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ជំពូក 1
ចំេណះដឹងអំពី ៉ សុីនសចចល័តែដល
របស់្រ

ចេលើក

លៗ

1.1

និយមន័យ ៉ សុីនសចចល័ត លក្ខ ណសម ត្ត ិរបស់
អ្ន កប ្ជ និងបេច្ច កសព្ទ

1.1.1

និយមន័យ

៉ សុីនសចចល័ត្រតវ ននិយមន័យ
េ យេ្របើ្រ ស់អនុ ពចលករ។ ៉ សុីន
ច ្ល ស់ទីេ កាន់ទី ំងែដលមិន នប
េលើកចំនួនមួ យេ ន ឬេលើសេនះ និងតិច
ដឹកជញនបន៉ ក

"េ្រគឿងច្រកែដលេលើកបន៉ ក េហើយដឹកជញនបន៉ ក ំងេ ះ មទិសេផ្ត ក
ំងេនះ នេ្រគឿង ប់េផ្ដ ើមអនុ ពចលករែដល នដំេឡើងមក មួ យ េហើយ
្ជ ក់"។ ក៉ ងចំេ ម ៉ សុីន ំងេនះ ៉ សុីនសចចល័តែដល នបន៉ កស្រ ប់
ង្រ ំេ ន្រតវ នេ
" ៉ សុីនសចចល័តែដល ចេលើករបស់្រ លៗ"។

មទិសេដក

ន ៉ សុីន
្ល ស់ទីេ

េលើកបន៉ កេ
ប់េផ្ដ ើមអនុ

យេ្របើ្រ

ំងែដលមិន

ពម៉ូ ទ័រមក

មួ យ្រ

ប់

នប ្ជ ក់

ស់េ្រគឿង

ពចលករ

រ ូប

1.1.2

កាន់ទី

ប់េផ្ត ើមអនុ

ព 1-1 និយមន័យៃន ៉ សុីនសចចល័ត

លក្ខ ណសម ត្ត ិរបស់អ្នកប ្ជ

េគែបងែចកលក្ខ ណសម ត្ត ិរបស់ដំេណើរការ ៉ សុីនសចចល័តេ យែផ្អ កេលើបន៉ កស្រ ប់េលើករបស់ ៉ សុីនសចចល័តនី
មួ យៗ។ េដើម ី ចប ្ជ ៉ សុីនសចចល័តដូ ចប ្ហ ញេ ក៉ ង
ង 1-1 នត្រមវឲ ន
្ញ ប័ណ្ណអ្ន កប ្ជ ៉ សុីនសច
ចល័ត ឬបញ្ច ប់មុខ វ ិ ្ជ បណ៉ ះប ្ត លជំ ញ ឬការអប់រពិេសសស្រ ប់្របតិបត្ត ិការ ៉ សុីនសចចល័ត។ េគែបងែចក
លក្ខ ណសម ត្ត ិរបស់ េ យែផ្អ កេលើបន៉ កស្រ ប់េលើក និងសមត្ថ ពផ៉ករបស់ ៉ សុីនសចចល័តែដលនឹង្រតវេធ្វ ្របតិបត្ត ិ
ការប៉ុេ ្ណ ះ េហើយមិនែបងែចកេ យែផ្អ កេលើ ៉ សពិត្រ កដៃនបន៉ កែដលនឹង្រតវេលើកេ ះេទ។
ង 1-1

៉ សុីនសចចល័តែដល

៉ សុីនសចចល័ត
បន៉ កស្រ

ប់េលើក

្ញ ប័ណ្ណរបស់
អ្ន កប ្ជ

្រ

ំេ

មួ យេ
តិច
0.5 េ
តិច

នេឡើងេ
នេឡើងេ
ង្រ

ំេ

នេឡើងេ
ងមួ យេ

និង
ន
និង
ន

ច្របតិបត្ត ិការ

នេ

មលក្ខ ណសម ត្ត ិរបស់អ្នកប ្ជ

មុខ វ ិ ្ជ បណ៉ ះប ្ត លជំ ញស្រ ប់

ការអប់រពិេសសស្រ

្របតិបត្ត ិការ ៉ សុីនសចចល័តែដល

្របតិបត្ត ិការ ៉ សុីនសច

នសមត្ថ

ពផ៉ក្រ

ល

✖

✕

○

◯

✕

◯

3(km)

មតិេ

បល់

ចល័ត

○

○

ប់

○

េនះមិន ប់បញលនូ វ
្របតិបត្ត ិការែដល
ក់ព័ន្ធនឹងការ
េបើកបរេ

េលើផ វេទ

1.1.3

បេច្ច កសព្ទ

(1) ការេ ងបង្ហត/ការប ្ទ បចុះ ការសចចុះេឡើងៃនៃដសច ការពនតពន្ល ឹប
ិ
េចញចូ ល និងការវល
េគេធ្វ ្របតិបត្ត ិការប ្ជ ៉ សុីនសចចល័តេ
ពនតពន្ល ឹបេចញចូ ល ឬការវ ិលរ ួម ្ន ។

ការេ

ងបង្ហត និងការប ្ទ បចុះ

យេ្របើ្រ

ស់ការេ

ការសចចុះេឡើងៃនៃដសច

រ ូប

ងបង្ហត/ការប ្ទ បចុះ ការសចចុះេឡើងៃនៃដសច ការ

ការពនតពន្ល ឹបេចញចូ លៃនៃដសច

ព 1-2 ចល

ការវ ិល

៉ សុីនសចចល័ត

(2) ៃដសច
ៃដសចគឺ ៃដែដល នកំណល់ដងថ្ល ឹងស្ថ ិតេ
ងចុងៃនរច សម្ព ័ន្ធ ងេលើស្រ ប់ វ ិលៃន ៉ សុីនសចចល័ត។ នៃដ
សច ងដូ ច្របអប់ និងៃដសច ងដូ ចស៊ុម្របដឹស្រប ក់េធ្ម ញ្រតីេ យ ្រស័យេលើ្រទង់្រ យេផ ង ្ន ។ ៉ សុីនសចចល័ត
ែដល ចេលើករបស់្រ លៗ េហើយ នបន៉ កស្រ ប់េលើកតិច ង្រ ំេ ន សុទ្ធែត នៃដសច ងដូ ច្របអប់សឹងែត
ំងអស់។
ៃដសចបែន្ថ មែដល្រតវ នដំេឡើងេ
ងចុងៃនៃដសចេម្រតវ នេ
ៃដសចជំនួយប ្ទ ប់បន ំ។ ៃដសចេមរបស់
៉ សុីនសចចល័ត ទូ េ សំេ េ េលើដងេកា្តងសច។ បែន្ថ មពីេលើេនះេទ ត េ្រគឿងច្រកកាយដីេដើរេ យអុី្រដលីកែដល
នមុខ រដងសចេ្របើ្រ ស់ៃដសច គ ្ល ក់កង់ៗត ្ជ ប់ ្ន ។ ែផ្ន កែដលេ ជិតច កចូ ក្រតវ នេ
ៃដសច
ែផ្ន កែដលេ ជិតេ អីរបស់អ្នកប ្ជ ្រតវ នេ
ដងេកា្តងសច (សូ មេមើល រ ូប ព 1-14 ទំព័រទី 11 (km))។

(3) កាំច ្ង យស្រ

ប់េធ្វ ការ

កាំច ្ង យស្រ ប់េធ្វ ការគឺ ច ្ង យ មទិសេដកពីចំណុចផ្ចិតៃនការវ ិលេ កាន់ែខ ប ្ទ ត់ មទិសឈរែដលកាត់
ចំណុចក ្ត លៃនេង ងទម្ព ក់ (រ ូប ព 1-3)។ សូ មកត់ស ្គ ល់
មិនែមន ច ្ង យពីក ្ល ស់ ្ទ ស់េជើងេ្រកាមៃន
ដងេកា្តងសចេ កាន់ចំណុចក ្ត លៃនេង ងទម្ព ក់េទ។
អ័ក ៃនៃដសច

ច
ដស

ចំណុចៃដសច

ៃ

ែវង

្រប

ក ្ល ស់ ្ទ ស់េជើង
េ្រកាមៃនដងេកា្ដងសច
ៃនក ល ៉ សុីនសច
ប្ល ង់េដក

ម

ការពនតេពញបន៉ កៃនរនុកគន្ល ឹះ
ចំណុចៃដសច
ៃដសច
មុំៃដសច

A
C

កាំច ្ង យស្រ

ប់េធ្វ ការ

ផ្ចិតៃន
ការវ ិល

រ ូប

ព 1-3 បេច្ច កសព្ទ ៃនៃដសច

4(km)

B

A: កម្ព ស់ស្រ
B: កម្ព ស់ស្រ
C: កម្ព ស់ស្រ

ប់េលើកខ្ព ស់ផុតដី
ប់េលើកេ េ្រកាមដី
ប់េលើកសរុប

(4) បន៉ កស្រ

ប់េលើក

បន៉ កស្រ

បន៉ កអតិបរ

ប់េលើកគឺ

ែដល

ច

ក់

នេ

េពលេជើងែ្រជងដងសច្រតវ

ន

តសន្ធ ឹងេពញេលញ

េហើយកាំច ្ង យស្រ ប់េធ្វ ការ្រតវ នបន្ថ យឲ តិច អប បរ (ែដល ស ពេ េពលែដល្របែវងៃដសច្រតវ ន
បន្ថ យឲ តិច អប បរ
៉ ងេពញទំហឹង េហើយមុំៃដសច្រតវ នបេង្ក ើនឲ េ្រចើន អតិបរ )។ បន៉ កស្រ ប់េលើក
រ ួម ន ៉ សៃនេ្រគឿង ្ជ ប់ដងសចស្រ ប់េលើកបន៉ ក ដូ ច េង ងទម្ព ក់ ឬច កចូ កស្រ ប់ ប់។

បន្ថ យ្របែវងៃដសចឲ
តិច អប បរ

បេង្ក ើនមុំៃដសចឲ ធំ
អតិបរ
៉ សៃនេ្រគឿង ្ជ ប់
ដងសចស្រ

ប់

េលើកបន៉ ក

បន៉ កែដល
នកំណត់

បន៉ កស្រ ប់េលើក (ស្រ ប់
៉ សុីនសចចល័ត តៃម្ល អតិបរ
បន៉ កែដល នកំណត់សរុប)

ៃន

ការពនតេពញបន៉ ក

រ ូប

(5) បន៉ កែដល

ព 1-4 បន៉ កស្រ

ប់េលើក

នកំណត់

បន៉ កែដល នកំណត់គឺ បន៉ កែដលទទួ ល នេ យការដកនូ វ ៉ សៃនេ្រគឿង ្ជ ប់ដងសចស្រ ប់េលើកបន៉ ក
(ដូ ច េង ងទម្ព ក់ ឬច កចូ កស្រ ប់ ប់) ពីបន៉ កអតិបរ ែដល ច ក់ នេ េលើ ៉ សុីនសចចល័ត
េ ងេ
មរច សម្ព ័ន្ធ វត៉ តុស ស គ មុំៃដសច និង្របែវងៃដសចរបស់ ។

៉ សៃនេង ងទម្ព ក់ និងេ្រគឿង ្ជ ប់ដងសច
ស្រ ប់េលើកបន៉ កដៃទេទ ត

បន៉ កែដល ន
កំណត់សរុប

បន៉ កែដល

រ ូប

នកំណត់

ព 1-5 បន៉ កែដល

5(km)

នកំណត់សរុប

(6) បន៉ កែដល

នកំណត់សរុប

បន៉ កែដល នកំណត់សរុបគឺ
៉ សែដលទទួ ល នេ យការបែន្ថ ម ៉ សៃនេង ងទម្ព ក់ ឬេ្រគឿងត ្ជ ប់ដងសច
ស្រ ប់េលើកបន៉ កដៃទេទ ត មួ យេ នឹងបន៉ កែដល នកំណត់ (រ ូប ព 1-5 ទំព័រទី 5 (km))។ ស្រ ប់ ៉ សុីនសច
ចល័ត េង ងទម្ព ក់ េ្រចើន្រតវ នេ្របើ្រ ស់ ញឹក ប់ ្រស័យេលើ្របេភទៃនការ រ។ សូ ម ីែតេ េពលែដល្របែវងៃដ
សច និងកាំច ្ង យស្រ ប់េធ្វ ការដូ ច ្ន ក៏េ យ ក៏បន៉ កែដល នកំណត់ែ្រប្របលែដរេ េពលេង ងទម្ព ក់ខុស ្ន ្រតវ
នេ្របើ្រ ស់។ េហតុេនះេហើយ បន៉ កែដល នកំណត់សរុបែដលទទួ ល នេ យការបែន្ថ ម ៉ សៃនេង ងទម្ព ក់ ឬេ្រគឿង
្ជ ប់ស្រ ប់េលើកបន៉ កដៃទេទ ត មួ យេ េលើបន៉ កែដល នកំណត់ ទូ េ ្រតវ នប ្ហ ញ។ តៃម្ល អតិបរ ៃនបន៉ ក
ែដល នកំណត់សរុបេស្ម ើនឹងបន៉ កស្រ ប់េលើក។

(7) បន៉ កែដល

នកំណត់សរុបេ

ក៉ ងលក្ខ ខណ្ឌមិន

នបន៉ ក

បន៉ កែដល នកំណត់សរុបេ ក៉ ងលក្ខ ខណ្ឌមិន នបន៉ កគឺ
ក សព្ទ ែដលេ្របើែតស្រ ប់ ៉ សុន
ី សចែបបបន៉ ក្របេភទ
ន្រទ ុងប៉េុ ្ណ ះ។ ្រតវ នកំណត់េ យែផ្អ កេលើស្ថរិ ពៃនដងសចេពលែដល ្ម នបន៉ កេ េលើៃផ្ទ តេ្រកាមស្រ ប់ ក់
ទំនញ
ិ (ស ពមិន ន់ នបន៉ ក) ក៏ដូច ក ្ល ង
ំ ៃនៃដសច និងស ស គេផ ងេទ ត។ ប ្ហ ញនូ វដំេណើរការរបស់
៉ សុន
ី សចចល័តេ េពលេជើងែ្រជងដងសចស្ថ ត
ិ េ ្របែវងទទឹងពនតេពញបន៉ ករបស់ (ែដលផ្ត លន
់ ូ វស្ថ រិ ពៃនដងសច
អតិបរ ) និងេពលែដលៃដសចកំពង
ុ ែបរមុខេ នឹងតំបន់េ
ងេ្រកាយ និងតំបន់េ
ងចំេហ ង។

(8) Jigiri (ការេលើកេឡើងផុតដី)
Jigiri (ការេលើកេឡើងផុតដី) សំេ
ឬពីដុំកំណល់ស្រ

េ

េលើការេ

ងបង្ហតៃនបន៉ កក៉ ងលក្ខ ណៈែដល េ

ខ្ព ស់ផុតពីដី ទ្រមស្រ

ប់េធ្វ ការ

ប់្រទបន្ត ិច។

ក៉ ងអំឡ
ុ ង្របតិបត្ត ិការេ ងបង្ហត ចូ រេលើកបន៉ ក ៉ ងេស្ង ម ្ង ត់េ យ នចល បន្ត ិចបនច េហើយឈប់េ េពល
ែដលបន៉ ក្រតវ នេលើកេឡើងផុតពីដី និងប ្ជ ក់ពីស្ថិរ ពៃនបន៉ កែដល នេលើកេឡើង។ េហើយប ្ទ ប់មក ប ្ជ ក់ពី
លក្ខ ខណ្ឌៃន្រប ប់្រប រ tamagake (ការចងែខ ) េ យពិនិត េមើល េតើ កំពុងែតព រេ ក៉ ងកែន្ល ងេលើេង ងទម្ព ក់
ែដរឬេទ េដើម ី
ននូ វសុវត្ថ ិ ព។
ការេ

ងបង្ហត

េលើកបន៉ កបន្ត ិចពីដី

រ ូប

(9) កម្ព ស់ស្រ

ព 1-6 Jigiri (ការេលើកេឡើងផុតដី)

ប់េលើក

កម្ព ស់ស្រ ប់េលើកគឺ ច ្ង យបញ ររ ងែដនកំណត់ ងេលើ និង ងេ្រកាមែដលក៉ ងច ្ង យេ ះេង ងទម្ព ក់ ឬេ្រគឿង
្ជ ប់ដងសចស្រ ប់េលើកបន៉ កដៃទេទ ត ច្រតវ នេលើកេឡើង និងប ្ទ បចុះ ៉ ង ន្របសិទ្ធ ពែផ្អ កេលើ្របែវងៃដ
សច និងមុំៃដសច។ ក្រមិតចេ ្ល ះៃនកម្ព ស់ស្រ ប់េលើកេឡើងេលើពីៃផ្ទ ដី (ៃផ្ទ ែដល ៉ សុីនសចចល័ត្រតវ ន ក់ពីេលើ) ្រតវ
នេ
"កម្ព ស់ស្រ ប់េលើកខ្ព ស់ផុតដី" ក្រមិតចេ ្ល ះៃនកម្ព ស់ស្រ ប់េលើកចុះេ
ងេ្រកាម្រតវ នេ
"កម្ព ស់
ស្រ ប់េលើកេ េ្រកាមដី" េហើយកម្ព ស់សរុប្រតវ នេ
"កម្ព ស់ស្រ ប់េលើកអតិបរ " (កំពស់ស្រ ប់េលើកសរុប)
(រ ូប ព 1-3 ទំព័រទី 4 (km))។ ទូ េ
មួ យនឹង ៉ សុីនសចស្រ ប់ផក
៉ ្របេភទ ន្រទ ុង កម្ព ស់ស្រ ប់េលើកខ្ព ស់ផុតដី
េ េពលែដលៃដសចស្ថ ិតេ ្របែវងអតិបរ របស់ ្រតវ នកំណត់
កម្ព ស់ស្រ ប់េលើកខ្ព ស់ផុតដីអតិបរ េហើយ
កម្ព ស់ស្រ ប់េលើកេ េ្រកាមដីមិន្រតវ នកំណត់េទ។
6(km)

1.2
1.2.1
(1)

្របេភទៃន ៉ សុីនសចចល័ត
ន្រទ ុង

៉ សុីនសច្របេភទ
ន្រទ ុង

៉ សុីនសច្របេភទ

៉ សុីនសច្របេភទ ន្រទ ុងែដល នបន៉ កស្រ ប់េលើកតិច ង្រ ំេ ន េរឿយៗ នទូ ករេទះ ន បទ ្ឋ នែដល
្រតវ នព្រងឹងឲ ំេ យ នរច សម្ព ័ន្ធ ងេលើស្រ ប់ វ ិល (ឧបករណ៍ដងសច) ្រតវ នដំេឡើង េហើយ្រតវ នបំ ក់
េ េ យេជើងែ្រជងដងសច េដើម ីបេង្ក ើនស្ថ ិរ ពក៉ ងអំឡ
ុ ង្របតិបត្ត ិការប ្ជ ៉ សុីនសច។
បែន្ថ មេលើេនះ កាប៊នពីរ្រតវ នដំេឡើងេ េលើ ៉ សុីនសច្របេភទ ន្រទ ុងនីមួយៗ មួ យស្រ ប់្របតិបត្ត ិការប ្ជ
៉ សុីនសច េហើយមួ យេទ តស្រ ប់េបើកបរ ៉ សុីនសច។ ្របព័ន្ធអុី្រដលីក ឬ្របព័ន្ធេមកានិចបញនអនុ ពេ កាន់
ឧបករណ៍ដងសច។ គេ្រចើនៃន ៉ សុីនសចចល័តែដល នបន៉ កស្រ ប់េលើកតិច ង្រ ំេ ន គឺេ្របើ្រ ស់្របព័ន្ធអុី
្រដលីក។

រ ូប

(2)

៉ សុីនសចស្រ

ព 1-7

៉ សុីនសច្របេភទ

ន្រទ ុង

ន្រទ ុង

ប់ផក
៉ បន៉ ក្របេភទ

៉ សុីនសចស្រ ប់ផក
៉ បន៉ ក្របេភទ ន្រទ ុងផ៉កឧបករណ៍ដងសចែដល ចេលើករបស់្រ លៗរ ង តេ្រកាមស្រ ប់
ក់ទំនិញ និងកាប៊ន និងប ្ជ ឧបករណ៍ដងសចេ យ ញបេញ្ច ញអនុ ពចលករពី ៉ សុីន ប់េផ្ត ើមអនុ ពម៉ូ ទ័រ
( ៉ សុីន) ស្រ ប់េបើកបរ ៉ សុីនសច។ ្របេភទ ៉ សុីនសច េ្រចើន នបន៉ កស្រ ប់េលើកតិច ងបីេ ន។ រ ូប ងៃដ
សច នពីរ្របេភទ ដូ ច ៃដសច្រតង់ និងៃដសច គ ្ល ក់កង់ៗត ្ជ ប់ ្ន ។

ៃដសច្រតង់

រ ូប

ៃដសច

ព 1-8

៉ សុីនសចស្រ

ប់ផក
៉ បន៉ ក្របេភទ

7(km)

គ ្ល ក់កង់ៗត ្ជ ប់ ្ន

ន្រទ ុង

1.2.2
(1)

៉ សុីនសច
៉ សុីនសច

នកង់

នកង់

៉ សុីនសច នកង់្រតវ នបំ ក់េ េ
វ ិល (ឧបករណ៍ដងសច) ្រតវ នដំេឡើង។
ការប ្ជ

៉ សុីនសចពីកាប៊នែតមួ យ

យដុំរុញែដលត្រមវេ
ម្របេភទែដលេ េលើេ ះរច សម្ព ័ន្ធ ងេលើស្រ ប់
៉ សុីនសច នកង់ែដល ចអនុ ្ញ តឲ េធ្វ ្របតិបត្ត ិការេបើកបរ និង្របតិបត្ត ិ
មួ យនឹង ៉ សុីន ប់េផ្ត ើមអនុ ពម៉ូ ទ័រែតមួ យ ន។ ន ្របេភទកង់បួន និង

កង់បី (កង់មុខពីរ កង់ ងេ្រកាយមួ យ)។ ក៉ ងខណៈែដល ៉ សុីនសច េ្រចើន្រតវ នបំ ក់េ
េដើម ីបេង្ក ើនស្ថ ិរ ព នមួ យចំនួនតូ ច្រតវ នបំ ក់េ េ យកងែដកេ េលើែផ្ន ក ងេ្រ
ី ៉ ងអំឡ
កងែដកប៉ះនឹងដក
ុ ងការេលើក េហើយបេង្ក ើនស្ថ ិរ ព។

រ ូប

(2)

៉ សុីនសចស្រ

ប់ភូមិ

ព 1-9

៉ សុីនសច

េ យេជើងែ្រជងដងសច
ៃនសម កេ ស៊ូ កង់មុខ។

នកង់

្រស្តដីរដិបរដុប

៉ សុីនសចស្រ ប់ភូមិ ្រស្ត ដីរដិបរដុបគឺ
៉ សុីនសចស្វ យ ក់្រ នែដលអនុ ្ញ តដល់្របតិបត្ត ិការ ៉ សុីនសច និង
ការេបើកបរពីកាប៊នែតមួ យ។ ៉ សុីនសចស្រ ប់ភូមិ ្រស្ត ដីរដិបរដុប្រតវ នរ ួមបញលេ េ្រកាមចំ ត់ ្ន ក់
៉ សុីនសច នកង់។ ៉ សុីនសច ំងេនះ ចេបើកបរ នេ េលើដីមិន បេស្ម ើ និងដីែដល នលក្ខ ណៈទន់េ យកែន្ល ង
នេ ះេវ នកង់ធំ និង្របព័ន្ធ្របអប់េលខរុញ្រ នេ េលើកង់ ំងអស់។ ៉ សុីនសច ំងេនះក៏្រតវេគ
េ យ រពួ ក
ិធី
បំ ក់េ យវ
្រស្ត កាច់ចង្កតបួ ន្របេភទ (ការកាច់ចង្កចេ យកង់មុខពីរ ការកាច់ចង្កតេ យកង់េ្រកាយពីរ ការ
នចលន ព្របេសើរបំផុតេ ក៉ ងទី
កាច់ចង្កតេ យកង់បួន និងការកាច់ចង្កតកាប៊ន) ផងែដរ េហតុដូ េច្ន ះ ពួ ក
លំហចេង្អ ត។

រ ូប

ព 1-10

៉ សុីនសចស្រ

8(km)

ប់ភូមិ

្រស្តដីរដិបរដុប

(3)

