩ជាន្់ ជាហាងលក់លសៀវលៅ

លលើកទី១កបុងរបវត្ថិសាស្ត្សរថ បស់ Tsutaha Books។ ជាលទនផ្សល

Photo 1 HIRAKATA- SITE បងាាញលរគឿងបង្ាំុរបអប់ លយលចញលរៅ

ចាំណុចគន្លឹោះលៅកបុងខផ្សន្ការរត្ូវគិត្ថាគួរលរៀបចាំវ ិែីលសៀវលៅលដ្ឋយ

លឆ្ពោះលៅបលងេើន្តសុខភាពថ្ន្បន្ធប់ទទួលលភញៀវសហគមន្៍សរាប់

រលបៀបណ្តជាមួ យវ ិែីលផ្សសងៗលទៀត្។ មុខអគ្នរទល់ន្ឹងមជឈមណឍល

សរាកលាំខហរ
អគ្នរ HIRAKATA T-SITE រត្ូវ
ទីតាាំងខដលសទិត្លៅមថាំុសាទន្ីយ៍រែលភលើង

សាទន្ីយ៍រត្ូវ ន្បាំពាក់ ជញ្ជ
ជ ាំងកញ្េក់ទាំងមូល លដើមផីបងាាញឲ្យលឃើញ

ន្សាងសង់លឡើងលៅលលើ
ន្ិងជា

ន្ូវបរ ិយកាសសកមមភាពដ៏មាញឹកលៅកបុងអគ្នរ។

“គលរាងអភិវឌណ

សរាប់អគ្នរ HIRAKATA T-SITE រាល់សាំលណើរសុាំការរស់លៅ

ជាប់រពាំរបទល់ សាទន្ីយ៍រែលភលើង” តាមខបបសាមញ្ដ។ លៅកបុងមូលដ្ឋឌន្

ន្ិមួយៗរត្ូវ

សមផទរអាជីវកមម ខដលាន្លៅកបុងអគ្នរថ្ន្ “គលរាងអភិវឌណជាប់
ទាំងលន្ោះសទិត្លៅលរកាយសមផទរពាណិជជកមម
ត្ួយងការតាាំងបងាាញផ្សលិត្ផ្សល។

ន្ដ្ឋក់

ន្របមូលផ្សថាំុជាទរមង់ឆ្លស់លវន្គ្នប ដូចលៅ

Jenga។ លាំហរចាំហរដាំបូលពីរស្សទប់រត្ូវ

កបុងទីរបជុាំជន្ទីរកុង

ន្ផ្សលិត្លឡើង។

លៅខផ្សបកខាងមុខសាទន្ីយ៍ លរគឿងបង្ាំុរបអប់៧លយលចញលរៅ។

លលើសពីលន្ោះលៅលទៀត្គឺជីវ ិត្

លរគឿងបង្ុាំរបអប់៣ ខដលលរៀបចាំ ចាប់ពីជាន្់ទី៣ដល់ជាន្់ទី៤ រួមាន្

ភាពងាយស្សួលកបុងការរស់លៅាន្ករមិត្ទប
ោះដុាំ

ន្ពិន្ិត្យតាមឱ្កាសន្ិមួយៗ ខដលមិន្រត្ូវ

គរគ្នបលឡើយ បុខន្ថរត្ូវ

រពាំរបទល់ សាទន្ីយ៍រែលភលើង” លកខណៈរបថ្ពណី។ មូលដ្ឋឌន្សមផទរ

លធ្ៀបលៅន្ឹងហាងល់ទាំន្ិញល

ន្លបើកដាំលណើរការ ហាងលក់លសៀវលៅ

តាមខបបរបថ្ពណីកបុងអគ្នរទបៗ ឬជួលអគ្នរ។ បចេុបផន្ប HIRAKATA

បងាាញដូចខាងលរកាម៖

កមាន្ថរបចាាំថ្ែៃ

ន្លដ្ឋយលសរ ី។

សាសធាត្ុរចនាសមព័ន្អ
ន គ្នរ

ន្ិងលរគឿងបង្ាំុរបអប់ធ្ន្ន្ឹងរ ាំជួយផ្សងខដរ។

លរគ្នងបងាាញរចនាសមព័ន្នថ្ន្អគ្នរ HIRAKATA- SITE រត្ូវ

អវីខដលត្រមូវឲ្យាន្សរាប់ បលងេើត្គុណត្ថ្មល

សាលលបើកដាំបូលពីរស្សទប់ ខដលាន្ជញ្ជ
ជ ង
ាំ ខផ្សបកខាងកបុង រត្ូវ

ន្ិងលភាជន្ីយដ្ឋឌន្លកខណៈ

ន្

ត្ុបខត្ងជាជញ្ជ
ជ ាំងវាាំងន្ន្កញ្េក់។ លរគឿងបង្ាំុរបអប់លយលចញលៅ

រគួសារខដលដាំលណើរការអាជីវកមមលៅតាមវ ិែីធ្ាំៗ។ លទោះជាាន្រចក

មុខសាទន្ីយ៍រហូត្ដល់របាណ៥ខមរត្។
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វាាន្កមពស់របខហល៨,៥

លកខខណឍខបបលនាោះវាអាចន្ឹងមិន្លកើត្ាន្លឡើយ។ សាំខាន្់លៅលៅ

ខមរត្ ន្ិងទទឹងរបខហល៧,៥ខមរត្ លហើយលធ្បើរដ្ឋក់លសៀវលៅលរៀបចាំ

លន្ោះគឺ ថាបណាំុថ ថ្ន្របជាជន្ ខដលបងាាញគ្នបឲ្យលឃើញពី កីថស្សោញ់

លៅលលើថ្ផ្សធជញ្ជ
ជ ាំង រហូត្ដល់កមពស់ពិដ្ឋន្ទាំងស្សុង ាន្ត្ួរនាទី

លៅវ ិញលៅមកជាខផ្សបកមួយថ្ន្ជីវ ិត្កមាន្ថ។

ត្ភាជប់ជាន្់ខផ្សបកខាងលលើ ន្ិងខាងលរកាម។ (Photo3)
លៅលពលពិន្ិត្យលមើលជារួម សាលលបើកដាំបូលពីរស្សទប់រត្ូវ
ន្លរៀបចាំ ជាទរមង់ ថ្ន្ការរបមូ លផ្សថាំុ