៉ សុីនសច្របេភទ

នកង់ដូចរថេ្រកាះ

៉ សុីនសច្របេភទ នកង់ដូចរថេ្រកាះ្រតវ នបំ ក់េ េ យ្រច ក់កង់រថេ្រកាះស្រ ប់ការ ្ល ស់ទី ែដល ស៊ុម
ស្រ ប់រុញ្រ ន េហើយ នរច សម្ព ័ន្ធ ងេលើស្រ ប់ វ ិលែដល្រតវេគបំ ក់េ េលើ េហតុដូេច្ន ះេហើយ តំបន់ប៉ះ ្ន របស់
ពួ ក គឺធំ ងតំបន់ប៉ះ ្ន ៃនេ ះេវ នកង់របស់ ។ េនះអនុ ្ញ តឲ ៉ សុីនសច្របេភទ នកង់ដូចរថេ្រកាះ ចេបើកបរ
ី ន់ និងមិនេស្ម ើ ្ន ក៏េ យ។ ម៉ូ ែដល ៉ សុីនសច្របេភទ នកង់ដូចរថេ្រកាះែដល ច
ន សូ ម ីែតេ ក៉ ងទី ំង នដទ
េលើករបស់្រ លៗខ្ល ះ ្រតវ នេ
ដងសចេដើម ីបេង្ក ើនស្ថ ិរ ព។

រ ូប

ព 1-11

៉ សុីនសច្របេភទ

៉ សុីនសច្របេភទ

នកង់ដូចរថេ្រកាះ ្ន តតូ ច ែដលបំ

នកង់ដូចរថេ្រកាះែដល

9(km)

ចេលើករបស់្រ

លៗ

ក់េ

េ

យេជើងែ្រជង

1.2.3

៉ សុីនសចចល័តេលើផ វែដក

៉ សុីនសចចល័តេលើផ វែដក នឧបករណ៍ដងសច (រច សម្ព ័ន្ធ ងេលើស្រ ប់ វ ិល) ្រតវ នដំេឡើងេ ែផ្ន ក
ដុំរុញែដល នកង់រត់េ ែផ្ន ក ងេលើៃនែខ ប ្ទ ត់ផ វែដក។ ៉ សុីនសចចល័តេលើផ វែដក្រតវ នេ្របើ្រ ស់េ
ការ ងសង់ផ វែដក។

រ ូប

1.2.4

ព 1-12

ងេលើៃន
ក៉ ង

៉ សុីនសចចល័តេលើផ វែដក

៉ សុីនសចអែណ្តត

៉ សុីនសចអែណ្តត នឧបករណ៍ដងសច្រតវ នដំេឡើងេ
ងេលើៃន ឡង់។ ន ្របេភទែដលក៉ ងេ ះៃដសចមិន
េធ្វ ការសចចុះេឡើង ឬវ ិលេទ។ ៉ សុីនសចអែណ្តត ្ល ស់ទីឆ្លងកាត់ៃផ្ទ ទឹក មរយៈស្វ យ ក់្រ ន ឬមិនែមនស្វ យ ក់
្រ ន េហើយ ៉ សុីនសច េ្រចើន នសមត្ថ ពគួ រឲ ស្ញ ប់ែស្ញ ងស្រ ប់េលើកបន៉ កធំ និងធ្ង ន់ៗ។

រ ូប

ព 1-13

៉ សុីនសចអែណ្តត

10(km)

1.2.5

៉ សុីនសចចល័តេផ ងេទ ត

្របេភទ ៉ សុីនសចចល័តមួ យេផ ងេទ ត គឺ្របេភទអូ សែប៉ល (េ្រគឿងច្រកកាយដីេដើរេ យអុី្រដលីកែដល នមុខ រដង
សច [រ ូប ព 1-14])។ េ្រគឿងច្រកកាយដី ំងេនះ្រតវ នបំ ក់េ យមុខ រ ៉ សុីនសច ដូ ច េង ងទម្ព ក់ស្រ ប់
េលើកបន៉ កេ េលើេ្រគឿងច្រកកាយដីេដើរេ យអុី្រដលីក និងឧបករណ៍សុវត្ថ ិ ព។ ពិេសសេ ះ េង ងទម្ព ក់ែដលត្រមវ
ម្របេភទនីមួយៗ្រតវ ន ្ជ ប់េ នឹង ងេ្រកាយៃនច កចូ ក (េង ងទម្ព ក់ែដលពន្ល ឹបេចញចូ ល នែដល ច្រតវ
នទុក ក់េ ក៉ ងែផ្ន ក ងេ្រកាយៃនច កចូ កគឺេឃើញ នេគេ្របើ្រ ស់េ្រចើន [រ ូប ព 1-15]) េហើយេ យការដំេឡើង
េង ងទម្ព ក់ និងបំែណប ៉ សុីនសច ឬបំែណបេ្រគឿងច្រកកាយដីេ យ្រសបេ
ម្របតិបត្ត ិការ
ចេ រ ួចក៉ ងការេ្របើ
្រ ស់ ៉ សុីនសច ែតមួ យស្រ ប់ ំង្របតិបត្ត ិការកាយដី និង ៉ សុីនសច។ សូ មកត់ស ្គ ល់ េនះមិនរ ួមបញលនូ វ
៉ សុីនសចែដលេ ក៉ ងេ
ៃនច កចូ កេ ះេទ។

ះេង ងទម្ព ក់ែដលេធ្វ ត្រមវ

ម ៉ សុីនសចគឺ្រ

ន់ែត្រតវ

ន ្ជ ប់េ

នឹងែផ្ន ក

ដងេកា្តងសច
្ល កព័ត៌

ៃដសច
ច កចូ ក

នលម្អ ិតៃន ៉ សុីនសចចល័ត

េភ្ល ើងស ្ញ /ឧបករណ៍កំណត់បន៉ កែដល

នកំណត់

កាប៊ន
ចេង្ក ង្រព ន ងេ្រ
(េឡើងភ្ល ឺេ េពលេ ក៉ ងបំែណប ៉ សុីនសច)

េង ងទម្ព ក់ែដល
ពន្ល ឹបេចញចូ ល ន
ងបន៉ កែដល
នកំណត់

រ ូប

កង់ែបប្រច ករថេ្រកាះ

ព 1-14 េ្រគឿងច្រកកាយដីេដើរេ

យអុី្រដលីកែដល

នមុខ

(a) មិនពន្ល ឹបចូ លវ ិញ

រ ូប

(b)

ព 1-15 េង ងទម្ព ក់ែដលពន្ល ឹបេចញចូ ល

11(km)

ន

រដងសច

នពន្ល ឹបចូ លវ ិញ

ងេ្រកាយ

1.3
1.3.1

រច
រច

សម្ព ័ន្ធេមៃន ៉ សុីនសចចល័ត

សម្ព ័ន្ធ

ងេលើស្រ

ិ
ប់ វល

រច សម្ព ័ន្ធ ងេលើស្រ ប់ វ ិលសំេ េលើរច សម្ព ័ន្ធែដលេ ក៉ ងេ ះៃដសច និងឧបករណ៍ដងសចស្រ ប់េ ងបង្ហត/
សចចុះេឡើង ឬអ្វ ែដលដូ ច ្ន េនះ្រតវ នដំេឡើងេ ក៉ ងស៊ុមៃនរច សម្ព ័ន្ធ្រតវ នផ រ ្ជ ប់ េហើយេ
"ស៊ុមស្រ ប់
វ ិល"។ ស៊ុមស្រ ប់ វ ិល្រតវ នបន៉ បពី ងេលើៃន នដឹកជញន្រទពី ងេ្រកាម ំងេនះ មរយៈ ៉ ងស្រ ប់ វ ិល។ តួ
្ត ។ំ
ំងមូ លវ ិលេ េឆ្វ ង និងេ
សម្ព ័ន្ធ ងេលើស្រ ប់ វ ិលៃន ៉ សុីនសចស្រ ប់ភូមិ ្រស្ត ដរី ដិបរដុប ៃដសច យន្ត ការៃនការសចេឡើងចុះ
ប់សចចុះេឡើង) យន្ត ការេ ងបង្ហត និងកាប៊នស្រ ប់េធ្វ ្របតិបត្ត ិការ ៉ សុីនសច និង្របតិបត្ត ិការ
េបើកបរ្រតវ នដំេឡើងេ ក៉ ងេជើង្រគឹះស្រ ប់ វ ិលែដលស្ថ ិតេ េលើស៊ុមស្រ ប់ វ ិល (រ ូប ព 1-16 ទំព័រទី 13 (km))។ ទម្ង ន់
ផ៉យ ឬរច សម្ព ័ន្ធែដល ន ក់ទម្ង ន់េផ ងេទ តស្រ ប់រក តុល ព្រតវ នដំេឡើងេ
ងេ្រកាយៃនយន្ត ការេ ង
បង្ហត។
េ ក៉ ងរច
(សុី ំ ងស្រ

ស្រ ប់ ៉ សុីនសច្របេភទ ន្រទ ុង រច សម្ព ័ន្ធ ងេលើគឺសឹងែតដូ ច ្ន ប៉ុែន្ត កាប៊នស្រ ប់ែត ្របតិបត្ត ិការប ្ជ
៉ សុីនសចប៉ុេ ្ណ ះ្រតវ នដំេឡើងេ ក៉ ងស៊ុមស្រ ប់ វ ិល។ កាប៊នស្រ ប់្របតិបត្ត ិការេបើកបរ្រតវ នផ្ត ល់ជូនេ ក៉ ង
នដឹកជញន្រទពី ងេ្រកាម។ រច សម្ព ័ន្ធ ងេលើស្រ ប់ វ ិលៃន ៉ សុីនសចស្រ ប់ផក
៉ បន៉ ក្របេភទ ន្រទ ុង ន
ផ៉កនូ វយន្ត ការេ ងបង្ហត និងយន្ត ការៃនការសចេឡើងចុះ (សុី ំ ងស្រ ប់សចចុះេឡើង) េ ក៉ ងស៊ុមស្រ ប់ វ ិល េហើយ
ៃដសច្រតវ នដំេឡើងេ ក៉ ងែផ្ន ក ងេលើ (រ ូប ព 1-17 ទំព័រទី 13 (km))។ បែន្ថ មពីេលើេនះេទ ត ឧបករណ៍ស្រ ប់
្របតិបត្ត ិការ្រតវ នផ្ត ល់ជូនេ ចំេហ ងសង ងៃន នដឹកជញន្រទពី ងេ្រកាម។ ៃដសចគឺសមមូ លេ នឹងៃដេពល
េលើកបន៉ ក េហើយ
ក់េ្របើ្រ ស់ សំ ន់នូ វក ្ល ំងែដលេធ្វ ឲ ធ្ន ឹមេឡើងេកាង (បន៉ កែដលប ្ត លឲ ធ្ន ឹមេឡើងេកាង)។
ឹ ្រប ក់េធ្ម ញ្រតី េហើយ ងៃនពំនុះកាត់ទទឹងៃនៃដសនច
នៃដសនចែបប ន្របអប់្រទ ុង និងៃដសចែបបស៊ុម្របដស
ែបប ន្របអប់្រទ ុង គឺ ចម ង ន ងចតុេកាណ ឬពហុេកាណ េដើម ីផ្តល់ក ្ល ំងែដល្រតវការ ំ ច់េដើម ីធន់្រ ំ ន
េ នឹងក ្ល ំងែដលេធ្វ ឲ ធ្ន ឹមេឡើងេកាង (រ ូប ព 1-20 និង រ ូប ព 1-21 ទំព័រទី 13 (km))។ ៃដសចៃន ៉ សុីនសចចល័ត
ែដល ចេលើករបស់្រ លៗ គេ្រចើនគឺ ៃដសច ង្របអប់្រទ ុង។

12(km)

ៃដសច

យន្ត ការៃនការសច
េឡើងចុះ (សុី ំ ងសច
ចុះេឡើង)

ៃដសច

កាប៊ន
យន្ត ការ
េ ងបង្ហត

ព 1-16 រច

សម្ព ័ន្ធ

៉ សុីនសចស្រ

ងេលើស្រ

ប់ភូមិ

ប់ វ ិលរបស់

ងបង្ហត
យន្ត ការៃនការសចេឡើងចុះនូ វៃដសច
(សុី ំ ងសចចុះេឡើង)

ស៊ុមស្រ ប់ វ ិល
(បេ ្គ ល)

េជើង្រគឹះ
ស្រ ប់ វ ិល

យន្ត ការៃនការវ ិល

រ ូប

យន្ត ការេ

រ ូប

ព 1-17 រច

សម្ព ័ន្ធ

ងេលើស្រ

បន៉ ក្របេភទ

្រស្តដីរដិបរដុប

❶ ឧបករណ៍កំណត់មម៉
៉ូ ង់បន៉ ក
❷ កុង ក់្រ ្វ ំងស្រ ប់ការវ ិល
❸ កុង ក់ PTO
❹ ្ន ស់ស្រ ប់ប ្ជ ការវ ិល
❺ ្ន ស់ស្រ ប់ការពនតពន្ល ឹបេចញចូ ល
❻ កុង ក់ប ្ជ េជើងែ្រជងដងសច
❼ ្ន ស់ដងេ ងបង្ហតេម
❽ ្ន ស់ស្រ ប់ដងេ ងបង្ហតជំនួយ
❾ ្ន ស់សចចុះេឡើង

រ ូប

ព 1-18 ឧ

ហរណ៍ៃនកាប៊ន ៉ សុីនសចស្រ

ភូ មិ

ប់

រ ូប

ប់ វ ិលរបស់ ៉ សុីនសចស្រ

ប់ផក
៉

ន្រទ ុង

❶ ឡិកា ស់ស្ទង់បន៉ ក
❷ ្ន ស់ស្រ ប់ការពនតពន្ល ឹបេចញចូ ល
❸ ្ន ស់ស្រ ប់េ ងបង្ហត
❹ ្ន ស់ស្រ ប់សចចុះេឡើង
❺ ្ន ស់ស្រ ប់ប ្ជ ការវ ិល
❻ កុង ក់ស្រ ប់ការពន្ល ឹប/ការពនត
េង ងទម្ព ក់
❼ កុង ក់ែដក្រគីប

ព 1-19 ឧ

្រស្តដីរដិបរដុប

ហរណ៍ៃនកុង

៉ សុីនសចស្រ

ក់/ ្ន ស់ស្រ

ប់ផក
៉ បន៉ ក្របេភទ

ប់ប ្ជ ្រគប់្រគងរបស់
ន្រទ ុង

ពំនុះកាត់ទទឹងៃន
រច សម្ព ័ន្ធៃដសច

រ ូប

ព 1-20 ៃដសនចែបប

ន្របអប់្រទ ុង

រ ូប

13(km)

ព 1-21 ៃដសចែបបស៊ុម្របដឹស្រប

ក់េធ្ម ញ្រតី

1.3.2

ិ
យន្ត ការៃនការវល

យន្ត ការៃនការវ ិលគឺ ឧបករណ៍ែដលបង្វ ិលរច សម្ព ័ន្ធ ងេលើស្រ ប់ វ ិលេ េឆ្វ ង និង ្ត ក
ំ ៉ ងខណៈែដល្រតវ នដំេឡើង
េ ក៉ ង នដឹកជញន្រទពី ងេ្រកាម។ យន្ត ការ េ្រចើន នរច សម្ព ័ន្ធែដលក៉ ងេ ះ ៉ ងស្រ ប់ វ ិល្រតវ ន
ដំេឡើងេ កាន់ែផ្ន ក ងេលើៃនស៊ុមរបស់ នដឹកជញន្រទពី ងេ្រកាម និងរច សម្ព ័ន្ធ ងេលើស្រ ប់ វ ិល្រតវ ន
ដំេឡើងេ ៃផ្ទ ងេលើៃន ៉ ងស្រ ប់ វ ិល។ រង្វ ិល 360º េ យ ្ម នែដនកំណត់គឺ ចេធ្វ េ
ន មួ យនឹង្របេភទៃន
យន្ត ការៃនការវ ិលេនះ។ (សូ មេមើល “យន្ត ការៃនការវ ិល” (ទំព័រទី 24) (km))

1.3.3

នដឹកជញន្រទពី

ងេ្រកាម

នដឹកជញន្រទពី ងេ្រកាមគឺ រច សម្ព ័ន្ធរងែដល្រតវ នផ៉កេឡើងេ េលើរច សម្ព ័ន្ធ ងេលើស្រ
ដឹក ៉ សុីនសច។ មក មួ យនឹង្របេភទដូ ច ងេ្រកាមេ យែផ្អ កេលើ្របព័ន្ធៃនការេបើកបរ។

(1)

នដឹកជញន្រទពី
ន្រទ ុង

ងេ្រកាមៃន ៉ សុីនសចស្រ

ប់ វ ិល េហើយទុក

ប់ផក
៉ បន៉ ក្របេភទ

ចំេ ះ ៉ សុីនសចស្រ ប់ផក
៉ បន៉ ក្របេភទ ន្រទ ុង ន្រទ ុងដឹកទំនិញ្រតវ នេ្របើ្រ ស់ក៉ ងការព្រងឹងបែន្ថ មនូ វ
ទី ង
ំ ែដលឧបករណ៍ដងសច្រតវ នបន៉ បពីេលើ (រ ងកាប៊ន និង តស្រ ប់ផក
៉ ទំនិញៃន ន្រទ ុងដឹកទំនិញធម្ម
ក៏ នផងែដរនូ វម៉ូ ែដល ែដលឧបករណ៍ដងសច្រតវ នដំេឡើងេ ក៉ ង តស្រ ប់ ក់ទំនិញ ឬេ
ងេ្រកាយ។

រ ូប

ព 1-22

នដឹកជញន្រទពី

ងេ្រកាមៃន ៉ សុីនសចស្រ

14(km)

ប់ផក
៉ បន៉ ក្របេភទ

ន្រទ ុង

)។

(2)

នដឹកជញន្រទពី ងេ្រកាមៃន ៉ សុីនសច
ស្រ ប់ភូមិ ្រស្តដីរដិបរដុប)

នកង់ (រ ួម

ង
ំ
៉ សុីនសច

នដឹកជញន្រទពី ងេ្រកាមៃន ៉ សុីនសច នកង់្រតវ នផលិតេឡើង ពិេសសស្រ ប់េ្របើ្រ ស់េ ក៉ ង ៉ សុីនសច
នកង់។ មធម្ម
នអ័ក ពីរ េហើយម៉ូ ែដលែដល ន្របអប់េលខរុញ្រ នកង់ ំងបួ ន (4WD) គឺេឃើញ ន ទូ េ
េ យ ន្របេភទែដលេធ្វ ឲ ការកាច់ចង្កតេ យកង់ ំងបួ ន ចកា្លយ បទ ្ឋ នទូ េ ។ អនុ ពចលករស្រ ប់
េបើកបរ និង្របតិបត្ត ិការប ្ជ ៉ សុីនសច្រតវ នផ្ត ល់ជូនេ យ ៉ សុីនែតមួ យគត់ េហើយ្របតិបត្ត ិការ ំងអស់្រតវ ន
េធ្វ េឡើងពីេ អីអ្នកេបើកបរែត ្ន ក់។ ក៉ ងខណៈែដល ៉ សុីនសច នកង់្រតវេគបំ ក់េ េ យេជើងែ្រជងដងសច
ម៉ូ ែដលខ្ល ះ ្ម នេជើងែ្រជងដងសចហ្ន ឹងេទ ម៉ូ ែដល ំងេនះ នរច សម្ព ័ន្ធៃនកងែដកែដល នអង្ក ត់ផ្ចិតតូ ចបន្ត ិច ង
សម កេ ះេវ នកង់ េហើយ្រតវ នដំេឡើងេ ែផ្ន ក ងេ្រ ៃនសម កកង់។ កងែដក ំងេនះប៉ះនឹងដីក៉ ងអំឡ
ុ ង
្របតិបត្ត ិការប ្ជ ៉ សុីនសច េហើយបេង្ក ើនស្ថ ិរ ព។
ដ ទ័រ
៉ សុីន
្រប

ប់បែម្ល ងក ្ល ំងបង្វ ិល
ការេផ្ទ រ
មុខតំណ ្ជ ប់ែដលវ ិល
ដង ្ល បច្រក
សុី

េជើងែ្រជងដងសច

កង់

ងេ្រកាយ

្របព័ន្ធរស័រ ៉ សុីនសច
ធុងេ្របងឥន្ធ នៈ

រ ូប

ព 1-23

កង់មុខ

នដឹកជញន្រទពី

ងេ្រកាមៃន ៉ សុីនសច

15(km)

នកង់

ំ ងស្រ

ប់កាច់ចង្កត

(3) េជើងែ្រជងដងសច
េជើងែ្រជងដងសច្រតវ នដំេឡើងេ ក៉ ង ៉ សុីនសច្របេភទ ន្រទ ុង ៉ សុីនសច នកង់ (រ ួម ំង ៉ សុីនសចស្រ ប់
ភូ មិ ្រស្ត ដីរដិបរដុប) និង ៉ សុីនសចស្រ ប់ផក
៉ បន៉ ក្របេភទ ន្រទ ុងេដើម ីបេង្ក ើនស្ថ ិរ ពក៉ ងអំឡ
ុ ង្របតិបត្ត ិការ។
េជើងែ្រជងដងសច្របតិបត្ត ិការេ យេ្របើ្រ ស់្របព័ន្ធអុី្រដលីក។ នេជើងែ្រជង្របេភទ H និង X។

ធ្ន ឹមៃនេជើងែ្រជងដងសច
សុី

ំ ងអូ សរកិល

សុី

ំ ង្រគីប
ធ្ន ឹមៃនេជើងែ្រជងដងសច

សុី

ំ ង្រគីប

សុី

ំ ងអូ សរកិល

a៖ ការពនតអប បរ
b៖ ការពនតមធ ម
c៖ ការពនតេពញបន៉ ក

រ ូប

ព 1-24 េជើងែ្រជងៃដសច្របេភទ H

( ៉ សុីនសចស្រ

ប់ភូមិ

រ ូប

្រស្តដីរដិបរដុប)

ព 1-25 េជើងែ្រជងៃដសច្របេភទ X

( ៉ សុីនសចស្រ

ប់ភូមិ

្រស្តដីរដិបរដុប)

ត្រមវធ្ន ឹមៃនេជើងែ្រជងដងសចស្ថ ិតេ ្រតង់ទទឹងព ្ល តសន្ធ ឹងែដល នកំណត់ និង្រតវ ន ្ជ ប់ឲ នឹងេ យែដក
រនុកស្រ ប់ ្ទ ស់ ក់េ េពលេធ្វ ្របតិបត្ត ិការ។ ស្រ ប់ ៉ សុីនសចស្រ ប់ផក
៉ បន៉ ក្របេភទ ន្រទ ុង េជើងែ្រជងដង
សចសឹង ំងអស់្រតវ នព ្ល តសន្ធ ឹងេ យៃដេ កាន់ចំេហ ងៃន ៉ សុីនសច េហើយចល បញ រៃនៃដសច្រតវ ន
េធ្វ េឡើង លក្ខ ណៈអុី្រដលីក។

រនុកគន្ល ឹះស្រ
ក់េ

ប់ ្ទ ស់

េ ង្រទ
បែណ្តត
រន្ធ ្របេ

រ ូប

ព 1-26 រ

ររនុក ្ទ ស់ស្រ

ប់

ក់េ

និង្របេ

ងៃនរ

16(km)

ររនុក ្ទ ស់ស្រ

ងៃនរនុកគន្ល ឹះ

ប់េជើងែ្រជងដងសច្របេភទ X

1.3.4

ែខ ពួ រេធ្វ ពីលួស

ែខ ពួ រេធ្វ ពីលួសែដល្រតវ ន ្ជ ប់េ នឹងសុី ំ ងសលែខ ្ន រេ េលើតួៃន ៉ សុីនសចចល័ត្រតវ នេ្របើ្រ ស់ស្រ ប់
េ ងបង្ហត។ ែខ ពួ រេធ្វ ពីលួស ំងេនះ្រតវែតរង ំ ពិេសស ដូ េច្ន ះេហើយព័ត៌ នបេច្ច កេទសែដលេ្របើ្រ ស់ស្រ ប់
ពួ ក គឺខុសពីព័ត៌ នបេច្ច កេទសែដលេ្របើ្រ ស់ស្រ ប់ែខ ចងសច tamagake។ ក់ទងនឹងក ្ល ំងរបស់ ក ្ត
សុវត្ថ ិ ពចំនួន 4.5 ឬខ្ព ស់ ង្រតវ នែចងស្រ ប់ែខ ពួ រេធ្វ ពីលួសស្រ ប់េ ងបង្ហត និងការសចចុះេឡើងេ យៃដ
សច 3.55 ឬេលើសេនះស្រ ប់ការពនតពន្ល ឹបេចញចូ លរបស់ៃដសច និង 3.75 ឬេលើសេនះស្រ ប់ែខ ពួ រេធ្វ ពីលួសែដលេ្របើ
េដើម ី្រទៃដសច។ ក ្ត សុវត្ថ ិ ពគឺ បន៉ កែដលេធ្វ ឲ ច់ែខ ពួ រេធ្វ ពីលួសែចកនឹងតៃម្ល អតិបរ ៃនបន៉ កែដល្រតវ ន
ក់េ