ខផ្សបកខាងកបុងថ្ន្អគ្នរ

ជាជលរមើ សដល់ខផ្សបកសាទន្ីយ៍

សាំលណើចមផងលៅកបុងគលរាងគឺរត្ូវ

ន្ិងខផ្សបកាខងលទៀត្ថ្ន្សាទន្ីយ៍លដើមផីបលងេើត្រូបភាពលែ ជលាំហរខផ្សបក
ខាងកបុងរគប់ជាន្់ទាំងអស់រត្ូវ

សហគមន្៍ខបបសរាកលាំខហរ” លដ្ឋយកាំណត្់ ករមិត្ថ្ន្ខផ្សបកអគ្នរ

ន្ត្ភាជប់គ្នប។ (Fig.1)

ន្ិមួយៗជាចាំណុចសាំខាន្់។ លៅលពលសទិត្លៅកបុងបរ ិលវណសរាប់

សាលលបើកចាំ ហរដាំបូលន្ិមួយៗាន្ករមិត្ត្ូច បុខន្ថការត្ភាជប់

គ្នបនាាំមកន្ូវទិដឌភាពថ្ន្ការរួមបញ្ូេ លគ្នបថ្ន្សាំណង់។

រស់លៅ អបកទសសនា ន្ិងលសៀវលៅរត្ូវ

អាទិភាពកបុង

ជាលទនផ្សល

ទសសនាាបក់ៗាន្អារមមណ៍ថាលត្ើពួកគហាក់ដូចជា លៅកបុងបន្ធប់

រចនាសមព័ន្ន។ លដើមផីលដ្ឋោះស្សាយបញ្ជ
ា លន្ោះ លយើង
រត្ូវ

សសរបញ្ឈរអាចរត្ូវ

Fig.1 គាំន្ូសបងាាញតាមខផ្សបកន្ិមួយៗ

ការខិត្ខាំ របស់អបករចនាបលង់លរគឿងបង្ុាំ។

លៅកបុងសាំណង់មូលដ្ឋឌន្សមផទរពាណិជជកមមលៅ

ជាន្់ធ្ាំខដលរគបដណថប់លលើការដ្ឋឌន្សាំណង់ទាំងស្សុង

អគ្នរ

ជាមួយខផ្សបកជញ្ជ
ជ ាំងធ្ាំ ន្ិងលរៀបលសមើន្ឹងរត្ូវ

ទសសន្ទន្ការរចនាគាំន្ូសបលង់ HIRAKATA T-SITE លតថត្

លលើការ “បលងេើត្បន្ធប់ទទួលលភញៀវសហគមន្៍ខបបសរាកលាំខហរ”។
អបករចនាគាំន្ូសបលង់រចនាសមព័ន្ន

ទីោន្លលើដាំបូលអគ្នរជាលរចើន្លលចលចញលៅ

បរ ិលវណាន្សុវត្ទិភាព

ខផ្សបកទល់មុខសាទន្ីយ៍ លដ្ឋយសារការរបមូលផ្សថាំុជាជលរមើសថ្ន្លរគឿង
លដើមផីទញយកអត្ទរបលយជន្៍ លៅទីោន្

ស់ជាកខន្លងលលងសរាប់កុារ

សុវត្ទិភាព

លលើដាំបូលអគ្នរ

លដ្ឋយអន្ុវត្ថយកតាមលរគឿងបង្ាំុខាបត្ធ្ាំ

សង់រចនាសមព័ន្នអគ្នរោត្សន្នឹងលៅខផ្សបកខាងលរៅ។ រត្ង់ចាំណុចលន្ោះ

លយើង

ន្ពិចារណ្តរអវីខដលលយើងចង់

ន្ គឺ មិន្រត្ូវឲ្យខផ្សបករទរទង់

រចនាសមព័ន្នសាំណង់ ោត្សន្នឹងលចញលរៅ លដ្ឋយលយើងកាំណត្់យក

ជាមួយគ្នប លហើយអបកខដលលៅន្ឹ ងកខន្លងតធល់អាចាន្អារមមណ៍ថា
លកខណៈោត្សន្នឹង

ន្ិងសន្ថិសុខ

ាន្តសុខភាព ន្ិងសរាប់សរាកលាំខហរ ជាការរបលសើរគឺពុាំរត្ូវ

អាចរួមបញ្ូេ ល

របសិន្លបើ ទីោន្រត្ូវ

ន្ភាពកក់លៅថរបកបសុខ

HIRAKATA T-SITE ។ លៅលពលវ ិភាគលលើលកខខណឍបរ ិលវណខដល

ន្លមើលលឃើញពីទីោន្ ថ្ន្ខផ្សបកអគ្នរខកផរខាង ខដលចកខុថ្ន្

ាន្វត្ថាន្អបកលផ្សសងៗខដរ។

ខដលទទួល

សលមផើម លយើង ន្ពិចារណ្តរថារបព័ន្នខបបលនាោះមិន្សមស្សបសរាប់

ន្ិងជាទីតាាំង

មុខសាទន្័យ៍ កខន្លងខដលរបជាជន្របមូលផ្សថាំុគ្នប។ សាំខាន្់គឺថាទីោន្
របជាជន្ខដលទសសនាកបុងលគ្នលបាំណងលផ្សសងៗគ្នប