េលើែខ ពួ រេធ្វ ពីលួស។

(1) រច

សម្ព ័ន្ធែខ ពួ រេធ្វ ពីលួស

ែខ ពួ រេធ្វ ពីលួស្រតវ នផលិតេ យការមួ លព័ទ្ធសរៃសែខ េ្រចើនចូ ល ្ន ។ សរៃសែខ នីមួយៗ្រតវ នេរ បចំេឡើងេ
មួ លព័ទ្ធចូល ្ន នូ វែខ លួ សែដលេគហូ ត ក់ ងេពល ្រត ក់ែដល ្ម ន ្ន មមុខតំណែដល្រតវ នេធ្វ េឡើងេ យ
ែដកែថប យកាបូ នែដល នគុណ ពខ្ព ស់។

យ

សល

សរៃសែខ
ែខ លួ ស
សល៖ ក សព្ទ ទូេ

ស្រ

ប់សលេធ្វ ពី

ច់សរៃសរុក្ខ

តិ សលសរៃសែខ និងសលេធ្វ ពីែខ ពួ រ។ (េនះបេង្ក ើត

ន

ចំណុច

ក ្ត លៃនែខ ពួ រ ឬសរៃសែខ )
សរៃសែខ ៖ ស

ស

គៃនែខ ពួ រេធ្វ ពីលួសែដលេធ្វ េឡើងពីែខ លួ ស

ែខ លួ ស៖ ែខ លួ សេធ្វ ពីែដកែថបែដលបេង្ក ើត

រ ូប

ន

ព 1-27 រច

សរៃសែខ ។

េ្រចើនមួ លព័ទ្ធចូល ្ន ។
នែខ លួ ស្រ

សម្ព ័ន្ធែខ ពួ រេធ្វ ពីលួស

17(km)

ត និងែខ លួ សេ្រ

បេ

ហៈ

ងេ្រ

។

សលេធ្វ ពី ច់សរៃសរុក្ខ តិ ឬសលេធ្វ ពីែខ ពួ រេ ចំណុចក ្ត លៃនែខ ពួ រេធ្វ ពីលួសេធ្វ ការេដើម ីរក រ ូប ងរបស់ែខ ពួ រ
ផ្ត ល់ ពបត់ែបន និង្រសបយកការប៉ះទង្គ ិច និងរញ័រេដើម ីប ្ក រសរៃសែខ មិនឲ ច់។ េនះគឺ យន្ត ការៃនសល។ ស្រ ប់
៉ សុីនសចចល័ត ែខ ពួ រេធ្វ ពីលួសែដល នសរៃសែខ ្រ ំមួយសរៃសមួ លព័ទ្ធចូល ្ន ្រតវ នេគេ្របើ្រ ស់ ទូ េ ។
រច សម្ព ័ន្ធៃនែខ ពួ រេធ្វ ពីលួស ទូ េ ្រតវ នចង៉លប ្ហ ញេ យេលខកូ ដរច សម្ព ័ន្ធ (ចំនួនសរៃសែខ ) x (ចំនួន
ែខ លួ សែដល នេ ក៉ ងសរៃសែខ នីមួយៗ) ដូ ច 6 x 37។ ក៉ ងចំេ មែខ ពួ រេធ្វ ពីលួសេផ ងៗ ្ន ែដល នអង្ក ត់ផ្ចិត
នប ្ជ ក់ ែខ ពួ រេធ្វ ពីលួស ំង យ ែដលេធ្វ េឡើងេ យចំនួនកាន់ែតធំៃនែខ លួ សកាន់ែតេស្ត ើង ទូ េ
ន ព
បត់ែបន ្ល ង
ំ

ង។
ង 1-2 េលខកូ ដរច

េលខកូ ដ
រច

សម្ព ័ន្ធ

ទិដ្ឋ

ពពំនុះ

សម្ព ័ន្ធែខ ពួ រេធ្វ ពីលួស និងពំនុះកាត់ទទឹង

6 x 37

IWRC6 x Fi(29)

IWRC6 x WS(26)

កាត់ទទឹង
ែខ ពួ រេធ្វ ពីលួសឯក ជ ែតមួ យសរៃស
្រតវ
សលេធ្វ ពី

លក្ខ ណៈ

ផ្ត ល់នូវ

ច់សរៃសរុក្ខ

តិ

ពបត់ែបនល្អ ។

ែដលចង
េ្របើ្រ

ការេ្របើ្រ

ស់

ការេ

ងបង្ហត/ការចងែខ

សច Tamagake

នេ្របើ្រ

ែខ លួ សស្រ
ស់េ

ស់

សល េហើយសល

ប់បិទភ្ជ ិតចេ ្ល ះ្របេ
ច់ចូល ្ន ។ េនះ្រតវ

ន

េពល្រតវការបន៉ កែដល

េធ្វ ឲ

ច់ខ្ពស់។

ការេ

ងបង្ហត/ការចងែខ សច

Tamagake

18(km)

ន ែខ ពួ រេធ្វ ពីលួសឯក ជ ែតមួ យ
ង

សរៃស្រតវ
ន

នេ្របើ្រ

ស់

សល។

ពបត់ែបន ៉ ងល្អ ្របេសើរ

និងធន់នឹងការសឹកេរច រល។

ការេ

ងបង្ហត

(2) ្របេភទៃនរេង្វ ល
េពលរេង្វ ញែខ ពួ រេធ្វ ពីលួស និងរេង្វ ញៃនសរៃសែខ ស្ថ ិតេ ក៉ ងទិសេ ផ៉យ ្ន េនះ្រតវ នេ
"ែខ ពួ រែដល នរេង្វ ល
សរៃសប្រ ្ច ស" េ េពលរេង្វ ញ ំងេនះស្ថ ិតេ ក៉ ងទិសេ ដូ ច ្ន េគេ
"ែខ ពួ រ នសរៃសត ញែដល នទិសរេង្វ ល
្រសប ្ន "។ រេង្វ ល ំងេនះ្រតវ នែបងែចកតេ េទ តេ
"រេង្វ ល ងអក រ Z" និង "រេង្វ ល ងអក រ S" ្រស័យេលើ
ទិសេ រេង្វ លៃនែខ ពួ រេធ្វ ពីលួស។
េបើេ្រប បេធ បនឹងែខ ពួ រេធ្វ ពីលួសែដល នសរៃសត ញ នទិសរេង្វ ល្រសប ្ន ែខ ពួ រែដល នរេង្វ លសរៃសប្រ ្ច ស
សឹកេរចរល ប់ ង ប៉ុែន្ត
យ្រសលក៉ ងការ ប់កាន់េផ្ទ រចុះេឡើង ង េ្រ ះ មិនសូ វទទួ លរងការរ
ឬកួ ចរមួ ល។
ដូ េច្ន ះេហើយ ែខ ពួ រេធ្វ ពីលួសែដល នរេង្វ លសរៃសប្រ ្ច ស ងអក រ Z ្រតវ នេ្របើ្រ ស់ ទូ េ ។

រេង្វ លែខ ង

អក រ Z ធម្ម

ែខ ពួ រែដល

រេង្វ លែខ ង

អក រ S ធម្ម

ែខ ពួ រែដល នសរៃសត ញ ន
ទិសរេង្វ ល្រសប ្ន
អក រ Z

នរេង្វ លសរៃសប្រ ្ច ស

ែខ ពួ រ
រ ូប

នសរៃសត ញ

ែខ ពួ រែដល នសរៃសត ញ ន
ទិសរេង្វ ល្រសប ្ន
អក រ S

នទិសរេង្វ ល្រសប ្ន

ព 1-28 ្របេភទៃនរេង្វ ល

(3) អង្ក ត់ផិត
្ច ែខ ពួ រេធ្វ ពីលួស
អង្ក ត់ផ្ចិតៃនែខ ពួ រេធ្វ ពីលួស្រតវ ន ងេ យអង្ក ត់ផ្ចិតៃនរង្វ ង់ែដលព័ទ្ធវង់ជុំ វ ិញពំនុះមុខកាត់ទទឹងរបស់ ។ ្រតវ ន
កំណត់េ យការ ស់អង្ក ត់ផ្ចិតៃនែខ ពួ រេធ្វ ពីលួស េ យេ្របើ្រប យ ស់្របេភទអូ សរកិលេ ក៉ ងទិសេ បីេ ្រតង់ពំនុះ
កាត់ទទឹងែដល នប ្ជ ក់ េហើយប ្ទ ប់មករកមធ ម គៃនលទ្ធ ផលែដល ស់ ន។ ក្រមិតធន់នឹងអង្ក ត់ផ្ចិតេ្រ
មធ មែដល្រតវ នកំណត់េ េពលផលិត (អង្ក ត់ផ្ចិតេ្រ មធ មេ ងេ
ម JIS) ្រតវែត នតៃម្ល ប់ពី 0% ដល់
+7% (សូ មកត់ស ្គ ល់ េនះគឺ 0% រហូ តដល់ 10% ស្រ ប់ែខ ពួ រេធ្វ ពីលួសែដល នអង្ក ត់ផ្ចិតេ្រកាម 10 mm)។
អង្ក ត់ផ្ចិត =

វ ិធី

វ ិធី

្រស្ត ស់ែវង្រតឹម្រតវ
រ ូប

ព 1-29 វ ិធី

្រស្ត ស់ែវងមិន្រតឹម្រតវ
្រស្ត ស់ែវងអង្ក ត់ផិត
្ច ែខ ពួ រេធ្វ ពីលួស

19(km)

(4) ការពិនិត េមើលែខ ពួ រេធ្វ ពីលួស
a. ចំណុច្រតតពិនិត ស្រ
● ែខ លួ ស

ប់ែខ ពួ រេធ្វ ពីលួស

ច់

● អង្ក ត់ផ្ចិតថយចុះ និងសឹកេរចរល
●

នកួ ចរមួ ល និងការខូ ច្រទង់្រ

យ

● ការកាត់សុី
●

ពមិន្រប្រកតីេ

b. លក្ខ ណៈវ ិនិច្ឆ័យស្រ

ក៉ ងការរុកួ ចែខ បញ្ច ប់
ប់ែខ ពួ រេធ្វ ពីលួសែដលេគ

ម

ត់

● ែខ លួ ស ច់៖ ក៉ ងការ ក់ព័ន្ធែខ ពួ រេធ្វ ពីលួសនីមួយៗ ្របសិនេបើេលើសពី 10
(មិន ប់ែខ លួ សស្រ ប់ភ្ជិតបំេពញចេ ្ល ះ្របេ ង) ែខ លួ សនឹង ច់។
ចំនួនសរៃសែខ

ែដកលួ សស្រ

គរយៃនចំនួនសរុបៃនែខ លួ ស

ប់បន រ

្របែវងៃនរេង្វ លមួ យជុំៃនែខ ពួ រ
េធ្វ ពីលួស ( នែខ 6 សរៃស)

រ ូប

● អង្ក ត់ផ្ចិតែដលថយចុះ៖ ែខ លួ សែដល
● ការខូ ច្រទង់្រ

យ៖ ែខ លួ សែដល

ព 1-30 ការ

ក់ព័ន្ធែខ ពួ រេធ្វ ពីលួសមួ យ

នអង្ក ត់ផ្ចិតថយចុះចំនួនេលើសពី្រ

នការកួ ចរមួ ល (េ

ន

កួ ចរមួ លអវ ិជ្ជ

ន

រ ូប

ំពីរ

គរយៃនអង្ក ត់ផ្ចិតេ្រ

ក៉ ងករណីេនះ សូ មកុំជួសជុល និងេ្របើ្រ

កួ ចរមួ ល

កួ ចរមួ លវ ិជ្ជ

ន់

ព 1-31 កួ ចរមួ ល

20(km)

លក្ខ ខណ្ឌែដល ្ម នការកួ ចរមួ ល

មធ ម។

ស់េឡើង វ ិញ)។

● ការកាត់សុី៖ ែខ លួ សែដលរងការកាត់សុី និង/ឬខូ ច្រទង់្រ

យធ្ង ន់ធ្ងរ។ (រ ូប

(a) ែខ លួ សែដលរមួ ល ្ល ង
ំ

(c) ែខ លួ សែដល

នការេកាង ្ល ង
ំ
រ ូប

ព 1-32 ការខូ ច្រទង់្រ

ព 1-32 និង រ ូប

(b) ែខ លួ សែដល

នៃផ្ទ

(d) ែខ លួ សែដល

នការខូ ច

ព 1-33)

ងេលើែបកេខ្ទ ច

តធ្ង ន់ធ្ងរ

យធ្ង ន់ធ្ងរ

លក្ខ ណៈវ ិនិច្ឆ័យៃនែខ ពួ រេធ្វ ពីលួសែដល នេរ ប ប់ ងេលើ គឺ លក្ខ ណៈ វ ិនិច្ឆ័យស្រ ប់ការដកយកេចញែដល្រតវ ន
ែចងេ យច ប់ និងបទប ញ្ញ ត្ត ិ។ យកល្អ គួ របរែខ ពួ រេធ្វ ពីលួសែដល នសរៃសលួ ស ច់ ឬការថយចុះេ្រចើននូ វអង្ក ត់ផ្ចិត
នដល់លក្ខ ណៈ វ ិនិច្ឆ ័យែដល នប ្ជ ក់ ងេលើ។
េ យែខ ពួ រថ្ម ីឲ ន ប់ មុនេពលពួ ក
េលើសពីេនះេទ ត ែខ ពួ រេធ្វ ពីលួសគួ រ្រតវ

នដកេចញក៉ ងករណីែដលែខ ពួ រេធ្វ ពីលួសទទួ លរងប៉ះ ល់េ យប ្ហ ចូ ល ្ន
ពីរ ឬេ្រចើន ដូ ច ការខូ ច្រទង់្រ យ ការសឹកេរចរល និងរែហក ឬែខ ពួ រ ច់។ េនះ នន័យ េបើេ ះបី ការខូ ច ត
មួ យៗស្ថ ិតេ េ្រកាមលក្ខ ណៈវ ិនិច្ឆ័យស្រ ប់ការដកយកេចញក៏េ យ ក៏ែខ ពួ រេធ្វ ពីលួសគួ រែត្រតវ នដកយកេចញ
នដល់ក្រមិត ក់ ក់មួយ។
េ េពលែដលការខូ ច តសរុបចូ ល ្ន មកពីបុព្វេហតុ ំងេនះ

រ ូប

ព 1-33 ការកាត់សុីធ្ងន់ធ្ងរ

21(km)

ិ
យន្ត ការស្រ ប់ការេលើកេឡើង ការសចចុះេឡើង ការវល
និង្របតិបត្ត ិការេផ ងេទ ត

1.4

1.4.1

PTO (ឧបករណ៍េផ្ទរ

មពល)

យន្ត ការេនះ ញអនុ ពចលករពី ៉ សុីនែដលផ្ត ល់អនុ ពដល់ចល េហើយេ្របើ្រ ស់ េដើម ី្របតិបត្ត ិការ ៉ សុីនសច។
្រតវ នេ្របើ្រ ស់េ យបិទ និងេបើក ។ PTO ្រតវ ន ្ជ ប់េ នឹងមុខតំណែដល នដំេឡើងេ ក៉ ង្របអប់េលខ
ឧបករណ៍ស្រ ប់េបើកបរ ឬែផ្ន កដៃទេទ ត ែដល ញអនុ ពចលករពី ៉ សុីនេ យេធ្វ ឲ ចូ លេលខ។ ប ្ទ ប់មក
រុញ្រ នបូ មអុី្រដលីកែដលេ្របើ្រ ស់ស្រ ប់ ៉ សុីនសច េហើយ មួ យនឹងស ្ព ធអុី្រដលីកែដលបេង្ក ើត ន េធ្វ ្របតិបត្ត ិ
ការស្ព ឺស្រ ប់រុញ្រ នៃនឧបករណ៍ដងសច (ដូ ច ម៉ូ ទ័រេដើរេ យអុី្រដលីក និងសុី ំ ងអុី្រដលីក)។
យន្ត ការៃន
ការវ ិល

យន្ត ការ
កាច់ចង្កត
៉ សុីនរបស់

យន្ត ការេ ង
បង្ហត

យន្ដ ការពន្ល ឹប
េចញចូ ល/សច
េឡើងចុះនូ វៃដសច

ន្រទ ុង

PTO

ការេផ្ទ រ

បូ ម
អុី្រដលីក

៉ សុីន
PTO
បូ មអុី្រដលីក

្រប

ប់បែម្ល ងក ្ល ំង
បង្វ ិល

ងស៉ កេ្របងអុី្រដលីក

៉ សុីនសចស្រ

ប់ផក
៉ បន៉ ក្របេភទ

ន្រទ ុង (ឧ
រ ូប

1.4.2

យន្ត ការេ

ហរណ៍)

៉ សុីនសចស្រ

ព 1-34 ្របភពអនុ

ប់ភូមិ

្រស្ត ដីរដិបរដុប (ឧ

ហរណ៍)

ពៃនឧបករណ៍ដងសច

ងបង្ហត

យន្ត ការេ ងបង្ហត នម៉ូ ទ័រេដើរេ យអុី្រដលីក ស្ព ឺបន្ថ យេល ឿនៃនការេ ងបង្ហត ដុំ ្ន រស្រ ប់េ ងបង្ហត និងែផ្ន ក
េផ ងេទ ត។ ដុំ ្ន រ្រតវ នបង្វ ិលេ យេ្របើ្រ ស់ក ្ល ំងបង្វ ិលៃនម៉ូ ទ័រេដើរេ យអុី្រដលីកស្រ ប់ការរុ/ការព ្ល រែខ ពួ រេធ្វ
ពីលួស និងេដើម ីេ ងបង្ហត និងប ្ទ បបន៉ ក។
ម៉ូ ទ័រេដើរេ

យអុី្រដលីកដឹកេផ្ទ រក ្ល ំង
បង្វ ិលរបស់

ការេ

ស្ពឺបន្ថ យេល ឿនៃនការ
េ ងបង្ហត

ម៉ូ ទ័រេដើរេ យអុី្រដ
លីក

ងបង្ហត និងការប ្ទ បែខ ពួ រ
េធ្វ ពីលួស

ដុំ ្ន ររង្វ ិលស្រ ប់
េ ងបង្ហត

ស្ព ឺបន្ថ យេល ឿនៃនការេ ងបង្ហតបន្ថ យេល ឿន
បង្វ ិលៃនម៉ូ ទ័រេដើរេ យអុី្រដលីក និង នក ្ល ំង
បង្វ ិលកាន់ែត ្ល ង
ំ េឡើង

រ ូប

ព 1-35 រច

សម្ព ័ន្ធយន្ត ការេ

22(km)

ងបង្ហត

(1) យន្ត ការេ

ងបង្ហតរបស់ ៉ សុីនសចស្រ

្រស្តដីរដិបរដុប

ប់ភូមិ

េ េពលបច៉ ប ន្ន េនះ ៉ សុីនសចស្រ ប់ភូមិ ្រស្ត ដរី ដិបរដុប្រតវ នបំ ក់េ េ យយន្ត ការស្រ ប់ដងេ ងបង្ហត
ចំនួនពីរ៖ មួ យស្រ ប់្របតិបត្ត ិការដងេ ងបង្ហតេមេ យេ្របើ្រ ស់ៃដសចេម និងមួ យេទ តស្រ ប់្របតិបត្ត ិការ
ដងេ ងបង្ហតជំនួយេ យៃដសចជំនួយ។ ្រ ្វ ំងរបស់
្របេភទស្វ យ្របវត្ត ិែដល្របតិបត្ត ិការេ យខនឯង េ េពល
ែដល ្ម នអ្ន កប ្ជ

(2) យន្ត ការេ

្ន ស់ស្រ

ប់ប ្ជ ្រគប់្រគង្រប

ប់រៃវ

រ។

ងបង្ហតរបស់ ៉ សុីនសចស្រ

ន្រទ ុង

ប់ផក
៉ បន៉ ក្របេភទ

៉ សុីនសចស្រ ប់ផក
៉ បន៉ ក្របេភទ ន្រទ ុង មធម្ម ្រតវ នបំ ក់េ េ យយន្ត ការេ ងបង្ហតេមែតមួ យប៉ុេ ្ណ ះ។
៉ សុីនសច ំងេនះមិនអនុ ្ញ តដល់ "ទ ្ល ក់េសរ" េទ — គឺការប ្ទ បចុះៃនេង ងទម្ព ក់េ យការេ ះ ្ត ច់អំ្រ
៉ និង
ឲ ដុំសល ្ន រ ្ល ក់ចុះេ យេសរ (្រគប់្រគងប ្ជ េល ឿនរបស់ េ យ្រ ្វ ំងេជើង)។ យន្ត ការេ ងបង្ហត នេ េ យម៉ូ ទ័រេដើរ
េ យអុី្រដលីក ស្ព ឺស្រ ប់បន្ថ យេល ឿន ្រ ្វ ំងេមកានិច និងដុំសលស្រ ប់េ ងបង្ហត។

(3) យន្ត ការ្រ ្វ ង
ំ របស់ ៉ សុីនសចស្រ

ប់ផក
៉ បន៉ ក្របេភទ

ន្រទ ុង

ស្រ ប់ ៉ សុីនសចស្រ ប់ផក
៉ បន៉ ក្របេភទ ន្រទ ុង េ យ រែតកង្វ ះៃនចេ ្ល ះលំហស្រ ប់ដំេឡើង ្រ ្វ ំងេមកានិច
្រតវ នេ្របើ្រ ស់។ ្រ ្វ ំង ំងេនះ្រតវ នបេង្ក ើតឲ េ
ស្ព ឺស្រ ប់កាត់បន្ថ យយន្ត ការេ ងបង្ហត។ ្រ ្វ ំងេមកានិច
្របតិបត្ត ិការេ យស្វ យ្របវត្ត ិេ េពល ្ន ស់ស្រ ប់ប ្ជ ្រគប់្រគង្រតវ នកំណត់េ
ណឺត េហើយ្រ ្វ ំងស្វ យ្របវត្ត ិ ច
ទប់បន៉ កឲ េ
ប់នឹងកែន្ល ង ន។
ស្ព ឺ

កង់លីប

ការ

ក់

ការេ

ងបង្ហត

ស្រ ្វ ំង
េ ្ច ្រ ្វ ំង

ដងែដលេ

ប់ ្ទ ល់
(ស្ព ឺលីប)
ក៉ ងអំឡ
ុ ង
ការេ ង
បង្ហត

ែដកបន្ទ ះកកិត

រ ូប

ស៊ូ ៉ ប់ទប់ស្ពឺ

ព 1-36 យន្ត ការរបស់្រ ្វ ង
ំ េមកានិច

23(km)

កង់លីប

1.4.3

ិ
យន្ត ការៃនការវល

យន្ត ការៃនការវ ិលគឺ ឧបករណ៍ែដល នម៉ូ ទ័រេដើរេ យអុី្រដលីក ស្ព ឺស្រ ប់កាត់បន្ថ យេល ឿន ស្ព ឺលីប និង ៉ ងស្រ ប់
វ ិល េហើយ បង្វ ិលរច សម្ព ័ន្ធ ងេលើស្រ ប់ វ ិលេ េឆ្វ ង និង ្ត ។ំ
៉ ងស្រ ប់ វ ិល្រតវ នដំេឡើងេ ែផ្ន ក ងេលើៃន
ស៊ុមរបស់ នដឹកជញន្រទពី ងេ្រកាម េហើយរច សម្ព ន
័ ្ធ ងេលើស្រ ប់ វ ិល្រតវ នដំេឡើងេ ៃផ្ទ ងេលើៃន ៉ ង
ស្រ ប់ វ ិល។
ស្ព ឺបន្ថ យេល ឿនៃនការេ ងបង្ហតបន្ថ យេល ឿន
បង្វ ិលរបស់ម៉ូទ័រេដើរេ យអុី្រដលីក និងទទួ ល ន
មកនូ វក ្ល ំងបង្វ ិលកាន់ែត ្ល ង
ំ ។