ន្យល់ពីទសសន្ទន្ថ្ន្ “ការបលងេើត្

សុវត្ទិភាព”។ ខណៈខដលអគ្នរទាំងលន្ោះបងាាញភាពកក់លៅថលលើ កតាថ

សរាប់ លភាជន្ីយដ្ឋឌន្ ន្ិងហាងកាលហវ លយើងាន្បាំណងលធ្វើលៅទល់
អាចរត្ូវ

ន្កាំណត្់តាមរយៈ

ខផ្សន្ការរចនាសមព័ន្ន

ន្សាងសង់។ លៅកបុង

បង្ាំុរបអប់ វ ិារត្ធ្ាំ។

កបុងលកខណៈ

ន្បន្ទយមករត្ឹម 200mm ឬត្ូចជាងលន្ោះ។

ជារួម មុខកាត្់សសរបញ្ឈរទាំហាំ 267.4mm រត្ូវ

ទសសន្ទន្ថ្ន្រូបរាងអគ្នរ

ខដលន្ឹងរត្ូវលរបើ រ

ន្លធ្វើលឡើង

លហើយ

ខបបលន្ោះ កាលាំងរត្ង់អ័កសបលងេើត្លឡើងលដ្ឋយសសរបញ្ឈរ មុខកាត្់

ជាន្់ទី១

គលរាងបចេុបផន្ប

ន្លរៀបចាំជាសាសធាត្ុ ាន្ភាពធ្ន្់ទល់ន្ឹងរ ាំជួយ

របសិន្លបើការរចនាគាំន្ូសបលង់អាចរត្ូវ

Photo 3 លមើលចុោះលរកាមពីជាន្់ទី៣មករចកចូ លសាលលបើកដាំបូល

ច់ធានាថ្ផ្សធ

ន្ពិចារណ្តរថា

របសិន្លបើ សូលខផ្សប
ប
កខាងលកើត្ ន្ិងលរគ្នងបង្ាំុរបអប់លៅខផ្សបកខាងលិច

ចូលលៅកបុងមជឈមណឍលលក់ទាំន្ិញ

លលើទីតាាំងដីខដលាន្ត្ថ្មលខពស់ លដ្ឋយសារខត្ភាពចាាំ

ជា

រហូត្ដល់ 600mm សាំណង់អគ្នរតធល់ាន្ការខវោះខាត្ត្ុលយភាព

Photo 2 ទិដឌភាពដ៏មាញឹកលៅខាងកបុង HIRAKATA T-SITE ខដល

ជាទូលៅ

វាអាចាន្អារមមណ៍ថាាន្អវីមួយខុស។

ឧទហរណ៍ លៅលពលទាំហាំសសរបញ្ឈរលៅវ ិែីលសៀវលៅាន្វ ិារត្

ទទួលលភញៀវ ឬលៅផ្សធោះលៅរគប់កខន្លងលៅកបុង HIRAKATA T-SITE។

ទល់មុខសាទន្ីយ៍

ន្យកចិត្ថទុកដ្ឋក់ ជាត្ួអង្

ដ៏សាំខាន្់ ទាំហាំថ្ន្ខផ្សបករទទមៃន្់អាចាន្ទាំហាំធ្ាំលលើសករមិត្ លហើយ

គលរាងខផ្សន្ការរចនាសមព័ន្នថ្ន្ HIRAKATA T-SITE គឺលធ្វើឲ្យអបក

ាន្លាំហូរអបកទសសនាលរចើន្

“បលងេើត្បន្ធប់ទទួលលភញៀវ

ខផ្សបករទរទង់ រចនាសមព័ន្នខដលលសថើង។

ន្លរៀបចាំ កុង
ប

អន្ុលោមតាមសុវត្ទិភាពរចនាសមព័ន្ន

តាមបលណ្ត
ថ យមជឈមណឍលលក់ទាំន្ិញកបុង

អារមមណ៍ខពស់លលើភាពធ្ន្ទល់ន្ឹងការ ាំជួយ

25

អត្ិែិជន្ាន្ចាំណ្តប់
លហើយវារត្ូវ

ន្

ទមទរថាភាពធ្ន្ទល់ន្ឹងការរ ាំជួយថ្ន្ HIRAKATA T-SITE រត្ូវ

ន្

ជាលទនផ្សល

កាំណត្់រត្ឹមម 1.25 ដង ខដលខចងលៅកបុងចាប់សង
ថ ់ដ្ឋអគ្នរជបុន្។
លដើមផីទទួល

ន្មុខងារដាំលណើរការសមស្សប

លដ្ឋយតសុខភាពខពស់

លរៀបចាំ បលង់រចនាសមព័ន្នមត្ចត្់
បរ ិលវណត្ូចចលងែៀត្
កបុងលនាោះ។

ខដលលរបើរ

ន្ទប់សាេត្់លដ្ឋយលជាគជ័យលដ្ឋយពុាំាន្លរៀបចាំ ខផ្សបកត្ភាជប់

ថ្ន្បរ ិលវណរបកប

ន្ិងភាពធ្ន្ទល់ន្ឹងរ ាំជួយ

គឺចាាំ

ខផ្សបករទរទង់កុបងថ្ផ្សធលបើកចាំហរ

ច់រត្ូវ

បុខន្ថលដ្ឋយលរបើរ

ស់យងលែបាំផ្សុត្ថ្ន្

រ

ស់

បរ ិកាខមួយចាំន្ួន្រត្ូវ

លន្ោះសរាប់ថ្ផ្សធជញ្ជ
ជ ាំង ន្ិង300mm ឬត្ូចជាងលន្ោះសរាប់ថ្ផ្សធជាន្់។ លន្ោះ

ន្លរបើ

គឺជាករមិត្រ រដ៏ខពស់សរាប់ការរចនាគាំន្ូសបលង់លរគឿងបង្ាំុ។

លដើមផីឲ្យខផ្សបករទរទង់ រចនាសមព័ន្នលសថើងអាចបងាាញចាំណុច

ភាពធ្ន្ទល់ន្ឹងរ ាំជួយកបុងការលរបើរ

ទាំហាំទទឹងថ្ន្បន្ធោះរទខវងគឺសាំខាន្់ សរាប់បរ ិលវណាន្ទរមង់

របអប់ថ្ន្សាលចាំហរដាំបូលពីរស្សទប់ខដលព័ទនជុាំវ ិញលដ្ឋយលសៀវលៅ។

ស់តាមលកខណៈបលចេកលទស។

សាសធាត្ុ ធ្ន្ទល់ន្ឹងរ ាំជួយចមផងមួយខដលយកមកលរបើ គឺ

ជញ្ជ
ជ ាំងាន្ភាពធ្ន្ទល់ន្ឹងរ ាំជួយបន្ធោះខដកខែបតាន្់ ខដលរត្ូវ
លរៀបចាំ លៅខផ្សបកសបូលាខងលទៀត្។

ស់គលរាងបង្ាំុ របអប់យងលែបាំផ្សុត្។

ទទឹងខផ្សបកខាងកបុងថ្ន្សសរបញ្ឈរ ន្ិងធ្បឹមរត្ឹម 300mm ឬត្ូចជាង

អគ្នរ ត្ួយង កបុងសាំណង់ខផ្សបកខាងមុខអគ្នរ បខន្ទមពីលលើការលរបើ
ស់ខផ្សបករទរទង់ រចនាសមព័ន្នលសថើង

លៅលពលខដលទាំហាំទទឹងហួសពី

ន្

ខណៈខដលជញ្ជ
ជ ាំងបណ្ត
ថ លឲ្យ

ខដលបណ្ត
ថ លឲ្យ

ន្លសបើដល់រកុមរចនាសមព័ន្ន តាមមលធ្ា
លលើសពី400mm។

ខផ្សែកតាមថាមពលទទួលតាមរយៈចលនារ ាំជួយ។

សសរបញ្ឈរ

លៅលពលខដលអាច

លធ្វើមុខងារជាខផ្សបករត្ួត្ពិន្ិត្យ-លឆលើយឆលង

ខដលបងេរហាន្ិភ័យសរាប់ លរគឿងបង្ាំុអគ្នរទាំងមូល

លដ្ឋយបលងេើន្ការលរបើ រ

លគ

ន្

បលងេើន្គុណភាព
រ

ន្សលរមចយកបាំពង់ខដកខែបមូលពុាំាន្រជុង

បុលណ្តតោះលទ

លធ្វើជា

លហើយខែមទាំងអាចឲ្យលរបើរ

ស់បរ ិលវណខដលាន្

យងទូលាំទូោយ ន្ិងមិន្បងេរឲ្យាន្ហាន្ិភ័យ លរគ្នោះថាបក់ដល់

ខពស់ទល់ន្ឹងកាលាំងរ ាំជួយ ខដលលធ្វើឲ្យខរបរបួលលរគឿងបង្ាំុរបអប់ លៅ

បរ ិកាខមួយចាំន្ួន្រត្ូវ

ន្បលងេើត្។

ការអន្ុវត្ថខបបលន្ោះមិន្រត្ឹមខត្ផ្សថល់អារមមណ៍ ថ្ន្ករមិត្រចនាសមព័ន្ន

សរាប់ លរគឿងបង្ាំុរបអប់លយលចញលរៅបងាាញភាពាាំទាំកុបងករមិត្

ជាងលន្ោះលៅលទៀត្

ខដលរទរទង់ បរ ិលវណសាលចាំហ

សសរបញ្ឈរខដលរត្ូវដ្ឋក់ លៅចាំណុចកណ្ត
ថ លថ្ន្អគ្នរ លរពាោះថា

លរៅលរចើន្បាំផ្សុត្ជាសាសធាត្ុ ខដលាន្ភាពធ្ន្ទល់ន្ឹងរ ាំជួយ។

ខផ្សបកខាងកបុងថ្ន្គលរាងបង្ាំុ របអប់។ (Photo 4)