ម៉ូ ទ័រេដើរេ យអុី្រដលីកេផ្ទ របញន
ក ្ល ំងបង្វ ិលរបស់ ។

ម៉ូ ទ័រេដើរេ យអុី្រដ
លីក

ស្ពឺបន្ថ យេល ឿនៃន
ការេ ងបង្ហត

លីប

៉

ងស្រ

ប់ វ ិល

ការចូ ល ំ ប់ ្ន ៃនលីប
និងស្ព ឺស្រ ប់ការវ ិល។

រ ូប

ព 1-37 រច

ស៊ុមស្រ

ប់ វ ិល

ប់ វ ិល

ស៊ុមស្រ

ប់បន្ត ។

សម្ព ័ន្ធយន្ត ការៃនការវ ិល

ិ
(1) យន្ត ការៃនការវលរបស់
៉ សុីនសចស្រ

ប់ភូមិ

្រស្តដីរដិបរដុប

ក៉ ងយន្ត ការៃនការវ ិលស្រ ប់ ៉ សុីនសចស្រ ប់ភូមិ ្រស្ត ដរី ដិបរដុប ៉ ងស្រ ប់ វ ិល្រតវ នដំេឡើងេ ែផ្ន ក
ងេលើៃនស៊ុមរបស់ នដឹកជញន្រទពី ងេ្រកាម េហើយរច សម្ព ័ន្ធ ងេលើស្រ ប់ វ ិល្រតវ នដំេឡើងេ ៃផ្ទ ងេលើ
ៃន ៉ ងស្រ ប់ វ ិល។ អនុ ពវ ិលមកពីម៉ូទ័រេដើរេ យអុី្រដលីកែដល្រតវ នដំេឡើងេ ររច សម្ព ័ន្ធ ងេលើស្រ ប់ វ ិល
ឹ
្រតវ នកាត់បន្ថ យ េហើយដក
ំេផ្ទ រេ កាន់ស្ព ឺលីប ែដលេនះប ្ត លឲ ននូ វការ េំ ធ្ម ញចូ ល ្ន
មួ យនឹងស្ព ឺៃន ៉
េ

ងស្រ
ក់ឲ េ
ងស្រ

ប់ វ ិល។ េនះប ្ត លឲ នការថយសំទុះតេ េទ ត េហើយបង្វ ិលរច សម្ព ័ន្ធ ងេលើស្រ ប់ វ ិលែដល្រតវ ន
ប់នឹងេ នឹងកង្រកវ ិល ៉ ង ងក៉ ង។ េ ក៉ ង ៉ សុីនសចចល័តែដល ចេលើករបស់្រ លៗ ស្ព ឺៃន ៉
ប់ វ ិល្រតវ នផ្ត ល់ជូនេ ែផ្ន ក ងេ្រ ។

ិ
(2) យន្ត ការៃនការវលរបស់
៉ សុីនសចស្រ

ប់ផក
៉ បន៉ ក្របេភទ

ន្រទ ុង

ឧបករណ៍ស្រ ប់្របតិបត្ត ិការរបស់ ៉ សុីនសចស្រ ប់ផក
៉ បន៉ ក្របេភទ ន្រទ ុង្រតវ នដំេឡើងេ
្រទពី ងេ្រកាម ដូ េច្ន ះស្ព ឺលីបែដល្រតវ ន ្ជ ប់េ នឹងែផ្ន កចុងៃនដងទិន្នផលស្ព ឺបន្ថ យការវ ិល្រតវ
ងេ្រ ៃន ៉ ងស្រ ប់ វ ិល។ ៉ ងស្រ ប់ វ ិលបេង្ក ើត ន េធ្ម ញ ងេ្រ ។

ក៉ ង

នដឹកជញន

នដំេឡើងេ

កង្រកវ ិល ងក៉ ងៃន ៉
ងស្រ ប់ វ ិល

ប់ វ ិល
ស្ព ឺលីប
ស្ព ឺចង្ក ឹះរេង្វ ល ( នមក្រ ប់)
ម៉ូ ទ័រេដើរេ យអុី្រដលីក
ស្ព ឺស្រ

រ ូប

ព 1-38 យន្ត ការៃនការវ ិលរបស់ ៉ សុីនសចស្រ

ប់ផក
៉ បន៉ ក្របេភទ

24(km)

ន្រទ ុង (្របេភទ ៉

ងស្រ

ប់ វ ិល)

ៃផ្ទ

យន្ត ការៃនការវ ិលស្រ ប់ ៉ សុីនសចស្រ ប់ផក
៉ បន៉ ក្របេភទ ន្រទ ុងក៏ ននូ វយន្ត ការស្ព ឺ្រតង់ែដលេ្របើ្រ ស់្របព័ន្ធ
ែដលក៉ ងេ ះសុី ំ ងអុី្រដលីកេធ្វ ឲ ស្ព ឺ្រតង់ែដល្រតវ នកាត់េ យ ៉ សុីនេ ចំេហ ងមួ យៃនច្រមឹងែដក ្ល ស់ទីេ េឆ្វ ង
និង ្ត ំ េហើយបង្វ ិលស្ព ឺស្រ ប់ វ ិល។ ្របព័ន្ធេនះមិនអនុ ្ញ តរង្វ ិល 360° េ យ ្ម នែដនកំណត់េ ះេទ ដូ េច្ន ះការេ្របើ្រ ស់
ន ្ល ក់ចុះ។
សរសរ
េ

េ

ហៈ

ហៈ

ងេលើ

ងេ្រកាម
ស្ព ឺ្រតង់

ប់ វ ិល

ស្ព ឺស្រ

រន្ធ បញល/បេញ្ច ញេ្របង
សុី

ំ ងស្រ

ប់ វ ិល

ច្រមឹងពីស៉ ង

សរសរ
ស្ព ឺស្រ

ប់ វ ិល
ស្ព ឺ្រតង់

សុី

ំ ងអុី្រដលីក
ស្ព ឺ្រតង់

ស្ព ឺស្រ

រន្ធ កែន្ល ងបំេពញេ្របងចូ ល

រ ូប

ព 1-39 យន្ត ការៃនការវ ិលរបស់ ៉ សុីនសចស្រ

ប់ផក
៉ បន៉ ក្របេភទ

25(km)

ប់ វ ិល

ន្រទ ុង (្របេភទស្ពឺ្រតង់)

1.4.4

យន្ត ការៃនការសចេឡើងចុះនូ វៃដសច

ការសចចុះេឡើងៃនៃដសច្រតវ នេធ្វ េឡើងេ យេ្របើ្រ ស់សុី ំ ងស្រ ប់សចេឡើងចុះេដើរេ យអុី្រដលីក ឬេ យ
េ្របើ្រ ស់ដុំ ្ន រស្រ ប់សចចុះេឡើងេដើម ីរុ និងព ្ល រែខ ពួ រេធ្វ ពីលួសស្រ ប់សចចុះេឡើង ប៉ុែន្ត ការេ្របើ្រ ស់ែខ ពួ រេធ្វ ពី
លួ សស្រ ប់សចចុះេឡើងមិនសូ វ នេទ តេទ។ ៉ សុីនសចចល័តែដល ចេលើករបស់្រ លៗ គេ្រចើនែដល នបន៉ ក
ស្រ ប់េលើកតិច ង្រ ំេ នេ្របើ្រ ស់សុី ំ ងអុី្រដលីកស្រ ប់សចចុះេឡើង។ េលើសពីេនះ ្របេភទែដលេ្របើ្រ ស់សុី ំ ង
អុី្រដលីក្រតវ នែបងែចកេ
្របេភទ ញេឡើង និង្របេភទរុញ្រ ន េហើយប៉ុ ្ម ន ្ន ំថ្ម ីៗេនះ្របេភទរុញ្រ នកាន់ែត
េឃើញ្រតវ នេគេ្របើេ្រចើនេឡើងៗ។ យន្ត ការសចចុះេឡើងេ ក៉ ង ៉ សុីនសចស្រ ប់ភូមិ ្រស្ត ដីរដិបរដុប និង ៉ សុីនសច
ស្រ ប់ផក
៉ បន៉ ក្របេភទ ន្រទ ុង គេ្រចើនេ្របើ្រ ស់សុី ំ ងអុី្រដលីក ្របេភទរុញ្រ ន។ ទូ េ ការសចចុះេឡើងៃនៃដ
សច្រតវ នេធ្វ េឡើងេ យសុី ំ ងសចចុះេឡើងេដើរេ យអុី្រដលីក ឬេ ក៉ ងេ្រគឿងច្រកកាយដីេដើរេ យអុី្រដលីកែដល
នមុខ រ
៉ សុីនសច ដងេកា្តងសចគឺ សុី ំ ងេដើរេ យអុី្រដលីក ្របេភទរុញ្រ ន េហើយៃដ ន ងសុី ំ ងេដើរ
េ យអុី្រដលីក្របេភទ ញេឡើង។

សុី ំ ងស្រ
្របេភទរុញ

រ ូប

ប់សចចុះេឡើង

ព 1-40 យន្ត ការៃនការសចេឡើងចុះែដលេ្របើ្រ

26(km)

ស់សុី

ំ ងអុី្រដលីក

1.4.5

យន្ត ការពនតពន្ល ឹបេចញចូ ល

ការពនតពន្ល ឹបេចញចូ លរបស់ៃដសច្រតវ នេធ្វ េឡើងែតេ យសុី ំ ងអុី្រដលីក ឬេ យរ ួម ្ន
មួ យសុី ំ ងអុី្រដលីក
និងែខ ពួ រេធ្វ ពីលួសែដលពនតពន្ល ឹបេចញចូ ល េដើម ីេធ្វ ឲ ទម្ង ន់ទេទៃនៃដសចកាន់ែត្រ លេឡើង។ ៃដសចែដល ន
រហូ តដល់បីដំ ក់កាល េរឿយៗេ្របើ្រ ស់សុី ំ ងអុី្រដលីក និងៃដសច ំង យ ែដល នបួ ន ឬេ្រចើន ងបួ ន
ដំ ក់កាលែដល េរឿយៗេ្របើ្រ ស់រ ួម ្ន
មួ យនឹងសុី ំ ងអុី្រដលីក និងែខ ពួ រេធ្វ ពីលួ សពនតពន្ល ឹបេចញចូ ល។ េលើស
ពីេនះ ក់ទងនឹង វ ិធី ្រស្ត ពនតពន្ល ឹបេចញចូ លរបស់ៃដសច ន "្របេភទពនតពន្ល ឹបេចញចូ ល មលំ ប់លំេ យ"
ែដលេ ក៉ ងេ ះការពនតពន្ល ឹបេចញចូ លេកើតេឡើង មលំ ប់លំេ យ។ ឧ ហរណ៍ ដំ ក់កាលទីបីសន្ធ ឹងែវងេ េពល
ែដលដំ ក់កាលទីពីរបញ្ច ប់ការសន្ធ ឹងែវង និងដំ ក់កាលទីបួនសន្ធ ឹងែវងេ េពលដំ ក់កាលទីបីបញ្ច ប់ការសន្ធ ឹងែវង។
ក៏ នផងែដរនូ វ "្របេភទពនតពន្ល ឹបេចញចូ ល្រស ុះ ្ន " ែដលក៉ ងេ ះការពនតពន្ល ឹបេចញចូ លេកើតេឡើងដំ លេពល ្ន
ស្រ ប់ដំ ក់កាលទីពីរ ទីបី និងទីបួន។ េ េពលេធ្វ ្របតិបត្ត ិការពនតពន្ល ឹបៃដសចេចញចូ ល េង ងទម្ព ក់េ ងបង្ហត
ឬប ្ទ បចុះ ្រស័យេលើចល ពនតពន្ល ឹបៃដសចេចញចូ ល េហតុដូ េច្ន ះ ្រតវ្របយ័ត្នចំេ ះទី ំងេង ងទម្ព ក់ េ េពល
េធ្វ ការពនតពន្ល ឹបៃដសចេចញចូ ល។ ក៏ នផងែដរនូ វម៉ូ ែដលែដល នមុខ ររក េ យស្វ យ្របវត្ត ិនូវការទុកគ ្ល ត
រ ងេង ងទម្ព ក់ និងចុងៃដសចរ ួម ្ន
មួ យនឹងការពនតពន្ល ឹបៃដសចេចញចូ ល។
ៃដសច (ដំ

ក់កាលទី 1)

សុី

រ ូប

ព 1-41 រច

ៃដសច (ដំ

ំ ងេលខ 1

ក់កាលទី 2) ៃដសច (ដំ

សុី

ំ ងេលខ 2

សម្ព ័ន្ធៃដសចពនតពន្ល ឹបេចញចូ ល

ៃដសច
(ដំ ក់កាលទី 1)

មលំ

រ ូប

ព 1-42 រច

ំ ងេលខ 1

ប់លំេ

យែដល

ន 3 ដំ

ក់កាល

ែខ ពួ រេធ្វ ពីលួសស្រ ប់
ពនតពន្ល ឹបេចញចូ ល

ៃដសច
(ដំ ក់កាលទី 2)

ៃដសច (ដំ
សុី

ក់កាលទី 3)

សុី

ំ ងេលខ 2

សម្ព ័ន្ធៃដសចពនតពន្ល ឹបេចញចូ ល្រស ុះ ្ន /

27(km)

ក់កាលទី 3) ៃដសច
(ដំ ក់កាលទី 4)

មលំ

ប់លំេ

យែដល

ន 4 ដំ

ក់កាល

1.4.6

េផ ងៗ

(1) េង ងទម្ព ក់
៉ សុីនសចចល័តែដល ចេលើករបស់្រ លៗ ទូ េ េ្របើ្រ ស់េង ងទម្ព ក់ែតមួ យ។ េ្រ ះែត ៉ សុីនសចស្រ ប់ភូមិ ្រស្ត
ដីរដិបរដុប និង ៉ សុីនសចេផ ងេទ ត្រតវ នបំ ក់េ យយន្ត ការដងេ ងបង្ហតេម និងដងេ ងបង្ហតជំនួយ ពួ ក
្រតវ នបំ ក់េ េ យេង ងទម្ព ក់ែដល នអ័ក េទ្វ ស្រ ប់ការេ ងបង្ហតចម ង និងេង ងទម្ព ក់ស្រ ប់ដងេ ង
បង្ហតជំនួយ។ ៉ សុីនសចស្រ ប់ផក
៉ បន៉ ក្របេភទ ន្រទ ុង នយន្ត ការេ ងបង្ហតែតមួ យគត់ ដូ េច្ន ះពួ ក
ន្រតឹមែតេង ងទម្ព ក់ស្រ ប់ដងេ ងបង្ហតេមប៉ុេ ្ណ ះ េហើយ ទូ េ
នេង ងទម្ព ក់ែដល នអ័ក ែតមួ យគត់ែដល
អនុ ្ញ តដល់កម្ព ស់ស្រ ប់េលើកធំ។ េង ងទម្ព ក់្រតវែតបំ ក់េ យរនុកគន្ល ឹះសុវត្ថ ិ ពស្រ ប់ែខ ពួ រេធ្វ ពីលួស
tamagake។

អ័ក កង់រក
អ័ក កង់រក/
េង ងទម្ព ក់
រនុកគន្ល ឹះ
សុវត្ថ ិ ព

រនុកគន្ល ឹះ
សុវត្ថ ិ ព

រនុកគន្ល ឹះ
សុវត្ថ ិ ព

អ័ក េង ង
ទម្ព ក់

(a) េង ងទម្ព ក់ នអ័ក េទ្វ ស្រ
ដងេ ងបង្ហតេម
រ ូប

ប់

(b) េង ងទម្ព ក់

ព 1-43 េង ងទម្ព ក់ដងេ

នអ័ក ែតមួ យ

ងបង្ហតេម

រ ូប

ព 1-44 េង ងទម្ព ក់ស្រ

ប់ដងេ

ងបង្ហតជំនួយ

(2) យន្ត ការពន្ល ឹបចូ លៃនេង ងទម្ព ក់
៉ សុីនសចស្រ ប់ផក
៉ បន៉ ក្របេភទ ន្រទ ុង និង ៉ សុីនសចស្រ ប់ភូ មិ ្រស្ត ដរី ដិបរដុប េពលថ្ម ីៗេនះ្រតវ ន
បំ ក់េ េ យយន្ត ការស្រ ប់ទុក ក់េង ងទម្ព ក់េ ក៉ ងែផ្ន ក ងចុងៃនៃដសចេពលការ រ្រតវ នបញ្ច ប់។
ដំេណើរការទុក ក់ ប់េផ្ត ើមេ យេលើកេង ងទម្ព ក់េពញេលញ ទន្ទ ឹមនឹងេ ះ ឧបករណ៍ប ្ក រការរុហួ សក្រមិត្រតវ ន
េបើកដំេណើរការ។ េពលការរុឈប់ (ស្រ ប់្របេភទែដល នែតឧបករណ៍ឲ ស ្ញ
សន្ន ឈប់រុេង ងទម្ព ក់េ េពលែដល
ឧបករណ៍្រព នពីការរុហួ សក្រមិតបន្ល ឺសំេឡង) ការទុក ក់្រតវ ន ប់េផ្ត ើមេឡើងេ យេ្របើ្រ ស់កុង ក់ទុក ក់
េង ងទម្ព ក់ ឬ ្ន ស់ទុក ក់េង ងទម្ព ក់។ េង ងទម្ព ក់នឹង្រតវ នទុក ក់េ យស្វ យ្របវត្ត ិេ ៃផ្ទ ងេ្រកាមៃនៃដសច។

ការពន្ល ឹបចូ ល

ការ

រ ូប

ព 1-45 យន្ត ការពន្ល ឹបចូ លៃនេង ងទម្ព ក់

រ ូប

28(km)

ព 1-46 កុង

ក់ពន្ល ឹបចូ ល/

ញេចញ

ញបេញ្ចញនូ វេង ងទម្ព ក់

1.5

មុខ រឧបករណ៍សុវត្ថ ិ
ចល័ត

ព និង្រ ្វ ង
ំ របស់ ៉ សុីនសច

៉ សុីនសចចល័ត្រតវ នបំ ក់េ េ យមុខ រឧបករណ៍សុវត្ថ ិ ព និង្រ ្វ ំងេដើម ីេធ្វ ការ រេ យសុវត្ថ ិ ព។
ឧបករណ៍សុវត្ថ ិ ព នមុខ របន្ល ឺសំេឡងឧបករណ៍្រព ន សន្ន ឬបញ ប់្របតិបត្ត ិការេ យស្វ យ្របវត្ត ិ (ដូ ច
ឧបករណ៍ប ្ក រការរុហួ សក្រមិត និងឧបករណ៍្រព នពីការរុហួ សក្រមិត)។ ឧបករណ៍ ំងេនះ្រតវ នេបើកដំេណើរការ
េ េពលការ រេលើសពីសមត្ថ ពរបស់ ៉ សុីនសចចល័ត ឬ្របតិបត្ត ិការ្រតវ នេធ្វ េឡើងេលើសពីចេ ្ល ះតៃម្ល ែដល ន
ប ្ជ ក់។ ឧបករណ៍សុវត្ថ ិ ពរ ួម នឧបករណ៍ េដើម ីការ រ ៉ សុីនពីការេ្របើ្រ ស់ក ្ល ំងេ្រចើនហួ សេហតុ (ដូ ច ឧបករណ៍
កំណត់ម៉ូម៉ង់បន៉ ក និងឧបករណ៍ស្រ ប់ប ្ក រការផ៉កេលើសចំណុះ) ឧបករណ៍េដើម ីប ្ក រកំេណើនស ្ព ធខុសពីធម្ម
ល់បនរស ្ព ធ) និងឧបករណ៍េដើម ីប ្ក របន៉ កមិនឲ
េ ក៉ ងេស គ្វ អុី្រដលីក និងការ រស ្ភ របរ ិកា្ខរអុី្រដលីក (ដូ ច
្ល ក់ចុះ ្ល មៗេ េពល នការ ្ល ក់ចុះស ្ព ធខុសពីធម្ម
(ដូ ច
ល់្រតតពិនិត )។ មុខ រ្រ ្វ ំងរ ួម ន្រ ្វ ំងែដល
ំ ច់ស្រ ប់ ប់្រ ្វ ំងទប់ចល រក ស ពឈប់្រទឹង និង ប់្រ ្វ ំងការ ្ល ក់ចះុ ៃនបន៉ ក ឬៃដសច។

ល់្រតតពិនិត (ឧបករណ៍
សុី

ក់េ
ំ ងស្រ

ឧបករណ៍ប ្ក រការរុហួ សក្រមិត/ឧបករណ៍្រព
រុហួ សក្រមិត

្ទ ស់េដើរេ យអុី្រដលីកៃន
ប់ពនតពន្ល ឹបេចញចូ ល)

នពីការ

េភ្ល ើងស ្ញ ប ្ជ ក់មុំៃដសច/
េភ្ល ើងស ្ញ ប ្ជ ក់បន៉ ក
េភ្ល ើងស ្ញ /ឧបករណ៍កំណត់បន៉ ក
ែដល នកំណត់
ឡិកា ស់ស្ទង់បន៉ ក
ល់បនរស ្ព ធ
ឧបករណ៍្រព

រនុកគន្ល ឹះសុវត្ថ ិ
ល់្រតតពិនិត (ឧបករណ៍ ្ទ ស់
ឡិកាស្ទ ង់

ក់េ

ព
េដើរេ

យអុី្រដលីក

សុី

ព បេស្ម ើ

ន

េ

រ ូប

ព 1-47 ឧបករណ៍សុវត្ថ ិ

ល់្រតតពិនិត (ឧបករណ៍ ្ទ ស់ ក់េ េដើរ
យអុី្រដលីក សុី ំ ងស្រ ប់សចចុះេឡើង)

ពៃន ៉ សុីនសចស្រ

29(km)

ប់ផក
៉ បន៉ ក្របេភទ

ន្រទ ុង

ំ ងស្រ

ប់សចចុះេឡើង)

1.5.1

ឧបករណ៍ប ្ក រការរុហួ សក្រមិត

ការរុែខ ពួ រេធ្វ ពីលួសស្រ ប់សចបង្ហតហួ សក្រមិត ឬការសន្ធ ឹងតេ េទ តៃនៃដសចេ យ ្ម នការប ្ទ បេង ងទម្ព ក់
ចប ្ត លឲ ននូ វេ្រ ះ ្ន ក់ ដូ ច ការបុកជល់ ្ន ៃនេ្រគឿងបង៉ ំរបស់េង ងទម្ព ក់ មួ យនឹងៃដសចែដលបំ ្ល ញដល់
េ្រគឿងបង៉ ំេង ងទម្ព ក់ កង់រកែផ្ន ក ងេលើ និងៃដសច ការ ច់ែខ ពួ រេធ្វ ពីលួសស្រ ប់សចបង្ហត ឬការ ្ល ក់បន៉ កែដល
នេ ងបង្ហត។ ឧបករណ៍ែដលេ្របើ្រ ស់េដើម ីប ្ក រេ្រ ះ ្ន ក់ ំងេនះ្រតវ នេ ដូ ច ងេ្រកាម៖ "ឧបករណ៍្រព ន
ពីការរុហួ សក្រមិត" ែដលេ េពលេង ងទម្ព ក់េ ជិតដល់កម្ព ស់អតិបរ ចូ រេបើកដំេណើរការកុង ក់េ យេលើកទម្ង ន់
ែដល្រតវ នប ្ទ បចុះេ
មបេ ្ត យែខ ពួ រេធ្វ ពីលួសស្រ ប់សចបង្ហត និងបន្ល ឺសំេឡងឧបករណ៍ផ្តល់ស ្ញ ្រព ន
េហើយ "ឧបករណ៍ប ្ក រការរុហួ សក្រមិត (ឧបករណ៍ប ្ក រការរុហួ សក្រមិត្របេភទរុញ្រ នេ យ ្ទ ល់)" ែដលអនុវត្ត ការឈប់
េ យស្វ យ្របវត្ត ិ។ េដើម ីេធ្វ ឲ ឧបករណ៍ ំងេនះបំេពញមុខ រ ៉ ង ន្របសិទ្ធ ព ច ្ង យក៉ ងទិសបញ ររ ងៃផ្ទ ងេលើ
ៃនេ្រគឿង ្ជ ប់ដងសចស្រ ប់េលើកបន៉ ក ដូ ច េង ងទម្ព ក់ (រ ួម នៃផ្ទ ងេលើៃនកង់រកស្រ ប់េ ងបង្ហតរបស់
េ្រគឿង ្ជ ប់ដងសចែដល នេរ ប ប់ ងេលើ) និងៃផ្ទ ងេ្រកាមៃនកង់រកៃនចុងៃដសចែដល ចនឹងប៉ះ មួ យៃផ្ទ
ងេលើែដល នេ ល ងេលើ ្រតវ នប ្ជ ក់េ យបទ ្ឋ នរច សម័្ពន្ធស្រ ប់ ៉ សុីនសចចល័តដូ ច ងេ្រកាម។
្រតវែតៃលត្រមវេ
មេ ះ។
● ឧបករណ៍្រព នពីការរុហួ សក្រមិត្រតវែតបន្ល ឺសំេឡងេ ទ៍្រព នពី សន្ន េ ្រតឹមេពលែដល្របែវង (ែម៉្រត)
នដល់
តៃម្ល សមមូ លេ នឹង 1.5 ដងៃនេល ឿនេលើកអតិបរ (ែម៉្រត/វ ិ ទី) (ឬ 1.0 ដងស្រ ប់ ៉ សុីនសចចល័តែដលក៉ ង
េ ះការេ ងបង្ហតៃនេ្រគឿង ្ជ ប់ដងសចស្រ ប់េលើកបន៉ ក ឬការសន្ធ ឹងែវងៃនៃដសច ចបញ ប់ នេ យ្របតិ
បត្ត ិការែតមួ យ)។
● ស្រ ប់ឧបករណ៍ប ្ក រការរុហួ សក្រមិត ការេ ងបង្ហត្រតវែតបញ ប់េ 0.25 ែម៉្រត ឬេលើសេនះ (0.05 ែម៉្រត ឬេលើស
េនះស្រ ប់ឧបករណ៍ប ្ក រការរុហួ សក្រមិត្របេភទរុញ្រ នេ យ ្ទ ល់)។
ឧ