គឺ រត្ូវ

ការកាំណត្់លរបើបាំពង់ខដកខែបឥត្លែបរសរាប់សសរបញ្ឈរ

ស់លរគឿងបង្ាំុរបអប់ លយលចញ

ជាទរមង់ ៤រជុងលសមើ សសរបញ្ឈរ ន្ិងធ្បឹមរត្ូវ

ន្ជាទូ លៅ

Fig.2 ការលរៀបចាំខផ្សបករទរទង់ លរគឿងខដកខែប

លដើមផីរទរទង់កាលាំងបងខាំកុបងអាំឡុងលពលរ ាំជួ យដី។ លដើមផីលដ្ឋោះស្សាយ
ទប់សាេត្់

ការណ៍លែបាំផ្សុត្ខដលអាចលធ្វើ

ជាទាំហាំទទឹងលរៀបចាំ

Photo 4 សាំណង់លរគឿងបង្ុាំខដកខែប

ខាងលរៅ លសធើរខត្ពុាំ ាន្លរៀបចាំ សាសធាត្ុខដលាន្ភាពធ្ន្ទល់

ន្ពិន្ិត្យវ ិភាគថាលត្ើ ភាពមិន្ធ្មមតាអាចរត្ូវ

300mm

យៗរួមាន្វ ិធ្ីសាស្ត្សដ្ឋ
ថ ក់សសរបញ្ឈរឲ្យសមគ្នបរត្ូវ

លៅខាងមជឈមណឍលសាទន្ីយ៍ ខដលលបើកចាំហរយងទូលាំទូោយលៅ

លយើង

យណ្តក៏លដ្ឋយមិន្ឲ្យ

រលបើកដាំបូលរទង់ រទញរបអប់។ យងណ្តកថី បរ ិកាខខដលាន្ន្ិមួ

គឺរត្ូវ

ន្លរៀបចាំលៅខផ្សបកសបូល។ រពមជាមួយលន្ោះ លៅខផ្សបកខាងមុខអគ្នរ

បញ្ជ
ា លន្ោះ

ន្រត្ឹម

លរៀបចាំខត្សសរបញ្ឈរបុលណ្តតោះ

សាសធាត្ុាន្ភាពធ្ន្ទល់ន្ឹងរ ាំជួយ

ន្ឹងរ ាំជួយ

ទាំហាំដ៏ធ្ាំលន្ោះមិន្ស្សប

ត្់ អារមមណ៍ចង់រស់លៅ។ ជាមួយគ្នបលន្ោះ លយើង

ខពស់ វាបលងេើន្សមត្ទភាពខពស់កុងលកខ
ប
ណៈខាលាំងទល់ន្ឹងការចុោះលខសើយ

ជញ្ជ
ជ ាំងាន្ភាពធ្ន្ទល់ន្ឹងរ ាំជួយបន្ធោះខដកខែបតាន្់

400mm

ជាមួយលគ្នលបាំណង ថ្ន្ការរចនាគាំន្ូសបលង់សាលលបើកចាំហរដាំបូល

ាន្ការខរបរបួលរទង់រទយជ័រ ល សធីកកបុងអាំឡុងលពលរ ាំជួយករមិត្
លហើយវាាន្រចនាសមព័ន្ន

លៅខផ្សបកខាងមជឈមណឍលសាទន្ីយ៍

សសរបញ្ឈរ ន្ិងធ្បឹមឲ្យសុី គ្នបលៅន្ឹងទាំហាំទទឺង ត្រមូវឲ្យដ្ឋក់ ទាំហាំ

ន្ដ្ឋក់បញ្ូេ លលៅកបុងសាំណង់

រ

ឬ

ទាំហាំទទឹងថ្ន្ខផ្សបកលរគ្នងពុមភខាងកបុងគឺ 400mm។ លដើមផីដ្ឋក់

ខដលាន្លរៀបចាំខផ្សបករទរទង់រចនាសមព័ន្នលៅ

បណាំុថ លរគឿងបរ ិកាខរត្ូវ

ភាពមិន្ធ្មមតាថ្ន្លរគឿងបង្ុាំអគ្នរទាំងមូលរត្ូវ

អបកទសសនាលដើរឆលងកាត្់។

ន្បញ្ូេ លលៅកបុង

បនាធប់មក

លដើមផីលធ្វើឲ្យករាស់បាំពង់

ខដកខែបកាន្់ខត្លសថើងតាមខដលអាច
ជញ្ជ
ជ ាំងធ្ៃន្់រត្ូវ

ន្លរបើរម
ួ គ្នបលដើមផី

បរងួមរត្ឹម

រ ឹងាាំ ថ្ន្បង្ាំុទរមង់ របអប់ --រួមាន្ការកាំណត្់ លរបើ

បាំពង់ខដកខែបអត្់រជុង

ន្លរជើសលរ ើសមកលរបើ។

267.4mm

វ ិារត្ខាងលរៅរត្ូវ

សរាប់លរបើរគប់ជាន្់ទាំងអស់

ន្

លហើយ

ករាស់ជញ្ជ
ជ ាំងថ្ន្សសរបញ្ឈរបាំពង់ខដកខែប ខដលរទរទង់ទមៃន្់

ស់បាំពង់ខដកខែបចាក់លបត្ុងបញ្ូេ ល (CFT) សរាប់សសរបញ្ឈរ

ធ្ៃន្់បាំផ្សុត្លៅជាន្់ទបបាំផ្សុត្

ខដលរទរទង់ រចនាសមព័ន្ទ
ន រមង់របអប់ ន្ិងការលកើន្លឡើងទាំហាំធ្ឹបម។ (Fig.2)

26

រត្ូវ

ន្កាំណត្់រត្ឹម

55mm។

លដ្ឋយសារការត្ុបខត្លដ្ឋយពុាំលឃើញរជុង

បាំពង់ពុាំាន្សាបមផ្សារ

ករណីជាលរចើន្

អាចាន្ករាស់រកាស់ជាងការរ ាំពឹងទុក

លហើយជារចនាសមព័ន្នដ៏លរែ បលសើរសរាប់លរបើជាសសរបញ្ឈរ។
កបុងការអន្ុវត្ថជាក់ខសថង

បន្ធោះខដកខែបរត្ូវ

ន្លធ្វើឲ្យមូល ន្ិងផ្សារភាជប់ល។
ែ លៅលពលលរបើ

ជញ្ជ
ជ ាំងធ្ៃន្់ វាពិ

លដ្ឋយសារការរគប

ចាំណុចលន្ោះ

លយើងចង់

ន្យងខាលាំងចាំលពាោះការអន្ុវត្ថវ ិធ្ីសាស្ត្សថ

លដើមផីផ្សលិត្បាំពង់ដ្ឋក់

ខដលរកលឃើញលពាគឺផ្សលិត្ខដកខែកខដលលសថើងបាំផ្សុត្តាមខដលអាច។

កលធ្វើឲ្យលកាង ន្ិងផ្សារភាជប់គ្នប ដូលចបោះ ពុាំងាយ

កបុងផ្សលិត្ផ្សលខដកខែប ទាំហាំទទឺងធ្ាំ ឬទរមង់ H ទាំហាំទទឹង

ស្សួលកបុងការផ្សលិត្សសរបាំពង់ខដកខែប

ចលងែៀត្ ន្ិងទរមង់ I គឺអាចរក

ខដលាន្ករាស់

ជញ្ជ
ជ ាំងធ្ៃន្់ បុខន្ថាន្មុខកាត្់លសថើង។ មាងវ ិញលទៀត្ បាំពង់ខដក
ខែបខដលឥត្ាន្រជុង

គឺរត្ូវ

គឺស័កិថសមបាំផ្សុត្សរាប់លរបើរ

របអប់ខដលផ្សារភាជប់រច
ួ ជាលស្សច
គលរាងបចេុបផន្ប

ន្ថាបាំពង់ឥត្រជុង

ស់សសរបញ្ឈរ

កាន្់ខត្លសថើង។

ខដលរត្ូវការ

ការលរបើរ

បាំពង់ខដកខែបឥត្រជុង ខដលាន្មុខកាត្់ខផ្សបកខាងលរៅ ន្ិង
របលភទទាំហាំធ្មមតាថ្ន្ការផ្សលិត្ខដកខែប។
ទាំហាំជាក់ោក់អាចរត្ូវ

ន្ផ្សលិត្លឡើង

លទោះជាយងណ្តកថី

ការលរបើរ

ន្លដ្ឋយលជាគជ័យ។

បាំពង់ខដកខែប៤រជុងខដលលរបើរ

ន្យងទូលាំទូោយថ្ន្ខដកខែបតធល់

លហើយ

ស់ចមផង៖ ហាងលក់ ទាំន្ិញ លភាជន្ី យដ្ឋឌន្ ធ្នាគ្នរ

ត្ាំបន្់៖ ថ្ផ្សធដីការដ្ឋឌន្ 2,723.59 m2; ថ្ផ្សធអគ្ន 2,494.07 m2; ថ្ផ្សធជាន្់
សរុប 17,533.44 m2

ស់ទូលៅ លៅជាសរ

លរគឿងបង្ុាំ៖ ខដកខែប ខផ្សបកខលោះលរបើ SRC

ស់ទូលៅ។

ចាំន្ួន្ជាន្់៖ ជាន្់តធល់ដី 1 ជាន្់បនាធប់ 9

ជ ាំងធ្ៃន្់ខដលរត្ូវ
Photo 5 បាំពង់ខដកខែបឥត្រជុងជញ្ជ

កមពស់អត្ិបផរារ៖ 39,830 mm

ន្លរបើជា

សាទបត្យកមម ខផ្សបកខាងកបុង៖ Takenaka Corporation

សសរបញ្ឈរ
Photo 6 លរគឿងបង្ាំុអគ្នរខដលលរបើរ

ស់

ចាំណត្រែយន្ថ

កបុងចាំលណ្តមបរ ិកាខលផ្សសងៗ ខដលដ្ឋក់បញ្ូេ លកបុងសាំណង់អគ្នរ
ខដលលរបើរ

វាជាភាពទក់ទញមួយលទៀត្ថ្ន្ខដកខែបខដល

ាេស់គលរាង៖ SO-TWO Inc. (ត្ាំណ្តង ន្ិងាេស់ដី)

(Photo 5-6, Fig.3)
គឺខផ្សបកបខន្ទមថ្ន្ទរមង់អកស H

លហើយក៏ដូចជាលធ្វើឲ្យខផ្សបកលផ្សសងៗថ្ន្ខដកខែប

ទីតាាំង៖ Okahigashicho, Hirakata, Osaka

ន្ិងខកសរមួលជាមុន្
ស់

ស់កុង
ប

លរគ្នងបងាាញគលរាង HIRAKATA T-SITE

ខដល

ជាមួយអបកផ្សលិត្ លដើមផីឲ្យសុីគ្នបលៅន្ឹងត្ាំណផ្សារភាជប់លៅទីតាាំងថ្ន្
ខដលអាចយកលរបើរ

ន្លរបើរ

ចាំណុចសាំខាន្់គឺការរចនាគាំន្ូសបលង់។

ន្កបុង

ាន្ការបញ្ជ
ជ ក់តាមរយៈការចរចារជាមួយលរាងចរកផ្សលិត្

ខដលរត្ូវ

អាចយកមកលរបើ កុងរចនាសមព
ប
័ន្នរបទក់រកឡគ្នប ខដលអាចឲ្យាន្

ករាស់ជញ្ជ
ជ ាំងធ្ៃន្់ បុខន្ថមុខកាត្់លសថើង។
ករាស់ជញ្ជ
ជ ាំងខដលលយើងចង់យកមកលរបើ គឺមិន្អាចរក

ន្លដ្ឋយលសរ ីពីការតាាំងបងាាញ

ផ្សលិត្ផ្សលខដលផ្សលិត្រួចជាលស្សច។ វាអាចផ្សលិត្សសរខដកខែប

ន្ផ្សលិត្លឡើងលដ្ឋយផ្ស្ាំុន្ូវចាំណុច

កណ្ត
ថ លថ្ន្សុីឡាំងមូល ដូលចបោះអាចន្ិយយ

បាំពង់ជញ្ជ
ជ ាំងធ្ៃន្់

ន្លរៀបចាំ យងលែ

ការពារកលៅថលភលើង។ លន្ោះគឺជាការខកចិត្ម
ថ ួយសរាប់លយើង។ រត្ង់

កបុងការផ្សលិត្បាំពង់ខដកខែបមូល

បន្ធោះខដកខែបជញ្ជ
ជ ាំងធ្ៃន្់លលើសករមិត្

ខដលខផ្សបករទទមៃន្់លសថើងរត្ូវ

ត្ុបខត្ងខផ្សបកខាងកបុង TSUTAYA BOOKS: រកុមហុន្ CCC Design

ស់ បាំពង់ខដកខែបឥត្រជុង

Company, Takenaka Corporation

ជញ្ជ
ជ ាំងធ្ៃន្់

Fig.3 ការលរៀបចាំ ខផ្សបករទទមៃន្់រចនាសមព័ន្នខដកខែបលៅជាន្់ទី៤

ការដ្ឋក់ពន្លឺ៖ រកុមហុន្ Uchihara Creative Lighting Design Inc.