ល័រស្រ ប់ការឲ ស ្ញ
សន្ន និង រ សំេឡង
្រព នពីការរុហួ សក្រមិត

កុង ក់ស្រ ប់
ពិនិត រកេឃើញការ
វ ិលហួ សក្រមិត
ទម្ង ន់ស្រ ប់
ពិនិត រកេឃើញការ
វ ិលហួ សក្រមិត

ឧបករណ៍បន្ល ឺសំេឡង
ស្រ ប់្រព នអំពីការរុ
ហួ សក្រមិត

រ ូប

1.5.2

ព 1-48 ឧបករណ៍្រព

នពីការរុហួ សក្រមិត

ឧបករណ៍ែដលប ្ក រការផ៉កេលើសចំណុះ

៉ សុីនសចែដល នៃដសច ដូ ច
៉ សុីនសច នៃដសច និង ៉ សុីនសចចល័ត ចនឹង្រក ប់ ឬៃដសច ចនឹង
ក់េ េពលព របន៉ កហួ សពីបន៉ កែដល នកំណត់។ ដំេណើរការរបស់ ៉ សុីនសចចល័ត្រតវ នកំណត់េ យ្របែវងៃដ
សចែផ្អ កេលើទី ំងការ រ មុំៃដសច (កាំច ្ង យស្រ ប់េធ្វ ការ) េតើ ៃដសចជំនួយប ្ទ ប់បន ំ្រតវ នេ្របើ្រ ស់ឬអត់
ទទឹងៃនការសន្ធ ឹងរបស់េជើងែ្រជងដងសច តំបន់ស្រ ប់េធ្វ ការ រ (ទិសេ ៃដសច)។ល។ លក្ខ ណៈ ំងេនះកំណត់បន៉ ក
ែដល នកំណត់សរុប។ ការេលើសពីចេ ្ល ះតៃម្ល ៃនបន៉ ក នកំណត់សរុបែដល នកំណត់េនះ ចនឹងប ្ត លឲ
៉ សុីនសចចល័ត្រក ប់ ឬេធ្វ ឲ តួ របស់ ខូ ច ត។ ដូ េច្ន ះេហើយ ការដំេឡើង "ឧបករណ៍កំណត់ម៉ូម៉ង់បន៉ ក" ឬ "ឧបករណ៍
ស្រ ប់ប ្ក រការផ៉កេលើសចំណុះេ្រ ពីឧបករណ៍កំណត់ម៉ូម៉ង់បន៉ ក" ដូ ច ងេ្រកាមេនះ គឺ ំ ច់ េដើម ីប ្ក របន៉ ក
ែដលេលើសពីចេ ្ល ះតៃម្ល ៃនបន៉ កែដល នកំណត់សរុបែដលកំណត់មិនឲ ក់េ្របើ។

30(km)

(1) ឧបករណ៍កំណត់ម៉ូម៉ង់បន៉ ក
េ ក៉ ងបទ ្ឋ នរច សម័្ពន្ធស្រ ប់ ៉ សុីនសចចល័ត ៉ សុីនសចចល័តែដល នបន៉ កស្រ ប់េលើកចំនួនបីេ ន ឬ
េលើសេនះ្រតវែត នឧបករណ៍កំណត់ម៉ូម៉ង់បន៉ ក។ ្របសិនេបើបន៉ កែដល្រតវ នេលើកជិតេ ដល់បន៉ កែដល នកំណត់
សរុបក៉ ងកាំច ្ង យស្រ ប់េធ្វ ការ េ ះឧបករណ៍ឲ ស ្ញ
សន្ន បន្ល ឺសំេឡង េដើម ី ក់ ញការយកចិត្តទុក ក់របស់
អ្ន កប ្ជ ឬ្របតិបត្ត ិការ ៉ សុីនសចឈប់េ យស្វ យ្របវត្ត ិេ េពលបន៉ កែដល នកំណត់សរុប្រតវ ន ក់េលើសកំណត់។
សូ ម ីែត ៉ សុីនសចឈប់េ យស្វ យ្របវត្ត ិក៏េ យ ក៏្របតិបត្ត ិការ្របកបេ យសុវត្ថ ិ ព ដូ ច ការប ្ទ បបន៉ កចុះ និង
ការពន្ល ឹបចូ ល ឬការេលើកៃដសចេឡើង ចេធ្វ េ រ ួចែដរ។
ឧបករណ៍កំណត់ម៉ូម៉ង់បន៉ ក

ការឈប់េ

យស្វ យ្របវត្ត ិ (ក ្ត បន៉ កម៉ូ ម៉ង់ 100% ឬេលើសេនះ)

ការ្រព នេ យស្វ យ្របវត្ត ិ

ការពនតៃដសច
ការប ្ទ បៃដសចចុះ
ការេ

រ ូប

ព 1-49 ឧបករណ៍កំណត់ម៉ូម៉ង់បន៉ ក

31(km)

ងបង្ហត

(2) ឧបករណ៍ស្រ

ប់ប ្ក រការផ៉កេលើសចំណុះេ្រ

ពីឧបករណ៍កំណត់ម៉ូម៉ង់បន៉ ក

ស្រ ប់ ៉ សុីនសចដូ ច ងេ្រកាម ែដល្រតវ នពិពណ៌ េ ក៉ ង ្រ ទី 27 ៃនបទ ្ឋ នរច សម័្ពន្ធស្រ ប់ ៉ សុីនសច
ចល័ត ការដំេឡើង "ឧបករណ៍ស្រ ប់ប ្ក រការផ៉កេលើសចំណុះេ្រ ពីឧបករណ៍កំណត់ម៉ូម៉ង់បន៉ ក" ្រតវ ន ត់ទុក
ចទទួ លយក ន ជំនួសឲ ឧបករណ៍កំណត់ម៉ូ ម៉ង់បន៉ ក។
●

៉ សុីនសចចល័តែដល

នបន៉ កស្រ

●

៉ សុីនសចចល័តែដល

នមុំ និង្របែវងៃដសចេថរ

ប់េលើកតិច

ងបីេ

ន

មែបបធម្ម
៉ សុីនសចស្រ ប់ភូមិ ្រស្ត ដរី ដិបរដុប្រតវ នបំ ក់េ េ យឧបករណ៍កំណត់ម៉ូម៉ង់បន៉ ក
េ យ របន៉ កស្រ ប់េលើករបស់ពួក គឺចំនួនបីេ ន ឬេលើសេនះ។ ចំែណកឯ ៉ សុីនសចស្រ ប់ផក
៉ បន៉ ក្របេភទ
ន្រទ ុងែដល នបន៉ កស្រ ប់េលើកតិច ងបីេ នវ ិញ ឡិកា ស់ស្ទង់បន៉ ករបស់
ចរកេឃើញបន៉ កែដល្រតវេលើក
េហើយេគដំេឡើង ជំនួសឧបករណ៍កំណត់ម៉ូម៉ង់បន៉ ក។ ប៉ុែន្ត
ប់ ំងពីៃថ្ង ទី 1 ែខមី
្ន ំ 2018 មក ឡិកា ស់ស្ទង់
បន៉ ក្រតវ នដកេចញពី "ឧបករណ៍ស្រ ប់ប ្ក រការផ៉កេលើសចំណុះេ្រ ពីឧបករណ៍កំណត់ម៉ូម៉ងប
់ ន៉ ក" េ ក៉ ង
បទ ្ឋ នរច សម័្ពន្ធស្រ ប់ ៉ សុីនសចចល័ត។ េហតុេនះេហើយ កា្លយ
ំ ច់ក៉ ងការដំេឡើងឧបករណ៍កំណត់បន៉ ក
ែដល នកំណត់ ឬេភ្ល ើងស ្ញ ប ្ជ ក់បន៉ កែដល នកំណត់។
● ឧបករណ៍កំណត់បន៉ កែដល នកំណត់៖ ឧបករណ៍ែដល ចបញ ប់្របតិបត្ត ិការ ៉ សុីនសចចល័ត ្ល មៗ និងេ
ស្វ យ្របវត្ត ិ ្របសិនេបើបន៉ កែដល នកំណត់្រតវ ន ក់េលើស។
● េភ្ល ើងស ្ញ ប ្ជ ក់បន៉ កែដល នកំណត់ េ េពល ន និភ័យពីការេលើសបន៉ កែដល
ែដល ចបេញ្ច ញសំេឡងេ ទ៍ នផ្ត ល់ស ្ញ
សន្ន មុនេពលបន៉ កេលើសការកំណត់។

យ

នកំណត់ ឧបករណ៍មួយ

វ ិ នការអន្ត រកាល ឡិកា ស់ស្ទង់បន៉ កេ ែត ចេ្របើ្រ ស់ នស្រ ប់ម៉ូែដលែដល្រតវ នបំ ក់េ េ យ
ឡិកា ស់ស្ទង់បន៉ កែដលស្ថ ត
ិ េ ក៉ ង្របតិបត្ត ិការ ប់ ំងពីមុនការពិនិត ែកស្រមលេឡើង វ ិញ ងេលើៃនបទ ្ឋ ន
រច សម័្ពន្ធស្រ ប់ ៉ សុីនសចចល័ត។ ឡិកាស្ទ ង់បន៉ ករ ួម ន៖ ឡិកា ស់ស្ទង់បន៉ កេដើរេ យអុី្រដលីក និង ឡិកា
ស្ទ ង់បន៉ កឌីជីថល។

32(km)

1)

ឡិកា ស់ស្ទង់បន៉ កេដើរេ

យអុី្រដលីក

ឡិកា ស់ស្ទង់បន៉ កេនះបែម្ល ងស ្ព ធស្រ ប់្របតិបត្ត ិការៃនម៉ូ ទ័រេដើរេ យអុី្រដលីកស្រ ប់យន្ត ការេ ងបង្ហតឲ
េ
បន៉ ក។ ដូ េច្ន ះ ៉ សបន៉ ក្រតវ នប ្ហ ញែតេ េពលេ ងបង្ហតបន៉ កេ យេ្របើ្រ ស់យន្ត ការេ ងបង្ហតប៉ុេ ្ណ ះ
េហើយមិន្រតវ នប ្ហ ញេទេ េពលបញ ប់ ប ្ទ បចុះ ឬ្របតិបត្ត ិការមួ យេផ ងេទ តកំពុងដំេណើរការេ ះេទ។ េហតុដូេច្ន ះ
ឹ ្រគប់្រ ន់អំពីេសចក្ត ីែណ ំរបស់្រក ុមហ៊ុនផលិតស្រ ប់ការេ្របើ្រ ស់។ ការ ស់ស្ទង់ ៉ ស
ម រឲ នការយល់ដង
បន៉ កេ

យេ្របើ្រ

ស់

ឡិកា ស់ស្ទង់បន៉ ក

ទូ េ

្រតវ

នេធ្វ េឡើងដូ ចតេ

េនះ។

1. បន្ថ យេល ឿនរបស់ ៉ សុីន។
2. េធ្វ ្របតិបត្ត ិការេ ងបង្ហតេ យ ្ម នបន៉ ក្រតវ នេលើក (ស
េដើម ឲ
ី ម៉ ល្រទនិច ឡិកា ស់ស្ទង់បន៉ កចង៉លេ ្រតង់សូន ។
3. េ្រជើសេរសស ្ញ គំនូសចំ
សចបង្ហតែដល្រតវេ្របើ្រ
4.

ំ ្រត ្ឋ នែដល្រតវ
ស់។

2)

នែផ្អ កេលើចំនួនែខ ពួ រេ

ក់បន៉ កេ េលើេង ងទម្ព ក់ េហើយេលើក បន្ត ិច។
ឡិកា ស់ស្ទង់បន៉ កេ យែផ្អ កេលើស ្ញ គំនូសចំ

រ ូប

ព 1-50

ពេពល ្ម នបន៉ ក) េហើយៃលត្រមវេល ឿន ៉ សុីន
េលើេង ងទម្ព ក់ៃនែខ ពួ រេធ្វ ពីលួសស្រ

ប់

នតៃម្ល ៃន ្រត ្ឋ ន ( ៉ សបន៉ ក) ែដលប ្ហ ញេ យម៉ ល្រទនិច
ំ ្រត ្ឋ នែដល នេ្រជើសេរសក៉ ងអំឡ
ុ ងការេលើក។

ឡិកា ស់ស្ទង់បន៉ កេដើរេ

យអុី្រដលីក

ឡិកា ស់ស្ទង់បន៉ កឌីជីថល

ឡិកា ស់ស្ទង់បន៉ កេនះប ្ហ ញ លក្ខ ណៈឌីជីថលនូ វ ៉ សបន៉ កេ េលើេអ្រកង់ប ្ហ ញបន៉ ក។ ក៉ ងេពលប៉ុ ្ម ន ្ន ំថ្មីៗ
េនះ ចំនួន ៉ សុីនសចស្រ ប់ផក
៉ បន៉ ក្របេភទ ន្រទ ុងែដល្រតវ នបំ ក់េ េ យឧបករណ៍េនះ នកំពុង
ច
េកើនេឡើង។ ឡិកា ស់ស្ទ ង់បន៉ កឌីជីថលមិនដូ ចេ នឹង ឡិកា ស់ស្ទង់បន៉ កេដើរេ យអុី្រដលីកេទ េ្រ ះ
ប ្ហ ញ ប់ និច្ចនូវ ៉ សបន៉ កក៉ ងខណៈែដលបន៉ ក្រតវ នេលើកេឡើង។

រ ូប

ព 1-51

ឡិកា ស់ស្ទង់បន៉ កឌីជីថល

33(km)

1.5.3

ល់បនរស ្ព ធ

ល់បនរស ្ព ធសំេ េលើ ល់្រគប់្រគងស ្ព ធេ ក៉ ងបទបញ្ញ ត្ត ិសុវត្ថ ិ ពស្រ ប់ ៉ សុីនសច។ េ េពលស ្ព ធអុី្រដលីក
េ ក៉ ងេស គ្វ អុី្រដលីក
នដល់ស ្ព ធែដល នប ្ជ ក់ ល់្រគប់្រគងស ្ព ធបេញ្ច ញេ្របងខ្ល ះ ឬ ំងអស់េ យស្វ យ
្របវត្ត ិ េដើម ីប ្ក រស ្ព ធែដល្រតវ នប ្ជ ក់កុំឲ េលើស និងការ រឧបករណ៍េដើរេ យអុី្រដលីក។

ការៃលត្រមវេ ្ច

ច្រមឹងស្រ
្រត

េ

ប់រុញ

ល់

កាន់

ង (្រចកេចញ)

្រចកចូ ល

រ ូប

ព 1-52

ល់បនរស ្ព ធ

34(km)

1.5.4

រនុកគន្ល ឹះសុវត្ថ ិ

ព

រនុកគន្ល ឹះសុវត្ថ ិ ពប ្ក រែខ ពួ រេធ្វ ពីលួស tamagake កុំឲ របូ តេចញពីេង ងទម្ព ក់េ េពល ៉ សុីនសចចល័តេលើកបន៉ ក។
នរច សម្ព ័ន្ធ្របេភទរស័រ និង្របេភទទម្ង ន់ ក៉ ងខណៈែដល ៉ សុីនសចចល័តែដល ចេលើករបស់្រ លៗ គេ្រចើន
េ្របើ្រ ស់្របេភទរស័រ។

រនុកគន្ល ឹះសុវត្ថ ិ

រ ូប

ព

ព 1-53 រនុកគន្ល ឹះសុវត្ថ ិ

ព

្រស័យេលើលក្ខ ខណ្ឌការ រ ែខ ពួ រេធ្វ ពីលួស tamagake ចនឹងរបូ តេចញពីេង ងទម្ព ក់។ ដូ េច្ន ះេហើយ ឧបករណ៍រនុក
គន្ល ឹះចំនួនពីរ្រតវ នេ្របើ្រ ស់េ ក៉ ងករណីខ្ល ះ។ រ ូប ព 1-54 ប ្ហ ញពីយន្ត ការៃន “ការរបូ តេចញ”។

េ េពលែខ ពួ រេធ្វ ពីលួសែដលកួ ចរមួ លធូ រវ ិញ ពួ ក វ ិល ៉ ង ្ល ង
ំ េ
មបេ ្ត យ
េង ងទម្ព ក់ (①) ចុងបញ្ច ប់េ ផុតពីចុងៃនេង ងទម្ព ក់ (②) េហើយចូ លេ ក៉ ងចេ ្ល ះ
រ ងចុងេង ងទម្ព ក់ និងរនុកគន្ល ឹះសុវត្ថ ិ ពេដើម ីរបូ តេចញ (③)។

រ ូប

1.5.5

ព 1-54 រេប បែដល របូ តេចញ

ឧបករណ៍កំណត់រយៈចេ ្ល ះស្រ

ប់េធ្វ ការ

រ

ឧបករណ៍កំណត់រយៈចេ ្ល ះស្រ ប់េធ្វ ការ រ្រគប់្រគងប ្ជ មុខ រ ដូ ច ការពនតពន្ល ឹបៃដសចេចញចូ ល ការសច
ចុះេឡើង និងការវ ិល។ ក៏ ក់កំហិតផងែដរេ េលើតំបន់ស្រ ប់េធ្វ ការ េដើម ី ក់ក្រមិតដល់្របតិបត្ត ិការែដលេលើសពី
រយៈចេ ្ល ះស្រ ប់េធ្វ ការ រែដល នចុះបញ្ជី មុន រ ួម នកម្ព ស់ និងច ្ង យស្រ ប់េធ្វ ការ និងក្រមិតចេ ្ល ះស្រ ប់
វ ិល។ កាន់ែត ក់ ក់េទ តេ ះ មុខ រៃនឧបករណ៍កំណត់រយៈចេ ្ល ះស្រ ប់េធ្វ ការ រគឺដូចតេ េនះ។
● ការ ក់ក្រមិតេលើការដំេឡើងខ្ព ស់ និងការ
ែខ េភ្ល ើងរបស់ផ វែដក។ល។

តសន្ធ ឹងែវងៃនៃដសច៖ មុខ

រេនះប ្ក រៃដសចមិនឲ មកជិតែខ េភ្ល ើង

● ការ ក់ក្រមិតេ េលើការវ ិល៖ មុខ រេនះ ក់ក្រមិតចំេ ះតំបន់ស្រ ប់ វ ិលស្រ ប់ចល
វ ិល េដើម ីប ្ក រៃដសច ឧ ហរណ៍ មិនឲ ចូ លេ ក៉ ងផ វេ េលើចំេហ ងទល់មុខ។

េ

ងចំេហ ង និងមុំ

● ការរកេឃើញនូ វចំនួនការរុដំបូង និងបញ ប់េ យស្វ យ្របវត្ត ិ ( មួ យនឹងការចុច្រប ប់រមូ រស្រ ប់ែខ ពួ រេធ្វ ពីលួស)៖
្របតិបត្ត ិការឈប់េ យស្វ យ្របវត្ត ិ ក៉ ងអំឡ
ុ ងការប ្ទ បចុះ េ េពលចំនួនៃនជុំ វ ិលែដលេ សល់របស់ែខ ពួ រេធ្វ ពីលួស
េ ក៉ ងដុំ ្ន ររមូ រគឺបីជុំ េដើម ីប ្ក រការប ្ទ បចុះតេ េទ ត។

35(km)

1.5.6

ឧបករណ៍្រព

ន

ឧបករណ៍្រព នប ្ក រេ្រ ះ ្ន ក់ ដូ ច ការ ប់េ ចេ ្ល ះរ ង ៉ សុីនសច និងវត៉មួយេផ ងេទ តេ យបន្ល ឺសំេឡង
េដើម ីឧបករណ៍ឲ ស ្ញ
សន្ន ដល់អ្ន ក ំង យ ែដលេ ែក រ ង េ េពលែដល ៉ សុីនសចចល័តកំពុង វ ិល។
កុង ក់ឧបករណ៍ឲ ស ្ញ
សន្ន ្រតវ នដំេឡើងេ ្រតង់ ្ន ស់ស្រ ប់ការវ ិលេ ក៉ ងកាប៊ន ៉ សុីនសចស្រ ប់ភូមិ ្រស្ត
ដីរដិបរដុប និងេ ្រតង់ ្ទ ង
ំ ្រគប់្រគងប ្ជ ៉ សុីនសចស្រ ប់ផក
៉ បន៉ ក្របេភទ ន្រទ ុង។
កុង

រ ូប

1.5.7

មុខ

ព 1-55 ឧបករណ៍្រព

ន ៉ សុីនសចស្រ

ប់ភូមិ

សន្ន

្រស្តដីរដិបរដុប (ឧ

ហរណ៍)

រ្រ ្វ ង
ំ

៉ សុីនសចចល័ត្រតវ នផ្ត ល់ជូនមកេ
ស្រ ប់យន្ត ការៃនការេលើក។ល។

(1) ្រ ្វ ង
ំ របស់

ក់ឧបករណ៍ឲ ស ្ញ

យ

ន្រ ្វ ំងពីរ្របេភទ៖ ្រ ្វ ំងរបស់

នដឹកជញន្រទពី

នដឹកជញន្រទពី

ងេ្រកាម និង្រ ្វ ំង

ងេ្រកាម

ឹ ជញន្រទពីេ្រកាម នពីរ្របេភទខុសៗ ្ន េហើយ្រ ្វ ំង ំងេនះ្រតវ នផ្ដ ល់ជូនេ យែឡកពី ្ន ៖
្រ ្វ ំងរបស់ នដក
្រ ្វ ង
ំ ស្រ ប់ចល របស់ ៉ សុីនសចចល័ត និង្រ ្វ ំងស្រ ប់រក ស ពែដល នបញ ប់។ ចំេ ះ្រ ្វ ំងរបស់ចល
៉ សុីនសចចល័ត ច ្ង យស្រ ប់ឈប់ែដល ំ ច់្រតវ នប ្ជ ក់េ ងេ
ម ៉ សសរុបរបស់ ៉ សុីនសចចល័ត
េល ឿនៃនការេបើកបរអតិបរ និងេល ឿន ប់្រ ្វ ំងដំបូងរបស់ ៉ សុីនសច។

(2) ្រ ្វ ង
ំ ស្រ

ប់យន្ត ការៃនការេលើក។ល។

យន្ត ការេលើក សចចុះេឡើង និងពនតពន្ល ឹបេចញចូ ល ន្រ ្វ ំងស្រ ប់ ប់្រ ្វ ំងការ ្ល ក់បន៉ ក ឬៃដសច។ ក ្ល ំង
បង្វ ិលរបស់្រ ្វ ំងគឺ 1.5 ដង ឬេលើសេនះៃនតៃម្ល ក ្ល ំងបង្វ ិលស្រ ប់ការេលើក ការសចចុះេឡើង ឬការពនតពន្ល ឹប
េចញចូ លរបស់យន្ត ការ ៉ សុីនសចចល័ត េ េពល ៉ សុីនសចចល័តេលើកបន៉ កែដលសមមូ លេ នឹងបន៉ កែដល ន
កំណត់។

36(km)

1.5.8

ឡិកាស្ទង់

ព បេស្មើ

ឡិកាស្ទ ង់ ព បេស្ម ើគឺ ឧបករណ៍ស្រ ប់ ស់ស្ទង់ែដលេ្របើ្រ ស់េដើម ី ស់រយៈកម្ព ស់របស់តួ ៉ សុីនសច។ េ យ រ
ដំេណើរការបំេពញមុខ ររបស់ ៉ សុីនសចចល័ត (ដូ ច បន៉ កែដល នកំណត់សរុប) ្រតវ នកំណត់េ យតួ ែដល្រតវ
ន ក់ក៉ ងទិសេផ្ត ក ៉ សុីនសចស្រ ប់ភូមិ ្រស្ត ដីរដិបរដុប្រតវ នបំ ក់េ យ ឡិកាស្ទ ង់ ព បេស្ម ើែដល
អនុ ្ញ តដល់ការពិនិត េមើល ព បេស្ម ើៃនតួ ៉ សុីនសច។ ដំេណើរការបំេពញមុខ ររបស់ ៉ សុីនសចស្រ ប់ផក
៉ បន៉ ក
្របេភទ ន្រទ ុងក៏្រតវ នកំណត់ផងែដរេ េលើលក្ខ ខណ្ឌែដល ទិសេ
ំងអស់ៃនតួ ៉ សុីនសចគឺេស្ម ើ ្ន ។ េហតុដូេច្ន ះ
េហើយ ្រតវប ្ជ ក់ ទិស ំងអស់គឺេស្ម ើ ្ន េ យេ្របើ្រ ស់ ឡិកាស្ទ ង់ ព បេស្ម ើេ េពលដំេឡើង។
ពពុះខ ល់