សាំលណើសរាប់លរគឿងបង្ាំុខដកខែបនាលពលអនាគត្

រចនារកាហវីក៖ ការ ិយល័យរចនាបលង់ Hiromura Design Office

ការកាំណត្់សញ្ជដ៖ រកុមហុន្ Nippon Design Center, Inc.

លគចាត្់ទុកថាសសរបញ្ឈរមូលខដលាន្មុខកាត្់ខាងលរៅ

267.4mm រត្ូវ
អាចមិន្រត្ូវ

ន្លរបើរ

ជញ្ជ
ជ ាំង-ករាល៖ Studio Akane Moriyama

ស់កុបងសាំណង់ HIRAKATA T-SITE

ន្ផ្សលិត្លឡើងលដ្ឋយងាយស្សួល

លដ្ឋយលរបើរ

សាំណង់៖ រកុមហុន្ JV of Takenaka Corporation and Maeda

ស់

Corporation

លបត្ុងហាប់។ មាងវ ិញលទៀត្ វាាន្ភាពទក់ទញសរាប់ខដកខែប

ខដលអាចបងាាញខផ្សបករចនាសមព័ន្ន
លទោះជាលដ្ឋយការលរបើរ

រយៈលពលរចនាបលង់៖ មិែុនា ២០១៣ ~ ធ្បូ ២០១៤

ត្រមូវឲ្យាន្លកខណៈខាលាំងខពស់

រយៈលពលសាងសង់៖ មករា ២០១៥ ~ កុមភៈ ២០១៦

ស់ខផ្សបករទរទង់ទមៃន្់ខដកខែបលសថើង ាន្
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PHOTO: ATSUSHI NAKAMICHI

Photo 1 HIRAKATA T-SITE featuring protruding box structures

Fig. 1 Sectional Drawing
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Photo 2 Bustling inside the HIRAKATA T-SITE
overflowing into the plaza in front of the
station
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Photo 3 Looking down the first-floor atrium entrance from the third floor
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Fig. 2 Arrangement of
Steel Frame Members

Corrugated steel plate
seismic-resistant wall
Main seismic-resistant element at
aboveground floors
Seismic-resistant
box structure
Suppression of torsion due to
maldistribution of seismic-resistant
element in long-side direction

Concrete-filled steel
tube (CFT) box column

Photo 4 Steel structure construction

d
rgroun plate
g unde
Existin r wall, bottom
exterio
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Improvement of rigidity of
seismic-resistant box structure

Fig. 3 Arrangement of Steel Structural Members at Fourth Floor
Corrugated steel plate
seismic-resistant wall
Arrangement of main aboveground
seismic-resistant element in the periphery of core
Simple reinforcement
of connection
Development of reinforcement
detail for connection between
box column and H-shape beam

Heavy-wall seamless
steel tube
Adoption of slender, heavy-wall round steel tubes
to lessen danger of passing visitors by making
slender the column at the building center space

Photo 5 Heavy-wall seamless steel tube used
as column
PHOTO: TAKENAKA CORPORATION

Photo 6 Building structure employing heavy-wall
seamless steel tube
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(ខផ្សបកខាងលរកាយថ្ន្រកប)

ការលធ្វើ

របត្ិបត្ថិការ JISF

ែកថាលៅកបុងសន្បិសីទ SEAISI Conference

សន្បិសីទ ន្ិងពិព័រណ៍ SEAISI (វ ិទាសាទន្ខដក ន្ិងខដកខែប

ការគ្នាំរទថ្ន្សិកាខសាោសថពីលរគឿងបង្ាំុខដកខែបលៅទីរកុងហាកាតា

អាសុីអាលគបយ៍)

ន្របរពឹត្ិថលៅចាប់ពីថ្ែៃទី២៥-២៨ ខខឧសភា ឆ្បាំ

សិកាខសាោសថីពីលរគឿងបង្ាំុខដកលៅទីរកុងហាកាតា របរពឹត្ថ

២០១៨ លៅ Ritz-Cartlon Jakarta របលទសឥណូឍ លន្សុី ខដលសហ

លដ្ឋយរកសួងសាធារណៈការ ន្ិងកិចកា
េ រផ្សធោះសខមផង (PURR) ថ្ន្

Kenichiro Fujimoto ថ្ន្គណៈកាមធ្ិការយុទនសាស្ត្សប
ថ រ ិសាទន្អន្ថរជាត្ិ

ព័ន្នខរខដក ន្ិងខដកខែបជបុន្ (JISF)

លៅកាលពីថ្ែៃទី១៩ ខខកកេដ្ឋ ឆ្បាំ២០១៨។ សិកាខសាោលន្ោះលរៀបចាំ
របលទសឥណូឍ លន្សុី
(JISF)

ខដលសហព័ន្នខរខដក

របស់ JISF (អង្ភាពបរ ិសាទន្ សារជី វកមមខដក ន្ិងខដកខែបNippon

ន្ិងខដកខែបជបុន្

Steel & Sumitomo Metal Corporation) លដើមផីលធ្វើ

ន្ិងរកុមហុន្សាគមន្៍សាំណង់ខដកខែបជបុន្ (JSSC)

ខផ្សែកតាមទសសន្ទន្បរ ិសាទន្”។ ជាពិលសស លោក

លរកាយការលធ្វើសុន្ធរកថាលបើកន្ិមួយៗលដ្ឋយ

សាកលលោក--បលចេកវ ិទាកាត្់បន្ទយការសាយភាយកាបូបន្ (CO2)