ពពុះខ ល់

ឡិកាស្ទ ង់
ព បេស្ម ើ

រ ូប

ព 1-56

ឡិកាស្ទង់
ភូ មិ

ព បេស្មើរបស់ ៉ សុីនសចស្រ

ឡិកាស្ទ ង់

ព បេស្ម ើ

ែខ ប ្ទ ត់
េ ង

ប់

រ ូប

្រស្តដីរដិបរដុប

ព 1-57

ឡិកាស្ទង់

ព បេស្មើរបស់ ៉ សុីនសចស្រ

បន៉ ក្របេភទ

37(km)

ន្រទ ុង

ប់ផក
៉

1.6

ការ ត់ែចងឧបករណ៍ស្រ
៉ សុីនសចចល័ត

1.6.1
(1)

ការេរ បចំឧបករណ៍ស្រ
៉ សុីនសចស្រ

ប់ភូមិ

ប់្របតិបត្ត ិការរបស់

ប់្របតិបត្ត ិការ

្រស្តដីរដិបរដុប

កាប៊នរបស់ ៉ សុីនសចស្រ ប់ភូមិ ្រស្ត ដរី ដិបរដុប្រតវ នបំ ក់េ យ ្ន ស់ស្រ ប់ប ្ជ ្រគប់្រគង ៉ សុីនសច
ន់ កុង ក់ ឡិកាស្ទ ង់ ឧបករណ៍កំណត់ម៉ូម៉ង់បន៉ ក និងឧបករណ៍្រព ន។ល។
ឧបករណ៍កំណត់មម៉
៉ូ ង់បន៉ ក

កុង

ក់ PTO
កុង

កុង
កុង

ក់្រ ្វ ំងស្រ

សន្ន

ប់ការវ ិល
្ន ន់េល ឿន

ក់េពលប ្ទ ន់ស្រ ប់ការរុ
ហួ សក្រមិត
្ន ន់ស្រ
្ន ន់

្ន ស់ស្រ

ក់្រគប់្រគងប ្ជ េពល

ប់ដងេ ង
បង្ហតជំនួយ

្ន ស់ស្រ ប់ដងេ
បង្ហតជំនួយ

ន់ស្រ ប់ការពនត
ពន្ល ឹបេចញចូ ល

្ន ស់ដងេ

ប់ការពនតពន្ល ឹបេចញចូ ល

្ន ស់ស្រ
ចុះេឡើង

្ន ស់ស្រ ប់ការវ ិល (ែដល ន
កុង ក់ឧបករណ៍ឲ ស ្ញ
សន្ន )

ង

ងបង្ហតេម
ប់សច

្ទ ង
ំ ប ្ជ ្រគប់្រគងេជើង
ែ្រជងដងសច

រ ូប

ព 1-58 ការេរ បចំឧបករណ៍ស្រ

ប់្របតិបត្ត ិការេ

ក៉ ងកាប៊ន ៉ សុីនសចស្រ

38(km)

ប់ភូមិ

្រស្តដីរដិបរដុប (ឧ

ហរណ៍)

្ន ន់

(2)

៉ សុីនសចស្រ

ប់ផក
៉ បន៉ ក្របេភទ

ន្រទ ុង

ក៉ ង ៉ សុីនសចស្រ ប់ផក
៉ បន៉ ក្របេភទ ន្រទ ុង ឧបករណ៍ស្រ ប់្របតិបត្ត ិការ ( ្ន ស់ស្រ ប់ប ្ជ ្រគប់្រគង)
ទូ េ ្រតវ នដំេឡើងេ
ងេឆ្វ ង និង ង ្ត ៃំ នឧបករណ៍ដងសច េហើយ ច្របតិបត្ត ិការ នពី ង មួ យក៏
ថ្ម ីៗេនះ នការេពញនិយមេ្របើឧបករណ៍ប ្ជ ពីច ្ង យែដលអនុ ្ញ តឲ អ្ន កប ្ជ េធ្វ ្របតិបត្ត ិការេ ទីកែន្ល ង ន
សុវត្ថ ិ ព ្ង យពី ្ន ស់ស្រ ប់ប ្ជ ្រគប់្រគង។ ស្រ ប់ឧបករណ៍ប ្ជ ពីច ្ង យ ន្របេភទែដលប ្ជ េ យ នែខ
(ឧបករណ៍ប ្ជ ពីច ្ង យ) និង្របេភទប ្ជ េ យ ្ម នែខ (ឧបករណ៍ប ្ជ វ ិទុ )។
េ

រ ូប

ព 1-59 ្របេភទ្របតិបត្ត ិការេ

យឥតែខ

រ ូប

(្របេភទឧបករណ៍ប ្ជ វ ិទុ )

1) ្របេភទឧបករណ៍ប ្ជ េ

ព 1-60 ្របេភទ្របតិបត្ត ិការេ

យ

ន។

នែខ

(្របេភទឧបករណ៍ប ្ជ ពីច ្ង យ)

យ ្ទ ល់

ឧបករណ៍ស្រ ប់្របតិបត្ត ិការ្របេភទប ្ជ េ យ ្ទ ល់រ ួម នឧបករណ៍ស្រ ប់្របតិបត្ត ិការ ំងបួ នៃនការេ ងបង្ហត/
ការប ្ទ បចុះនូ វេង ងទម្ព ក់ ការសចចុះេឡើងៃនៃដសច ការពនតពន្ល ឹបៃដសចេចញចូ ល និងការ វ ិល។ ក៏ នផងែដរនូ វ
ឧបករណ៍ស្រ ប់្របតិបត្ត ិការេជើងែ្រជងដងសច និងេង ងទម្ព ក់ ្ន ន់ បេង្ក ើនេល ឿន។ល។
②

្ន ស់ស្រ ប់ប ្ជ ្រគប់្រគងការសច
ចុះេឡើងៃនៃដសច

③

្ន ស់ស្រ ប់ប ្ជ ្រគប់្រគងការេ ង
បង្ហត/ការប ្ទ បចុះនូ វេង ងទម្ព ក់

④

្ន ស់ស្រ ប់ប ្ជ ្រគប់្រគងការពនត
ពន្ល ឹបេចញចូ លៃដសច

⑤

្ន ស់ស្រ

⑥

្ន ស់ស្រ
ដងសច

េល ឿន

ប

េលើកៃដសច
េ

ងបង្ហតេង ងទម្ព ក់
ពន្ល ឹបៃដសច

ប់ប ្ជ ្រគប់្រគងការវ ិល

បត់ ្ត ំ

①

ប់ប ្ជ ្រគប់្រគងេជើងែ្រជង

េជើងែ្រជងដងសច
(ចំេហ ងទល់មុខ)៖ េចញេ្រ
េជើងែ្រជងដងសច (ចំេហ ង ង
អ្ន កប ្ជ ្របតិបត្ត ិការ)៖ េចញេ្រ

្ន ន់េល ឿន

រ ូប

ព 1-61 វ ិធី

្រស្ត្រគប់្រគងប ្ជ េ

យ ្ទ ល់នូវ ្ន ស់ស្រ

ប់ប ្ជ ្រគប់្រគងស្រ
(ឧ

2) ្របេភទ្របតិបត្ត ិការេ

យ

ប់ ៉ សុីនសចស្រ

េល ឿនខ្ព ស់
ប ្ទ បៃដសច
ប ្ទ បេង ងទម្ព ក់
ពនតៃដសច
បត់េឆ្វ ង
េជើងែ្រជងដងសច (ចំេហ ង
ទល់មុខ)៖ ចូ លក៉ ង
េជើងែ្រជងដងសច (ចំេហ ង ង
អ្ន កប ្ជ ្របតិបត្ត ិការ)៖ ចូ លក៉ ង

ប់ផក
៉ បន៉ ក្របេភទ

ន្រទ ុង

ហរណ៍)

នែខ (្របេភទឧបករណ៍ប ្ជ ពីច ្ង យ)

្របេភទឧបករណ៍ប ្ជ ពីច ្ង យមិនរងប៉ះ ល់េ យ ររលកស ្ញ រ ន និងស ្ញ រ ន្របេភទ វ ិទុ េទ ប៉ុែន្ត ត្រមវឲ
នការ្រប ុង្របយ័ត្នេ េពលកាន់បែង្វ រែខ កាបរបស់ឧបករណ៍ប ្ជ ។ ដូ ច ្ន ផងែដរ ឧបករណ៍ស្រ ប់្របតិបត្ត ិការ
្របេភទឧបករណ៍ប ្ជ ពីច ្ង យខ្ល ះ ្ម នការប ្ហ ញបន៉ កេទ។ េហតុេនះេហើយ
ំ ច់ក៉ ងការពិនិត េមើលបន៉ កែដល
កំពុង្រតវ នេលើកេ យេ្របើ្រ ស់ ឡិកា ស់ស្ទង់បន៉ ក ឬេភ្ល ើងស ្ញ ប ្ជ ក់ដៃទេទ តេ េលើតួ ៉ សុីនសច។

39(km)

3) ្របេភទ្របតិបត្ត ិការេ

យឥតែខ (្របេភទឧបករណ៍ប ្ជ វ ិទុ )

្របេភទឧបករណ៍ប ្ជ វ ិទុ ្ម នែខ កាបប ្ជ េទ ែដលអនុ ្ញ តឲ អ្ន កប ្ជ
ច ្ល ស់ទីេ យ យ្រសល។ េហតុេនះេហើយ
ឧបករណ៍ប ្ជ ពីច ្ង យ គេ្រចើនគឺ ្របេភទេនះ។ េ យ រ
យទទួ លរងស ្ញ រ ន និងស ្ញ រ ន្របេភទវ ិទុ ្រតវ
នបំ ក់េ យមុខ រេដើម ីបេញ្ច សេ្រហ្វ កង់ែដលរ ន។
❶ ្ន ន់េល ឿន ( ្ន ស់េល ឿន)
❷ េអ្រកង់ប ្ហ ញបន៉ ក
❸ កុង ក់េ្រជើសេរស្របតិបត្ត ិការ
❹ កុង ក់ប ្ជ ការវ ិល
❺ កុង ក់សចចុះេឡើង
❻ កុង ក់េ ងបង្ហត/ប ្ទ បចុះនូ វេង ងទម្ព ក់
❼ កុង ក់ពនតពន្ល ឹបេចញចូ ល

រ ូប

ព 1-62 ឧបករណ៍ប ្ជ ពីច ្ង យៃន ៉ សុីនសចស្រ
(្របេភទឧបករណ៍ប ្ជ វ ិទុ ) (ឧ

1.6.2

ិ
វធី

្រស្ត្របតិបត្ត ិការស្រ

ប់ផក
៉ បន៉ ក្របេភទ

ន្រទ ុង

ហរណ៍)

ប់ឧបករណ៍្របតិបត្ត ិការ

្របតិបត្ត កា
ិ រប ្ជ ៉ សុន
ី សចចល័ត្រតវ នេធ្វ េឡើងេ យេ្របើ្រ ស់ការេ ងបង្ហត/ការប ្ទ បចុះ ការសចេឡើងចុះៃនៃដសច/
ការពនតពន្ល ប
ឹ េចញចូ ល និងការវ ិលរ ួម ្ន ។ បន៉ ក ច្រតវ ន ្ល ស់ទរី ងចំណុច ំងអស់េ ក៉ ងក្រមិតចេ ្ល ះដំេណើរការ
របស់ ៉ សុន
ី សចែដល្រតវ នកំណត់េ យបន៉ កែដល នកំណត់សរុប កាំច ្ង យស្រ ប់េធ្វ ការ កម្ព សស
់ ្រ ប់េលើក។ល។

(1) ្របតិបត្ត ិការៃន ្ន ស់ស្រ
1) ្របតិបត្ត ិការេ

យេ្របើ្រ

ប់ប ្ជ ្រគប់្រគង

ស់ ្ន ស់ស្រ

ប់ប ្ជ ្រគប់្រគងតួ របស់ ៉ សុីនសច

តួ ៉ សុីនសច ន ្ន ស់ស្រ ប់មុខ រទីៃទពី ្ន របស់ ៉ សុីនសច (រ ូប ព 1-58 ទំព័រទី 38 (km))។ យន្ត ការៃន ្ន ស់គឺ៖
េពលអ្ន កប ្ជ េបើកបេញ្ច ញ ្ន ស់ស្រ ប់ប ្ជ ្រគប់្រគង ពួ ក វ ិល្រតឡប់េ យស្វ យ្របវត្ត ិេ កាន់ទី ំងណឺត វ ិញ េហើយ
បញ ប់្របតិបត្ត ិការ។ ប្ល ង់ ្ន ស់ស្រ ប់ប ្ជ ្រគប់្រគងខុស ្ន
្រស័យេលើ្រក ុមហ៊ុនផលិត ដូ េច្ន ះ
ន រៈសំ ន់ ស់
ក៉ ងការ

នឲ

នេពញេលញនូ វេស វេ

2) ្របតិបត្ត ិការ

ក នែណ

មរយៈឧបករណ៍ស្រ

ំែដល

នផ្ដ ល់មក

មួ យ ៉ សុីនសច។

ប់ប ្ជ ពីច ្ង យ (ឥតែខ ឬ

នែខ )

ឧបករណ៍ប ្ជ ពីច ្ង យស្រ ប់ ៉ សុីនសចស្រ ប់ផក
៉ បន៉ ក្របេភទ ន្រទ ុងរ ួម ន្របេភទ្របតិបត្ត ិការឥតែខ
ិទ
(ឧបករណ៍ប ្ជ វ ុ ) និង្របេភទ្របតិបត្ត ិការ នែខ (ឧបករណ៍ប ្ជ ពីច ្ង យ) ែដលអនុ ្ញ តដល់ការេធ្វ ្របតិបត្ត ិការ
ប ្ជ ៉ សុីនសចពីច ្ង យ។ មនុស េ្រចើនេ្របើ្រ ស់្របេភទឥតែខ ែដលេ្របើ មពល បេ
មស្ត ង់
ក់ ក់ េហើយ
េ្រហ្វ កង់របស់ ្រតវ ន ្ល ស់បរេ យបិទឧបករណ៍ និងេបើក វ ិញ្របសិនេបើស ្ញ រ នេកើត ន។ ប្ល ង់កុង ក់ស្រ ប់
្របតិបត្ត ិការេ េលើឧបករណ៍ប ្ជ ពីច ្ង យខុស ្ន
្រស័យេលើ្រក ុមហ៊ុនផលិត ដូ េច្ន ះ
ន រៈសំ ន់ ស់ក៉ ងការ ន
ឲ នេពញេលញនូ វេស វេ ក នែណ ំែដល នផ្ដ ល់មក មួ យ ៉ សុីនសច។

(2) PTO (ឧបករណ៍េផ្ទរ

មពល)

PTO គឺ យន្ត ការេដើម ីេ្របើ្រ ស់អនុ ពៃន ៉ សុីនស្រ ប់េបើកបរ អនុ ពស្រ ប់្របតិបត្ត ិការ ៉ សុីនសច។ PTO
ផ្ត ល់អនុ ពដល់បូមអុី្រដលីកេ េពល្រតវ នបរពីបិទ េ េបើកមុនេពល្របតិបត្ត ិការ ៉ សុីនសច ប់េផ្ត ើមប ្ទ ប់ពីការ
េបើកបរេ េលើផ វ។
ដូ ច ្ន េនះែដរ មុនេពលការេបើកបរេលើផ វេ្រកាយ្របតិបត្ត ិការ ៉ សុីនសច្រតវ
បញ ប់បូមអុី្រដលីក។
40(km)

នបញ្ច ប់ ចូ របរ PTO ពីេបើក េ

បិទ េដើម ី

(3)

្ន ន់េល ឿន

ក៉ ង ៉ សុីនសចស្រ ប់ភូមិ ្រស្ត ដរី ដិបរដុប ្ន ន់េល ឿនស្រ ប់េបើកបរក៏បេ្រមើ ទីផងែដរ
្ន ន់េល ឿនស្រ ប់
៉ សុីនសច។ ៉ សុីនសចស្រ ប់ផក
៉ បន៉ ក្របេភទ ន្រទ ុង ទូ េ េ្របើ្រ ស់្របព័ន្ធ ្ន ន់េល ឿនស្វ យ្របវត្ត ិ ែដល ្ជ ប់
្ន ន់េល ឿនរបស់ ន្រទ ុងេ នឹង ្ន ស់ស្រ ប់ប ្ជ ្រគប់្រគងចំេ ះមុខ រេរ ងៗខន។ េល ឿន្របតិបត្ត ិការ ច្រតវ ន
្ន ស់ េហើយអនុ ្ញ តឲ េធ្វ ្របតិបត្ត ិការែដល នេល ឿនពីយឺតេ ខ្ព ស់េ យេ្របើ ្ន ស់
ៃលត្រមវែផ្អ កេលើចំនួនៃនចល
ែតមួ យ។ ្ន ន់េល ឿនប ្ជ េ យៃដក៏្រតវ នផ្ត ល់ជូនផងែដរ។
េ

េពលេ្របើ្រ ស់្របេភទឧបករណ៍ប ្ជ ពីច ្ង យ េល ឿន
េលើឧបករណ៍ប ្ជ ពីច ្ង យ។

ច្រតវ

នៃលត្រមវេ

យេ្របើ្រ

្ន ន់េល ឿនេដើរេ

ឧបករណ៍បេង្ក ើនេល ឿនស្វ យ្របវត្ត ិែដល ្ជ ប់េ
នឹង ្ន ស់ស្រ

ស់ ្ន ស់េល ឿនែដលផ្ត ល់ជូនេ
យៃដ

ប់ប ្ជ ្រគប់្រគង
្ន ស់ស្រ ប់
ប ្ជ ្រគប់្រគង

កុង

ក់

្ន ន់េល ឿន

បេង្ក ើន

្ន ន់េល ឿន

េល ឿនខ្ព ស់
េល ឿន

េល ឿនខ្ព ស់
ប

េល ឿន
ការេ

(a)

៉ សុីនសចស្រ ប់ភូមិ
ដីរដិបរដុប

្រស្ត

េល ឿនេ

េស្ង ម

(b)
រ ូប

ប

៉ សុីនសចស្រ

ព 1-63 ្របតិបត្ត ិការៃន

ប់ផក
៉ បន៉ ក្របេភទ

េស្ង ម

ន្រទ ុង

្ន ន់េល ឿន

(4) េជើងែ្រជងដងសច
ឧបករណ៍្របតិបត្ត ិការេជើងែ្រជងដងសចៃន ៉ សុីនសចស្រ ប់ភូមិ ្រស្ត ដរី ដិបរដុប្រតវ នដំេឡើងេ ក៉ ងកាប៊នៃន
៉
រច សម្ព ័ន្ធ ងេលើស្រ ប់ វ ិល និងេ មុខចំេហ ងៃន នដឹកជញន្រទពី ងេ្រកាម។ េ ក៉ ង ៉ សុីនសចស្រ ប់ផក
បន៉ ក្របេភទ ន្រទ ុង េជើងែ្រជងដងសច ទូ េ ្រតវ ន តសន្ធ ឹងេ យេ្របើ្រ ស់្របព័ន្ធ តសន្ធ ឹងេដើរេ យៃដ
ប៉ុែន្ត ខ្ល ះេទ តេ្របើ្រ ស់សុី ំ ងអុី្រដលីក។ មធម្ម
ែដក្រគីប្រតវ នរុញ្រ នេ យសុី ំ ងអុី្រដលីក មរយៈ ្ន ស់
ស្រ ប់ប ្ជ ្រគប់្រគង ឬ្របតិបត្ត ិការកុង ក់េអឡិច្រទិច។
ឧបករណ៍ប ្ជ ពីច ្ង យ ឬឧបករណ៍ប ្ជ វ ិទុ ។

េពលថ្ម ីៗេនះ ែដក្រគីបខ្ល ះ្រតវ

ការពនតេ

ន្របតិបត្ត ិការេ

យៃដ

ការពនតេដើរ
េ យអុី្រដលីក

រ ូប

ព 1-64 ការ

តសន្ធ ឹងៃនេជើងែ្រជងដងសចេ

យេ្របើៃដ ( ៉ សុីនសចស្រ

41(km)

ប់ផក
៉ បន៉ ក្របេភទ

ន្រទ ុង)

យ

េពលពនតេជើងែ្រជង ៉ សុីនសចស្រ ប់ផក
៉ បន៉ ក្របេភទ ន្រទ ុង ចូ រ្រពែលង ្ន ស់ស្រ ប់ ក់េ
និង ប់ច ម
្ន ស់ែដលប៉ះែតមួ យដង (ែដល្រតវ នត ្ជ ប់េ យ ្ទ ល់េ នឹងរនុកគន្ល ឹះស្រ ប់ ្ទ ស់ ក់េ ) ែដលេធ្វ ឲ រនុកគន្ល ឹះ
ស្រ ប់ ្ទ ស់ ក់េ ្រជ ុះរបូ ត មុនេពល តសន្ធ ង
ឹ េជើងែ្រជងដងសច។ េពលថ្ម ីៗេនះ ឧបករណ៍កំណត់មម៉
៉ូ ង់បន៉ ក

េ

ែដលអនុ ្ញ តឲ អ្ន កប ្ជ ្របតិបត្ត ិការពិនិត េមើល និងចុះកត់្រ
្ថ ន ពេជើងែ្រជងដងសចេ យៃដគឺ នការ
េកើនេឡើង។ មួ យចំនួន្រតវ នបំ ក់េ យឧបករណ៍ស្រ ប់ ប់រកទទឹងៃនការ តសន្ធ ឹងរបស់េជើងែ្រជងដងសច
ែដល មមិនឲ អ្ន កប ្ជ ្របតិបត្ត ិការឲ ចុះកត់្រ
្ថ ន ពេជើងែ្រជងដងសចខុសេ យរុករកេឃើញកែន្ល ងែដលរនុក
គន្ល ឹះស្រ ប់ ្ទ ស់ ក់េ ្រតវ នស៊កបញល។
្ន ស់ប៉ះែតមួ យដង
(្រតវ នត ្ជ ប់េ យ ្ទ ល់េ

េបើកបនរ ្ន ស់ស្រ

្ន ស់ស្រ

ប់

ប់

ការ

ររនុក ្ទ ស់ស្រ

ក់េ

ប់

ក់េ

)

្ន ស់ែដលប៉ះែតម្ត ង (្រតវ ន
ត ្ជ ប់េ យ ្ទ ល់េ នឹងរនុក
គន្ល ឹះស្រ ប់ ្ទ ស់ ក់េ )

ក់េ

រ ូប

1.6.3

នឹងរ

ព 1-65 ការ

ក់េ

េជើងែ្រជងដងសច

ត់ែចង ៉ សុីនសចចល័ត

េពល្របតិបត្ត ិការ ៉ សុីនសចចល័ត ត្រមវឲ នការយល់ដឹង្រគប់្រ ន់អំពីដំេណើរការបំេពញមុខ រ និងមុខ ររបស់
ពួ ក ។ ពិេសស ្រតវែតយល់ និងទេន្ទ ញ ំឲ ន្រគប់សព្វ អំពីដ ្រកាមៃនរយៈចេ ្ល ះស្រ ប់េធ្វ ការ រែដលរ ួម នកាំ
ច ្ង យស្រ ប់េធ្វ ការ - ដ ្រកាមកម្ព ស់ស្រ ប់េលើក និង
ងបន៉ កែដល នកំណត់សរុប។ ការេរ នសូ ្រត និងអនុវត្ត
វ ិធី ្រស្ត ត់ែចង និង្របតិបត្ត ិការ ្រប ំក៏ គន្ល ឹះសំ ន់ផងែដរ។ េ ក៉ ងការ ត់ែចង ៉ សុីនសចចល័ត ទិដ្ឋ ពដ៏
សំ ន់បំផុតែដល្រតវ្រប ុង្របយ័ត្នគឺការអនុវត្ត វ ិ នការ
េដើម ីប ្ក រការ្រក ប់េ េពលពិនិត េមើលដីែដលតួ
៉ សុីនសច្រតវ នដំេឡើង េ យេ្របើ្រ ស់េជើងែ្រជងដងសចឲ ន្រតឹម្រតវ និងេបើកដំេណើរការឧបករណ៍សុវត្ថ ិ ព
និច្ច។