ន្ិងអគ្នាយក Syfarif ថ្ន្នាយកដ្ឋឌន្សាំណង់ថ្ន្រកសួងសាធា-

ាន្របសិទិនភាពខពស់

ឋកថា

ន្ិងCouse50

(ការកាត្់បន្ទយខាលាំងបាំផ្សុត្

ចាំលពាោះការសាយភាពកាបូន្ CO2 កបុងដាំលណើរការផ្សលិត្ខដកខែប

ជាលរចើន្ពាក់ព័ន្នលៅន្ឹងសាំណង់ខដក លដ្ឋយសាស្ត្សាថចារយថ្ន្របលទស

ស់បលចេកវ ិទារបកបលដ្ឋយន្វាន្ុវត្ថន្៍

ឥណូឍ លន្សុី ន្ិងជបុន្។ លៅកបុងឱ្កាសលនាោះខដរ រកសួងសាធារណៈការ

លដ្ឋយលរបើរ

បលងេើត្រកុមហុន្សាគមន្៍សាំណង់ខដកឥណូឍ លន្សុី (ISSC) លដ្ឋយ

ពន្យល់ថាខដកខែបជាសាសធាត្ុ

ខែបទាំងខផ្សបកឯកជន្ ន្ិងសាធារណៈលៅរបលទសឥណូឍ លន្សុី។ កបុង

បទបងាាញរបស់លោកលៅកបុងសន្បិសីទ SEAISI

(PURR)

ន្

(Photo) ការលធ្វើ

ត្ុភូត្លរគ្នោះធ្មមជាត្ិលៅរបលទស

ឥណូឍ លន្សុី” សរាប់រយៈលពល៣ឆ្បាំ ចាប់ពីឆ្បាំ២០១៤។តាមរយៈ

ន្រួមគ្នបជាំរញ
ុ ផ្សសពវផ្សាយគលរាងសមផូរណ៍

ខបបលផ្សសងៗលទៀត្លដើមផីផ្សសពវផ្សាយអាំពីសាំណង់ខដកខែបលៅឥណូឍ លន្សុី។
ជាត្ាំណភាជប់ជាមួយគលរាងលន្ោះ JISF

ន្ិង JSSC

ន្ិងទទួល

ន្ការយក

ឋកថាលដ្ឋយលោករបធាន្Kenichiro Fujimoto

ថ្ន្គណៈកាមធ្ិការយុទនសាស្ត្សប
ថ រ ិសាទន្អន្ថរជាត្ិន្របស់ JISF

ផ្សថល់ការគ្នាំរទលលើការខណនាាំ ន្ិងផ្សសពវផ្សាយព័ត្៌ាន្ថ្ន្បលចេកវ ិទា

លន្ោះ JISF ន្ិងJSSC

ន្លចញផ្សាយ

ចិត្ថទុកដ្ឋក់ ន្ិចាប់អារមមណ៍យងខាលាំង។

ជាំរញ
ុ ផ្សសពវផ្សាយ “គលរាងសថីពីការបណុថ ោះបណ្ត
ថ លធ្ន្ធាន្មន្ុសស

ខដកខែបរបស់ជបុន្ ទប់សាេត្់

ខដលាន្សមត្ទភាពបាំលពញ

លៅកបុងរបព័ន្នផ្សសពវផ្សាយខដកខែបជបុន្

ន្័យលន្ោះ JSSC រ ាំពឹងថាន្ឹងលដើរត្ួ នាទីជាំរញ
ុ ការផ្សសពវផ្សាយព័ត្៌ាន្
រកសួងលសដឌកិចេ ជាំន្ួញ ន្ិងឧសាហកមមរបស់ជបុន្

ន្

មុខងារខពស់ ខផ្សែកតាមទសសន្ទន្ថ្ន្ការវាយត្ថ្មលវដឋអាយុកាល។

ន្ិងខដក

ពីសាំណង់ខដកខែបលៅរបលទសឥណូឍ លន្សុី។

លដើមផីផ្សថល់

ករមិត្រត្ជាក់លលើភពខផ្សន្ដី ) លហើយជាមួយគ្នបលន្ោះខដរ លោក

ន្បងាាញលគ្នលជាំហរលដើមផី

បញ្ូេ លសាសភាពខដលាន្ជាំនាញពាក់ព័ន្នន្ឹងខដក

ន្ខណនាាំពី

គាំន្ិត្ផ្សថួចលផ្សថើមថ្ន្ឧសាហកមមខដកខែបជបុន្លដើមផីខែរកាបរ ិសាទន្

រដឌមញ្ជ្ន្ីថទទួលកិចេការលសដឌកិចថ្េ ន្សាទន្ទូត្ជបុន្កបុងរបលទសឥណូឍ លន្សុី

ន្ិងកិចកា
េ រផ្សធោះសខមផង

ន្

លធ្វើបទបងាាញអាំពីរបធាន្បទ “ឧត្ថមភាពរបកួត្របខជកថ្ន្ខដកខែប

ល ន្ិងឧសាហកមមពាក់ព័ន្ន ន្ិងសាស្ត្សាថចារយ

រណៈការ ន្ិងកិចកា
េ រផ្សធោះសខមផង (PURR) ាន្ការលធ្វើឋ

(10B

Environment Management) លៅថ្ែៃទី៣ថ្ន្សន្បិសីទ លោក

សិកាខកាមចូលរួមសរុបាន្ជាង៦០--សាសភាព ខដលលធ្វើការ

សាកលវ ិទាល័យ។

ឋកថា។

លៅកបុងខផ្សបកថ្ន្សន្បិសីទសថីពីការរគប់រគងបរ ិសាទន្

ន្ចូលរួមកបុងនាមជាអបកគ្នាំរទ។
លៅទីភាបក់ងាររដ្ឋឌភិ

ន្បញ្ូជ ន្លោករបធាន្

ន្ផ្សថល់

លយបល់ខណនាាំ ន្ិងកិចេសហរបត្ិបត្ថិការដល់ PUPR ន្ិងសាទប័ន្
ពាក់ព័ន្ដ
ន ៏ថ្ទលទៀត្ អាំពីការបលងេើត្ ISSC។
(Photo) សិកាខសាោសថពីសាំណង់ខដកខែបលៅឥណូឍ លន្សុី
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