(1) ផ្នត់គំនិតរបស់អ្នកប ្ជ ្របតិបត្ត ិការ
● ជំ

នទីមួយ

នេ

កាន់សុវត្ថ ិ

● េធ្វ ការេ្រត មេរ បចំឲ
● យល់ឲ

ន្រគប់្រ

ពគឺ្រតវ្រ
ន់

យ

េធ្វ

មក នច ប់របស់កែន្ល ងេធ្វ ការ។

ក់ទងនឹងសេម្ល កបំ

នេពញេលញនូ វដំេណើរការ និងមុខ

● កុំេធ្វ ្របតិបត្ត ិការេ

កដ

នឧបករណ៍សុវត្ថ ិ

ក់ មួ កសុវត្ថ ិ

ព ែស កេជើងសុវត្ថ ិ

ររបស់ ៉ សុីនសចចល័តេដើម ី្របតិបត្ត ិការ ៉ សុីន

ព េបើេ

ះបី

អ្ន ក្រតវ

នេស្ន ើសុំឲ េធ្វ ែបបេ

● េ ក៉ ងការ រេ ទីកែន្ល ងខ្ព ស់ (2 ែម៉្រត ឬខ្ព ស់ ងេនះ) ស្រ ប់ការ្រតតពិនិត ឬការែថ
ស ្ភ របរ ិកា្ខរប ្ក រការ ្ល ក់ មួ យនឹងការអនុវត្ត ការ រែដលត្រមវ ំ ច់។
ស ្ញ ែដលផ្ត ល់េ

ន ៉ ងល្អ ្រតឹម្រតវ។

ពបិទដំេណើរការ។

● កុំ ្ល ចនឹងបដិេសធមិនេធ្វ ្របតិបត្ត ិការែដល ្ម នសុវត្ថ ិ

●

ព។ល។

យអ្ន កឲ ស ្ញ េឡើង វ ិញ។

42(km)

ំ ្រតវ្រ

ះក៏េ

កដ

យ។

េ្របើ្រ

ស់

(2) ការេរ បចំបេង្ក ើតែផនការេធ្វ ការ
េដើម ី្របតិបត្ត ិការ ៉ សុីនសចចល័តេ យសុវត្ថ ិ ព និង្របកបេ យ្របសិទ្ធ ព
ំ ច់្រតវយល់ ៉ ងេពញេលញអំពី
ដំេណើរការរបស់ ៉ សុីនសចចល័ត។ ដូ េច្ន ះេហើយ
ន រៈសំ ន់ ស់ក៉ ងការប ្ជ ក់ពីដំេណើការេលើករបស់ ៉ សុីនសច
ចល័ត (បន៉ កែដល នកំណត់សរុបែដលកំណត់េ យកាំច ្ង យស្រ ប់េធ្វ ការ េ យ នទំ ក់ទំនងេ នឹងទទឹងៃន
ការពនតេជើងែ្រជងដងសច និង្របែវងៃដសច) សេ្រមច កែន្ល ង ្រតវ ក់ ៉ សុីនសច និង វ ិធី ្រស្ត េធ្វ ការ និង
ពិនិត េមើល

េតើ ៉ សុីនសច

1) ក ្ត

ង
ំ បីែដលកំណត់ដំេណើការរបស់ ៉ សុីនសចចល័ត

a. អនុ
អនុ
b. ស្ថិរ

ពេ

ពេ

ច្រតវ

ន្របតិបត្ត ិការេ

យសុវត្ថ ិ

ពែដរឬេទ។

ងបង្ហត

ងបង្ហតអតិបរ

េ

ងេ

មដំេណើរការៃនយន្ត ការេ

ងបង្ហត។

ពៃនដងសច

េពលេលើកបន៉ ក ស្ថ ិរ ព នកាន់ែត ្ល ង
ំ េ ជិតផ្ចិតៃនការវ ិល ក៉ ងខណៈែដល ថយចុះេពលែដលកាំច ្ង យស្រ ប់
េធ្វ ការរកធំ។ េហតុដូេច្ន ះេហើយ ្របសិនេបើបន៉ កែដល នកំណត់សរុបសម្រសបស្រ ប់កាំច ្ង យស្រ ប់េធ្វ ការេលើស េ
៉ សុីនសចនឹងេលើសចំណុះ េហើយ្រក ប់េ យ រ ត់បង់ស្ថិរ ព។

ះ

c. ក ្ល ង
ំ ៃនដងសច
ក ្ល ំងៃនដងសច្រតវ នកំណត់ ចម ងេ យក ្ល ំងៃដសច េហើយការផ៉កេលើសចំណុះ ចនឹងប ្ត លឲ នការ ក់
ឬបង្ក ការខូ ច តេផ ងេទ ត។ សូ ម ីែត ្ម នការ្រក ប់ ឬការ ក់ៃដសច ្ល មៗក៏េ យ ក៏ការផ៉កេលើសចំណុះគឺេ្រ ះ ្ន ក់
េ យ រ
ចនឹងប ្ត លឲ នការចុះេខ យេ េលើែផ្ន ករបស់ ៉ សុីនសច ែដលេធ្វ ឲ ពួ ក កាន់ែត យនឹង ក់។
ស្រ ប់ក ្ល ំងៃដសច ក ្ល ំងក៉ ងការេកាងេឡើងគឺ ន រៈសំ ន់ ស់េ ជុំ វ ិញផ្ចិតៃនការវ ិល ក៉ ងខណៈេពលក ្ល ំង
ែដលេធ្វ ឱ ធ្ន ឹមេឡើងេកាងកាន់ែតសំ ន់ ្ល ង
ំ េឡើង ង េ េពលកាំច ្ង យស្រ ប់េធ្វ ការរកកាន់ែតធំេ ៗ។

ការ

ក់

ដូ ចែដល នពិពណ៌
ងេលើ ដំេណើរការេលើករបស់ ៉ សុីនសចចល័ត (បន៉ កែដល
េដើម ីមិនឲ េលើសពីក្រមិតកំណត់ៃនក ្ត
ំងបីេនះេឡើយ។

នកំណត់សរុប) ្រតវ

ក ្ត ទី 1៖ បន៉ កែដល្រតវ
ៃន្រប ប់ ររៃវ

នកំណត់េ

យអនុ

ក ្ត ទី 2៖ បន៉ កែដល្រតវ

នកំណត់េ

យស្ថ ិរ

ពេ

ក ្ត ទី 3៖ បន៉ កែដល្រតវ
ក ្ល ង
ំ ៃនដងសច

ការ្រក

ផ្ចិតៃនការវ ិល

រ ូប

កាំច ្ង យស្រ

ព 1-66 ែខ េកាងៃនក ្ត

នកំណត់េ

យ

ប់

ប់េធ្វ ការ (ែម៉្រត)

ង
ំ បីែដលកំណត់ដំេណើការរបស់ ៉ សុីនសចចល័ត (ឧ

43(km)

ងបង្ហត

ពៃនដងសច

បន៉ កែដល នកំណត់
សរុប (េ ន)

ហរណ៍)

នេរ បចំេឡើង

2) បន្ទ ះសំែប៉ត
េ

អីរបស់អ្នកប ្ជ ្របតិបត្ត ិករេ ក៉ ង ៉ សុីនសចចល័តែដល
េដើម ីផ្តល់ព័ត៌ ន ំ ច់ស្រ ប់្របតិបត្ត ិការ។

3) ការ នកាំច ្ង យស្រ
េធ្វ ការ រ)

ចេលើករបស់្រ

ប់េធ្វ ការ - ដ ្រកាមៃនកម្ព ស់ស្រ

លៗ្រតវ

នបំ

ក់េ

យបន្ទ ះសំែប៉ត

ប់េលើក (ដ ្រកាមរយៈចេ ្ល ះស្រ

ប់

ស្រ ប់ការ រ មួ យ ៉ សុីនសចចល័ត
ន រៈសំ ន់ ស់ក៉ ងការប ្ជ ក់ពីចំនួនបន៉ កប៉ុ ្ម នេ នែដល្រតវេលើក
និងក៉ ងការពិ រ ពីទិដ្ឋ ពដូ ច ច ្ង យ (ែម៉្រត) ស្រ ប់េលើកបន៉ កផុតពីដី កាំច ្ង យស្រ ប់េធ្វ ការ (ែម៉្រត) ពីទី
ំង ៉ សុីនសចចល័ត ្របែវងែដលស័ក្ដិសមបំផុត (ែម៉្រត) ៃនៃដសចស្រ ប់្របតិបត្ត ិការដ៏ នសុវត្ថ ិ ព និងមុំៃដសច។
ដ ្រកាមកាំច ្ង យស្រ ប់េធ្វ ការ-កម្ព ស់ស្រ ប់េលើក (ដ ្រកាមរយៈចេ ្ល ះស្រ ប់េធ្វ ការ) គូ សប ្ជ ក់នូវក្រមិតចេ ្ល ះ
ែដលបន៉ ក ច្រតវ នេលើកេ យេ ងេ
មការ ្ល ស់បរេ ក៉ ងមុំ និង្របែវងៃដសច។ មធម្ម
អ័ក េដកប ្ហ ញ
កាំច ្ង យស្រ ប់េធ្វ ការ េហើយអ័ក ឈរប ្ហ ញនូ វកម្ព ស់ស្រ ប់េលើកខ្ព ស់ផុតដី។ ដ ្រកាមេនះេធ្វ ឲ យល់ពីទំ ក់ទំនង
រ ងកាំច ្ង យស្រ ប់េធ្វ ការ និងកម្ព ស់ស្រ ប់េលើកខ្ព ស់ផុតដីែដល ្ល ស់បរ ្រស័យេលើ្របែវងៃដសច ្របែវងៃដសច
ជំនួយ និងមុំៃដសច។ ដ ្រកាមកាំច ្ង យស្រ ប់េធ្វ ការ-កម្ព ស់ស្រ ប់េលើក្រតវ នប ្ហ ញេ ក៉ ងព័ត៌ នបេច្ច កេទស
្រពម មួ យនឹង
ងបន៉ កែដល នកំណត់សរុប។ បែន្ថ មពីេលើេនះ ក៏្រតវ នផុ្តល់ជូនេ ក៉ ងកាប៊ន ៉ សុីនសចផង
ែដរ ដូ េច្ន ះ ្រតវ នេ្របើ្រ ស់មិន្រ ន់ែតក៉ ងអំឡ
ុ ងេពល្របតិបត្ត ិការប៉ុេ ្ណ ះេទ ែតែថម ំងេ េពលេរ បចំបេង្ក ើត
ែផនការការ រេទ តផង។ ស្រ ប់ ៉ សុីនសចស្រ ប់ផក
៉ បន៉ ក្របេភទ ន្រទ ុងេ យ នដ ្រកាមកាំច ្ង យស្រ ប់
េធ្វ ការ-កម្ព ស់ស្រ ប់េលើក្រតវ នប ្ហ ញេ ក៉ ង រ ូប ព 1-67 េពលៃដសច្រតវ នពនតដល់ដំ ក់កាលទីបួន
(្របែវងៃដសចចំនួន 10 ែម៉្រត) េ ក៉ ងមុំៃដសចចំនួន 60 ដឺេ្រក េ ះកម្ព ស់ស្រ ប់េលើកខ្ព ស់ផុតដី នតួ េលខអំ ន
10.2 ែម៉្រត និងកាំច ្ង យស្រ ប់េធ្វ ការ នេលខអំ ន 4.8 ែម៉្រត។

ំងៃនរនុកគន្ល ឹះៃដសច
ំងៃនចុង បរបស់េង ងទម្ព ក់

កម្ព ស់ស្រ

ប់េលើកខ្ព ស់ផុតដី

Ⓐ៖ ទី
Ⓑ៖ ទី

ដំ

ក់កាលទី 2 ដំ ក់កាលទី 3 ដំ ក់កាលទី 4
(5.65 ែម៉្រត)
(7.83 ែម៉្រត)
(10.00 ែម៉្រត)

កាំច ្ង យស្រ

រ ូប

ព 1-67 កាំច ្ង យស្រ

ប់េធ្វ ការ

ប់េធ្វ ការ - ដ ្រកាមៃនកម្ព ស់ស្រ

ប់េលើកៃន ៉ សុីនសចស្រ

44(km)

ប់ផ៉កបន៉ ក្របេភទ

ន្រទ ុង

4) កំណត់ស ្គ ល់ស្រ

ប់ការ

នកាំច ្ង យស្រ

ប់េធ្វ ការ - ដ ្រកាមៃនកម្ព ស់ស្រ

ប់េលើក

● ដ ្រកាមកាំច ្ង យស្រ ប់េធ្វ ការ - កម្ព ស់ស្រ ប់េលើកមិន ប់បញលការ ្ល ត កេចញៃនៃដសចេទ។ េ េពលេលើក
បន៉ ក ៃដសចពត់េកាង េហើយេធ្វ ឲ កាំច ្ង យស្រ ប់េធ្វ ការធំ ងបន្ត ិច។ ្របការេនះេធ្វ ឲ តៃម្ល បន៉ កែដល ន
កំណត់សរុបកាន់ែតតូ ច។
● ស្រ
េ

ប់ការ

រេ

្រតង់កម្ព ស់ស្រ

េ្រកាមដី ្រតវប ្ជ ក់ពីចំនួនៃនការរ រការរុ (ពីរ ឬេ្រចើនជុំេ សល់
ប់េលើកេ េ្រកាមដី ែដល្របតិបត្ត ិការ ចេធ្វ េ
ន េហើយេ្រជើសេរសគំរ ូ។

ប់េលើកេ

ក៉ ងដុំ ្ន រ) និងកំណត់កម្ព ស់ស្រ

កាំច ្ង យស្រ ប់េធ្វ ការ ដ ្រកាមៃនកម្ព ស់ស្រ ប់េលើក
មិនបូ ករ ួមបញលលំ កេចញៃន
ៃដសចេទ។ េពលេលើកបន៉ ក ៃដ
សចេកាងេ ងេ
មបន៉ ក
េធ្វ ឲ កាំច ្ង យស្រ ប់េធ្វ ការ
កាន់ែតធំេឡើង។
កាំច ្ង យស្រ

ប់េធ្វ ការេ យ ្ម នបន៉ កែដល្រតវ
នេលើក

កាំច ្ង យស្រ

ប់េធ្វ ការេ

រ ូប

5) ការ

ន

យ

នបន៉ កែដល្រតវ

ព 1-68 ការ ្ល ស់បរេ

ងបន៉ កែដល

នេលើក

ក៉ ងកាំច ្ង យស្រ

ប់េធ្វ ការេ

យ

រការ ្ល ត

កេចញ

នកំណត់សរុប

បន៉ កែដល នកំណត់សរុបរបស់ ៉ សុីនសចចល័តែ្រប្របល ្រស័យេលើអ្វៗដូ ច ទទឹងការ តសន្ធ ឹងរបស់េជើងែ្រជងដង
សច និងតំបន់ស្រ ប់េធ្វ ការ ( ងមុខ ងចំេហ ង ងេ្រកាយ) និង្របែវងៃដសច។ ដូ ច ្ន ផងែដរ េ េពលតៃម្ល បន៉ ក
ែដល នកំណត់សរុបរបស់ ៉ សុីនសចចល័ត្រតវ ន ៉ ន់ ្ម នេ យសន្ម ត
៉ សុីនសច្រតវ ន ក់ក៉ ងទិសេផ្ត កេ
ី
ី
ី
ឹ
េលើដ រង ដ្រ លេទរ និងដទន់្រតវែតព្រងងបែន្ថ មេ យដុំឥដ្ឋ និង្រទ ប់្រ ប់េជើងែ្រជងដងសចេដើម ី ក់តួ ៉ សុីនសច
មទិសេផ្ត ក។ េ លការណ៍ ៉ សុីនសច្រតវែត្របតិបត្ត ិការេ យ នេជើងែ្រជងដងសចពនតេពញបន៉ ក។

45(km)

6) ការ

ន

ងបន៉ កែដល

នកំណត់សរុបេ

ក៉ ងលក្ខ ខណ្ឌ ្ម នបន៉ ក

បន៉ កែដល នកំណត់សរុបេ ក៉ ងលក្ខ ខណ្ឌមិន នបន៉ កគឺ
ក សព្ទ ែដល្រតវ នេ្របើ្រ ស់ែតស្រ ប់ ៉ សុីនសច
ស្រ ប់ផក
៉ បន៉ ក្របេភទ ន្រទ ុង និង្រតវ នកំណត់េ យែផ្អ កេលើស្ថិរ ពៃនដងសចែដល ្ម នបន៉ កេ េលើៃផ្ទ ត
ស្រ ប់ ក់បន៉ ក (លក្ខ ខណ្ឌមិន នបន៉ ក)។ េ េលើ
ងបន៉ កែដល នកំណត់សរុបេ ក៉ ងលក្ខ ខណ្ឌមិន នបន៉ ក
្រតវ នប ្ហ ញេ ក៉ ង
ង 1-3 េ យ នេជើងែ្រជងដងសច្រតវ នពនតេពញបន៉ ក េហើយៃដសចែដល ន្របែវង
3.54 ែម៉្រត ឬ 5.78 ែម៉្រត្រតវ នេ្របើ្រ ស់ េ ះបន៉ កែដល នកំណត់សរុបេ ក៉ ងលក្ខ ខណ្ឌមិន នបន៉ កគឺ 1.33
េ នេ ក៉ ងកាំច ្ង យស្រ ប់េធ្វ ការ្របែវង 4.0 ែម៉្រត។ ៉ ងេនះក្ត ី មួ យនឹងេជើងែ្រជងដងសចែដល នការពនត
មធ ម ឬ នការពនតអប បរ េ ះបន៉ កែដល នកំណត់សរុបេ ក៉ ងលក្ខ ខណ្ឌមិន នបន៉ កគឺ 0.53 េ ន។
ង 1-3

ងបន៉ កែដល
(េ

្របែវង
ៃដសច
(ែម៉្រត)

3.58/
5.78

7.98

10.14

12.3

កាំច ្ង យ
ស្រ ប់
េធ្វ ការ
(ែម៉្រត)

តំបន់

នកំណត់សរុបេ
ងចំេហ ង េ

្រតង់ែផ្នក ៉ សុីនក៉ ងលក្ខ ខណ្ឌ ្ម នបន៉ ក

តំបន់

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5.59

ការពនត
េពញបន៉ ក

2.93

2.93

2.78

2.23

1.68

1.33

1.08

0.88

0.73

ការពនត
អប បរ

1.73

1.73

1.23

0.88

0.68

0.53

0.43

0.38

0.28

ការពនត
េពញបន៉ ក

2.23

2.23

2.23

2.03

1.68

1.33

1.08

0.88

ការពនត
អប បរ

0.63

0.63

0.63

0.53

0.43

0.33

0.28

1.03

1.03

1.03

1.03

1.03

0.93

ងេ្រកាយ)៖ (េ

ន)

6.0

6.5

7.0

7.79

—

0.63

0.55

—

0.38

0.23

—

0.13

្របតិបត្ត ិការ្រតវ
ម ត់

0.83

—

0.63

8.0

9.0

9.95

10.0

11.0

12.11

0.28

0.25

0.20

េជើងែ្រជង
ដងសច

ការពនត
េពញបន៉ ក
ការពនត
អប បរ

្របតិបត្ត ិការ្រតវ

ការពនត
េពញបន៉ ក

0.76

0.76

0.76

0.76

0.63

ការពនត
អប បរ

—

ន

ម

0.48

—

ន

0.48

—

0.35

0.30

0.28

0.40

—

0.35

0.30

—

ត់
—

្របតិបត្ត ិការ្រតវ

ន

ម

ត់

● “្របតិបត្ត ិការ្រតវ ន ម ត់” ( នពណ៌េ ្ន តខ្ច ី) សំេ ដល់តំបន់ែដល្របតិបត្ត ិការ្រតវ ន ម ត់េ យគិតពិ រ ពីស្ថិរ ពៃនដងសច
េ យ រការ្រក ប់ ចនឹងេកើតេឡើងេ យ ្ម នបន៉ ក។
● “ទេទ” ( នពណ៌្របេផះ) សំេ ដល់តំបន់ែដលការ រមិន ចេធ្វ េ
ន មួ យនឹង ៉ សុីនសចេ យ រយន្ត ការរបស់ពួក ។ ឧ ហរណ៍ តំបន់
ែដលៃដសចមិន ចេចញចូ ល ន ឬតំបន់ែដលេង ងទម្ព ក់មិន ចយកមកជិត នសូ ម ីែតេ េពលែដលៃដសច្រតវ នេលើកេឡើងខ្ព ស់ ៉ ង
េពញេលញេហើយក៏េ យ។
● តៃម្ល ែដលប ្ហ ញពីកាំច ្ង យស្រ ប់េធ្វ ការរហូ តដល់េលខទស គពីរខ្ទ ង់គឺ កាំច ្ង យស្រ ប់េធ្វ ការអតិបរ េ ្របែវងៃដសចែដល្រតវ ្ន ។ តៃម្ល
ស្រ ប់្របែវងៃដសចេផ ងេទ តេ កាំច ្ង យស្រ ប់េធ្វ ការ ំងេនះមិន្រតវ នប ្ហ ញេទ (ប ្ហ ញ "___")។

(3) តំបន់ស្រ

ប់េធ្វ ការ

េពល ៉ សុីនសចចល័ត វ ិលក៉ ងខណៈកំពុងេលើកបន៉ ក ដំេណើរការេលើក (ស្ថ ិរ ពៃនតួ ) ែ្រប្របល ្រស័យេលើតំបន់ស្រ ប់
េធ្វ ការ ( ងមុខ ងេ្រកាយ ងចំេហ ង)។ េហតុដូេច្ន ះេហើយ
ន រៈសំ ន់ ស់ែដលអ្ន កប ្ជ ្របតិបត្ត ិការ ៉ សុីន
សចចល័តយល់នូវតំបន់ស្រ ប់េធ្វ ការរបស់ ៉ សុីនសច។ េ ក៉ ងការវ ិលពីតំបន់ស្រ ប់េធ្វ ការេ យ នដំេណើរការេលើក
ខ្ព ស់េ ក៉ ងទិសេ ែដល នដំេណើរការេលើក ប (ឧ ហរណ៍ ពី ងេ្រកាយេ
ងចំេហ ង) តួ ៉ សុីនសច ចនឹង
្រក ប់ ន ដូ េច្ន ះត្រមវឲ នការ្រប ុង្របយ័ត្ន។ ការ្រក ប់ ៉ សុីនសចស្រ ប់ផក
៉ បន៉ ក្របេភទ ន្រទ ុង េរឿយៗ
េកើតេឡើងក៉ ងអំឡ
ុ ងការវ ិលមកពីទី ំង នលំនឹង ែដលបន៉ កេ េលើ តស្រ ប់ ក់ទំនិញ្រតវ នេលើក េ កាន់
ចំេហ ងៃន ៉ សុីនសច (ទិសេ មិន នស្ថ ិរ ព)។ ្រពំែដនៃនតំបន់ស្រ ប់េធ្វ ការរបស់ ៉ សុីនសចចល័តែ្រប្របល
្រស័យេលើ្របេភទ ៉ សុីនសច និង្រក ុមហ៊ុនផលិត ប៉ុែន្ត ច្រតវ នឲ និយមន័យដូ ចតេ េនះ។

46(km)

1) ចំេ

ះ ៉ សុីនសចស្រ

ប់ផក
៉ បន៉ ក្របេភទ

ន្រទ ុង

េ ក៉ ងការេលើកបន៉ កេ យ ៉ សុីនសចស្រ ប់ផក
៉ បន៉ ក្របេភទ ន្រទ ុង ស្ថ ិរ ពៃនដងសចែ្រប្របលក៉ ងចំេ
តំបន់េ
ងេ្រកាយ តំបន់េ
ងចំេហ ង និងតំបន់េ
ងមុខៃន ន្រទ ុង។
យ

នស្ថ ិរ

ម

តំបន់េ

ងេ្រកាយ៖ េ

ពខ្ព ស់បំផុត។

តំបន់េ

ងចំេហ ង៖ េ យ នស្ថ ិរ ពខ្ព ស់បំផុតទីពីរ។ ប៉ុែន្ត ក្រមិតពណ៌្រកហម Ⓐ ែដលប ្ហ ញេ ក៉ ងរ ូប ព ន
ស្ថ ិរ ពអន់ ្ល ង
ំ ។ េ យ រមូ លេហតុេនះេហើយ បន៉ កែដល នកំណត់សរុបេ ក៉ ងលក្ខ ខណ្ឌ
មិន នបន៉ កេ តំបន់ ងចំេហ ង និង ងេ្រកាយ្រតវ នកំណត់េ យក្រមិតចេ ្ល ះ
ំងេនះ។ ការវ ិលពីតំបន់េ
ងេ្រកាយែដល នស្ថ ិរ ពខ្ព ស់េ កាន់តំបន់េ
ងចំេហ ង
ែដល នលំនឹងអន់
្រប ុង្របយ័ត្ន។
ងមុខ៖ េ

យ

ំ

ន្រក

ប់

ន ៉ង

យ េហតុដូេច្ន ះេហើយ ត្រមវឲ

នការ

នស្ថ ិរ

តំបន់េ
ង
ចំេហ ង

ផ្ចិតៃនការវ ិល

តំបន់េ

ព 1-69 តំបន់ស្រ

ះ ៉ សុីនសចស្រ

ប់ភូមិ

ងមុខ

រ ូប

ចំណុចក ្ត លៃនេជើងែ្រជងដងសច

តំបន់េ

តំបន់េ
ង
ចំេហ ង

2) ចំេ

ច

ពតិចបំផុត។ ការ រគួ រែត នេធ្វ េឡើងេ យ ន 25% ឬតិច ងៃនដំេណើរការ
េលើកៃនតំបន់ ងេ្រកាយ និងតំបន់ ងចំេហ ង។ ពិេសស ការេលើកេ ក៉ ងតំបន់េ
ង
ចំេហ ង និងការវ ិលេ កាន់តំបន់េ
ងមុខ ចនឹងប ្ត លឲ នការផ៉កបន៉ កេលើសចំណុះ ន
៉ ង យ្រសល េហតុដូេច្ន ះេហើយ ត្រមវឲ នការ្រប ុង្របយ័ត្នឲ ន្រគប់្រ ន់។

ងេ្រកាយ

តំបន់េ

ង

ស្ថ ិរ ពៃនដងសចៃនតំបន់េ
ងមុខគឺអន់
ដូ េច្ន ះេហើយការ រគួ រេធ្វ េឡើងេ យ ន 25%
ឬតិច ងៃនបន៉ កែដល នកំណត់សរុប
េ ក៉ ងលក្ខ ខណ្ឌមិន នបន៉ ក។

ក្រមិតចេ ្ល ះ នស្ថ ិរ ពអន់។ បន៉ កែដល នកំណត់
សរុប (ឬបន៉ កែដល នកំណត់) េ ក៉ ងលក្ខ ខណ្ឌមិន
នផ៉កបន៉ ក្រតវ នកំណត់េ យដំេណើរការេ
ទិសេ េខ យបំផុតេ េលើតំបន់ចំេហ ង។

ប់េធ្វ ការរបស់ ៉ សុីនសចស្រ

ប់ផក
៉ បន៉ ក្របេភទ

ន្រទ ុង

្រស្តដីរដិបរដុប

ងបន៉ កែដល នកំណត់សរុបរបស់ ៉ សុីនសចស្រ ប់ភូមិ ្រស្ត ដរី ដិបរដុប្រតវ នកំណត់ចំេ ះលក្ខ ខណ្ឌេ្របើ្រ ស់
េជើងែ្រជងដងសច ្របែវងៃដសច និង្របែវងៃដសចជំនួយប ្ទ ប់បន ំនីមួយៗ។ ៉ ងេនះក្ត ី តំបន់ស្រ ប់េធ្វ ការ្រតវ ន
ក់ក្រមិតេ យ រដំេណើរការរបស់ ៉ សុីនសចែដល នេជើងែ្រជងដងសចពនតមធ ម។ មួ យនឹងេជើងែ្រជងដងសច
ែដលពនតេពញបន៉ ក ៃដសច និងៃដសចជំនួយ នដំេណើរការដូ ច ្ន ស្រ ប់ប រ ិ ្រត ំងមូ ល។ រ ងការពនតមធ ម
និងការពនតអប បរ ៃនេជើងែ្រជងដងសច តំបន់េ
ងមុខ និងតំបន់េ
ងេ្រកាយ នដំេណើរការដូ ច ្ន េ នឹង
េពលែដលេជើងែ្រជងដងសចពនតេពញបន៉ ក។ នែតតំបន់េ
ងចំេហ ងប៉ុេ ្ណ ះេទើប នបន៉ កែដល នកំណត់
សរុបែដល នប ្ជ ក់េ យេ ងេ
មទទឹងៃនការពនត (រ ូប ព 1-70(a), ទំព័រទី 48 (km))។
បែន្ថ មពីេលើេនះ ដំេណើរការេលើកៃនតំបន់េ
ងមុខរបស់ ៉ សុីនសច្របេភទ ន្រទ ុងគឺពី 21% េ 54% ៃនបន៉ កែដល
នកំណត់សរុបៃនតំបន់េ
ងចំេហ ង និងតំបន់េ
ងេ្រកាយ (រ ូប ព 1-70(b), ទំព័រទី 48 (km))។

47(km)

3) ស្រ ប់ ៉ សុីនសច្របេភទ នកង់្រច ក់ដូចរថេ្រកាះ (រ ួម ង
ំ េ្រគឿងច្រកកាយដីេដើរេ
លីក្របេភទ នកង់្រច ក់រថេ្រកាះែដល នមុខ រ
៉ សុីនសច)
តំបន់ស្រ

ប់េធ្វ ការគឺរ ួម ្ន េហើយបន៉ កែដល

នកំណត់សរុបគឺេថរស្រ
តំបន់េ

តំបន់េ

ប់ភូមិ

1.1
ល
ែហ ត
្រ
៉
ែម

ហល
ែម៉្រ 1.0
ត
េ

្រស្ត ដីរដិបរដុប
រ ូប

(4) ស្ថិរ

ព 1-70(c))។

ងមុខ

្របែ

តំបន់េ
ងេ្រកាយ

៉ សុីនសចស្រ

ំងមូ ល (រ ូប

ងមុខ

ការពនត
េពញបន៉ ក

(a)

ប់បរ ិ ្រត

យអុី្រដ

(b)

្រប

ងចំេហ ង/
តំបន់េ
ងេ្រកាយ

៉ សុីនសច្របេភទ

ព 1-70 តំបន់ស្រ

ន្រទ ុង

(c)

៉ សុីនសច

នកង់្រច ក់រថេ្រកាះ

ប់េធ្វ ការបស់ ៉ សុីនសចេផ ងេទ ត

ពៃនដងសច

ស្ថ ិរ ពៃនដងសចប ្ហ ញពី ព ច្រក ប់ ៉ សុីនសចចល័ត ឬក៏អត់។ មធម្ម
ប ្ហ ញ ផលេធ ប េ យ ន
ម៉ូ ម៉ងស្ថ ិរ ព
គយក និងម៉ូ ម៉ង់ៃនការេផ្អ ង
គែបង។ េ េពលតៃម្ល េនះេកើនេឡើង ស្ថ ិរ ព នក៏កាន់ែត ្ល ង
ំ
េឡើង។ ៉ សុីនសចចល័ត្រតវែតឆ្ល ងកាត់ ប់ការេតស្ត ស្ថ ិរ ពៃនដងសច មបទបញ្ញ ត្ត ិសុវត្ថ ិ ពស្រ ប់ ៉ សុីនសច
ែដលពួ ក ្រតវេលើកបន៉ ក 1.27 ដងៃនបន៉ កែដល នកំណត់។

(5) ការប ្ជ ក់ច ស់

ស់េ

យការ ្ឋ នេធ្វ ការ

ម ត់កម្ម ករ
្ន ក់ែដលមិន ក់ព័ន្ធ មួ យការ
អំពីចំណុចេនះេ ទីកែន្ល ងែដល ចេមើលេឃើញ ន។

រមិនឲ ចូ លេ

ក៉ ងការ ្ឋ នេធ្វ ការ េហើយបិទផ យការ្រព

ន

(6) ការដំេឡើង ៉ សុីនសចចល័ត
1) ការប ្ជ ក់កាច
ំ
្ង យស្រ

ប់េធ្វ ការ

កាំច ្ង យស្រ ប់េធ្វ ការប ្ហ ញពីច ្ង យក៉ ងទិសេដកពីចំណុចក ្ត លៃនការវ ិលរបស់ ៉ សុីនសចចល័តេ កាន់
ែខ ប ្ទ ត់បញ រែដល តសន្ធ ឹងចុះេ្រកាមពីចំណុចក ្ត លៃនេង ងទម្ព ក់។ េហតុដូេច្ន ះេហើយ េ េពលសេ្រមចចិត្តអំពី
ទី ំងរបស់ ៉ សុីនសចចល័តស្រ ប់េធ្វ ការ សូ មពិ រ នូ វរយៈចេ ្ល ះស្រ ប់េធ្វ ការ រ និងការ តសន្ធ ឹងៃនកាំ
ច ្ង យស្រ ប់េធ្វ ការេ យ រការ ្ល ត កេចញៃនៃដសច ក៏ដូ ច ច ្ង យមកពីចំណុចក ្ត លៃនការវ ិលេ កាន់ចុង
ៃនេជើងែ្រជងដងសច ឬមកពីចំណុចក ្ត លៃនការវ ិលេ កាន់ែផ្ន ក ងចុងរបស់រថយន្ដ (េ្រកាយ/មុខ)។
ផ្ចិតៃនការវ ិល

ផ្ចិតៃនការវ ិល

កាំច ្ង យស្រ

ប់េធ្វ ការ

កាំច ្ង យស្រ

រ ូប

ព 1-71 រយៈចេ ្ល ះស្រ

48(km)

ប់េធ្វ ការ

ប់េធ្វ ការ

រ

ក់ែស្ដង

L1៖ ក្រមិត ក់ែស្ដ ងែដល្របតិបត្ត ិ
ការ ចេធ្វ េឡើង ន
L2៖ ក្រមិតចេ ្ល ះែដល ំ ច់
ស្រ ប់ការដំេឡើង ៉ សុីនសច

2) ទិដ្ឋ

ពទូ េ

ៃនការដំេឡើង ៉ សុីនសចចល័ត

ដំេឡើង ៉ សុីនសចចល័តេ

េលើដី បេស្ម ើ និង រង

ំ េដើម ីឲ តួ របស់ ស្ថ ិតេ

ទិសេផ្ត ក។
រនុកគន្ល ឹះស្រ
្ទ ស់ ក់េ

ៃដសច

ប់
រ

ររនុក ្ទ ស់ស្រ ប់
ក់េ ការពនតមធ ម
េជើងែ្រជងដងសច

ទំនិញ

ៃដសច

េជើងែ្រជងដងសច
េលើកសម កកង់ឲ ផុតពីដី។

(a)

៉ សុីនសចស្រ

ប់ភូមិ

ស្រ ប់ការពនតេពញបន៉ ក
រន្ធ ្របេ ងៃនរនុកគន្ល ឹះ

កុំេលើកសម កកង់ឲ ផុតពីដី។

្រស្ត ដីរដិបរដុប

(b)

េជើងែ្រជងដងសច
ធ្ន ឹម

៉ សុីនសចស្រ

ប់ផក
៉ បន៉ ក្របេភទ

េជើងែ្រជងដងសច្របេភទ X

ន្រទ ុង

េជើងែ្រជងដងសច្របេភទ H

ការពនតេពញបន៉ ក

ការពនតេពញបន៉ ក

(c)
រ ូប

ស្រ ប់ការពន្ល ឹបចូ ល
រន្ធ ្របេ ងៃនរនុកគន្ល ឹះ

៉ សុីនសចស្រ

ព 1-72 ទិដ្ឋ

ពទូ េ

ប់ភូមិ

្រស្ត ដីរដិបរដុប

ៃនការដំេឡើង ៉ សុីនសចចល័ត

ប់ដីទន់ ្រតវ ក់្រទ ប់ែដល នក ្ល ំងខ្ព ស់្រគប់្រ ន់ (ឧ ហរណ៍ កំ ត់េឈើ ងកាេរ បន្ទ ះសំែប៉តស្រ ប់្រកាល
ត ឬបន្ទ ះសំែប៉ត ែដក) េ េ្រកាមកូ នេ ងកំណល់េជើងែ្រជងដងសច េហើយ្រតវ្រ កដ េ ងកំណល់េជើងែ្រជងដង
សចមិនលិចចូ លេ ក៉ ងដី។ ដូ ច ្ន ផងែដរ េ លការណ៍ េជើងែ្រជងដងសចគួ រែត្រតវ ន តសន្ធ ឹង ៉ ងេពញេលញ
ស្រ ប់ការដំេឡើង។
តសន្ធ ឹងធ្ន ឹមេជើងែ្រជងដងសចឲ នេពញេលញ ៉ ងេស្ម ើ ្ន េ ចំេហ ង ំងសង ង ប ្ទ ប់មក
ស៊កបញលរនុកគន្ល ឹះស្រ ប់ ្ទ ស់ ក់េ េដើម ីចង ្ជ ប់ពួក ។ ការពនតមធ ម ឬការពនតអប បរ
ច្រតវ នេ្របើ
្រ ស់ែត្របសិនេបើទីកែន្ល ងដំេឡើង ន ពរតត ិត េហើយការពនតេពញបន៉ កមិន ចេ រ ួចែតប៉ុេ ្ណ ះ។ ្រតវ្រ កដ
ចង ្ជ ប់ធ្នឹមេជើងែ្រជងដងសចេ យរនុកគន្ល ឹះស្រ ប់ ្ទ ស់ ក់េ ។
ស្រ

ដីេ ជិតទីកែន្ល ងកាយដីែដល នជ ្ជ ំងការ
សចឲ ្ង យពីទីកែន្ល ងែបបេ ះ។

រ

ក់រអិលដី ឬ ្ល បផ វេខ យមិន រង

ការដំេឡើងេជើងែ្រជងដងសចេ
ការរអិល ក់ដីគឺ នេ្រ

រ ូប

ែក រគំនរសន្ល ឹកេ ហៈៃនជ ្ជ ំងការ
ះ ្ន ក់ ( គឺដូច ្ន ស្រ ប់ ្ល បផ វ)

ព 1-73 ការដំេឡើងេជើងែ្រជងដងសច្របកបេ

49(km)

យេ្រ

ះ ្ន ក់ (ឧ

ំ ដូ េច្ន ះ្រតវដំេឡើងេជើងែ្រជងដង

រ

ហរណ៍)

(7) ចំេណះដឹងអំពីដី
េពលដំេឡើង ៉ សុីនសចចល័ត
ន រៈសំ ន់ ស់ក៉ ងការពិនិត េមើលស ពៃនដី េហតុេនះេជើងែ្រជងដងសចមិន
ឹ
លិចចុះ។ ្របការេនះ្រតវការចំេណះដងពីប ្ហ ដូ ច លក្ខ ណៈដី និង ពរង ំរបស់ដី។ េ ក៉ ងការ រវ ិស្វ កម្ម សុី វ ិល
ពរង ំរបស់ដី្រតវ ន ស់ស្ទង់ និងប ្ជ ក់ទុក មុន ប៉ុែន្ត ការ ស់ស្ទង់េផ្ត ើមដំបូង េរឿយៗ្រតវ នលុបេ លេ
េពលដំេឡើង ៉ សុីនសចចល័តែដល ចេលើករបស់្រ លៗ។ េហតុដូេច្ន ះេហើយ ពរង ំៃនដី មធម្ម ្រតវ នវ ិនិច្ឆ័យ
េ យពិនិត េមើលជេ្រ ៃន ្ន ម នេជើងែដលបន ល់ទុកេ យមនុស ែដលេដើរ ឬៃន ្ន ម នកង់ នែដលបន ល់ទុក
ក៉ ងខណៈកំពុងេបើកបរ ៉ សុីន ដូ ច
៉ សុីនសច្របេភទ ន្រទ ុង ឬេ យការពិនិត េមើលេ យែភ្ន កនូ វ្របេភទ និង
ការែណ ំ។ ពរង ំ ចបេង្ក ើន នេ យ ក់អនុវត្ត ការព្រងឹងបែន្ថ ម ឬការប ្ហ ប់
លក្ខ ណៈដី និងេ្របើ្រ ស់ពួក
ឲ ែណន ឬេ យ ក់្រកាលអ្វ មួ យដូ ច បន្ទ ះសំែប៉តេធ្វ ពីែដក ឬ្រទ ប់្រ ប់េជើងែ្រជងដងសច។
បន៉ កអតិបរ ែដល្រតវ ន ក់េ េលើេ ងកំណល់េជើងែ្រជងដងសចមួ យ
គឺសមមូ លេ នឹង 70% េ 80% ៃន ៉ សសរុបៃនតួ ៉ សុីនសច និងបន៉ ក
ែដល្រតវ នេលើកពិត្រ កដ។

្របសិនេបើេ ងកំណល់្រតវ ន ក់េ យ ្ទ ល់
េ េលើដី បន៉ កែដល ក់េ េលើេជើងែ្រជងដង
សច្រតវ នផ៉ំេ ្ត តេលើៃផ្ទ តូច ែដលប ្ត លឲ
ដីផុង្រស ុត។

រ ូប

(8) ប្រម ុង្របយ័ត្ន
1) ការ

រេ

ការព្រងីកៃផ្ទ ស្រ ប់្រទេ យេ្របើ្រ ស់្រទ ប់
្រ ប់េជើងែ្រជងដងសចធំ ្ល ង
ំ កា្ល នឹងរក ដី
មិនឲ ផុង្រស ុត។

ព 1-74 ការដំេឡើងេជើងែ្រជងដងសច

មុនៃនការ

រ

ចំេហ ងែក រផ វ

េពលដំេឡើង ៉ សុីនសចស្រ ប់ផក
៉ បន៉ ក្របេភទ ន្រទ ុងេ ែក រប ្ក ន់ៃដ ំងការ រ េដើម ីេ របន៉ កេចញ ទិសេ និង
តំបន់ជេម្ល សគួ រ្រតវ នសេ្រមចចិត្តមុនេពល ប់េផ្ត ើមការ រ។ ្របសិនេបើ ៉ សុីនសច្រក ប់ក៉ ងអំឡ
ុ ងេពល
បំេពញការ រ មិន នចេ ្ល ះលំហស្រ ប់ជេម្ល សេចញេ
ងចំេហ ងច្រមឹងរបងខ័ណ្ឌការ រេទ េ ះេធ្វ ឲ េ្រ ះ ្ន ក់
៉ ង ្ល ង
ំ (រ ូប ព 1-75)។ ្ថ នការណ៍ដែដលេនះេកើតេឡើងេ េពលេរបន៉ កេ ែក របន៉ ក ្របសិនេបើ ្ម នទីលំហេ ែក រ
ពួ ក ដូ េច្ន ះេហើយ សូ ម្របយ័ត្នចំេ ះទី ំងេធ្វ ការ (រ ូប ព 1-76)។

រ ូប

ព 1-75 ការ

រេ

ចំេហ ងែក រផ វ

រ ូប

50(km)

ព 1-76 ការ

រេរបន៉ កេចញេ

ែក របន៉ ក

2) ឧបករណ៍ប ្ជ ពីច ្ង យ
េ ក៉ ង្របតិបត្ត ិការែដលេ្របើ្រ ស់ឧបករណ៍ប ្ជ ពីច ្ង យ (ដូ ច ឧបករណ៍ប ្ជ វ ិទុ ) កុំែបរខ្ន ង ក់បន៉ កក៉ ងខណៈ
កំពុងេធ្វ ការ។ មិន្រតឹមែតមិន្រតវែបរខ្ន ងរបស់អ្នក ក់តួ ៉ សុីនសច និងេមើលេ កាន់បន៉ កប៉ុេ ្ណ ះេទ ប៉ុែន្ត ែថម ំង
្រតវ្របយ័ត្នចំេ ះចល របស់ ៉ សុីនសចផងែដរ។ ្របសិនេបើអ្នកេឃើញស ្ញ ៃនេ្រ ះ ្ន ក់ មួ យ ដូ ច ការ្រក ប់ ្រតវេរ
បន៉ កេចញ ឬជេម្ល សខនេចញ ្ល ម។ េធ្វ ្របតិបត្ត ិការេ ទីកែន្ល ងសុវត្ថ ិ ព និងកុំេ្របើ្រ ស់ៃដរបស់អ្នកេដើម ី្រទបន៉ ក
ែដលព រក៉ ងអំឡ
ុ ង្របតិបត្ត ិការ។

រ ូប

3) ការ
កុំ

ម

ញបន៉ កេ

ត់េ

េលើការ

ព 1-77 ឧបករណ៍ប ្ជ ពីច ្ង យ

ញបន៉ កេ

ចំេហ ង

ចំេហ ងមុនេពលេធ្វ ការេលើកេឡើងផុតដី ឬេលើកបន៉ កេ

យបញ្ឆ ិត។ បន៉ កធំែដលមិន នរពឹងទុក
េ យការ ញបន៉ កេ ចំេហ ង ចប ្ត លឲ នការខូ ច តដល់ ៉ សុីនសច ឬការេ ល
្ល ង
ំ េ ខណៈេពលែដល
បន៉ ក កេចញពីដី ឬេពលែដលបន៉ កែដលកំពុង្រតវ នព ររបូ ត។

រ ូប

ព 1-78 ការ

ម

ត់េ

េលើការ

ញបន៉ កេ

51(km)

ចំេហ ង និងេលើក េ

យបញ្ឆិត

4) ទី

ង
ំ េង ងទម្ព ក់

េ េពលេលើក ្រតវ ក់ទី ំងេង ងទម្ព ក់េ ចំពីេលើទី្របជុំទម្ង ន់ៃនបន៉ ក (រ ូប ព 1-79)។ ្របសិនេបើទី្របជុំទម្ង ន់របស់
បន៉ ក និងែខ ប ្ទ ត់បញ រែដល តសន្ធ ឹងចុះេ្រកាមពីចំណុចក ្ត លៃនេង ងទម្ព ក់មិន្រតង់ជួរ ្ន េទ បន៉ កេ លេ
ខណៈេពលែដល ្រតវ នេលើក។ ដូ ច ្ន ផងែដរ ការេលើកេ យ ្ម នេង ងទម្ព ក់ែដល្រតវ ន ក់ទី ំងែតបន្ត ិចេ ចំពី
េលើទី្របជុំទម្ង ន់ៃនបន៉ កប ្ត លឲ បន៉ ក ្ល ស់ទីេ
មចំនួនៃន ពមិន្រតង់ជួរ ្ន រ ងទី ំងេង ងទម្ព ក់ និងទី្របជុំ
ទម្ង ន់ៃនបន៉ ក។ ្របការេនះ ចនឹងប ្ត លឲ បន៉ កបុកជល់ មួ យមនុស ឬវត៉េ ជុំ វ ិញ ឬប ្ត លឲ អ្ន កប ្ជ
ប
ប់េ ចេ ្ល ះបន៉ ក (រ ូប ព 1-80)។

ែខ ពួ រេធ្វ ពីលួស Tamagake ែដល
្របែវងដូ ច ្ន
ពមិន្រតង់ជួរ ្ន រ ងទី
និងទី្របជុំទម្ង ន់ៃនបន៉ ក

ទី្របជុំទម្ង ន់ៃន
បន៉ ក

រ ូប

ព 1-79 ទី

ង
ំ េង ងទម្ព ក់េ

ទី

េពលេលើក

រ ូប

ន

ំងេង ងទម្ព ក់

ំងៃនទី្របជុំទម្ង ន់

ព 1-80 ទី្របជុំទម្ង ន់ និងចល

បន៉ ក

5) ការេលើកេឡើងផុតដី និងការប ្ជ ក់
មួ យនឹងស ្ញ េ ងបង្ហតមកពីអ្នកឲ ស ្ញ ្រតវប ្ជ ក់ពី ៉ សរបស់បន៉ កេ យ ឡិកា ស់ស្ទង់បន៉ កក៉ ងខណៈកំពុង
េធ្វ ឲ ែខ ពួ រេធ្វ ពីលួស tamagake េឡើងតឹង េហើយឈប់ បេ ្ត ះ សន្ន ។ ្របសិនេបើ ៉ សបន៉ កស្ថ ិតេ ក៉ ងរង្វ ង់ែដន
ចេ ្ល ះបន៉ កែដល នកំណត់សរុប ្រតវេធ្វ ការេលើកផុតពីដី និងឈប់ បេ ្ត ះ សន្ន ម្ត ងេទ តេ មុនេពលប ្ជ ក់ពី
ស ពៃន tamagake។
្រតវបញ ប់
្របតិបត្ត ិការ!

ពិនិត េមើល!

រ ូប

ព 1-81 ការេលើកេឡើងផុតដី និងការប ្ជ ក់

52(km)

6) ការប ្ជ ក់េ

យឧបករណ៍សុវត្ថ ិ

ព

មួ យ ៉ សុីនសចចល័ត ការ រ្រតវែតេធ្វ េឡើងេ យឧបករណ៍សុវត្ថ ិ ពែដល
ម៉ូ ម៉ង់បន៉ ក។ េពល ្ល ស់ទីេ កាន់ចំេហ ង នេ្រ ះ ្ន ក់េ យ នបន៉ ក្រតវ
របស់ឧបករណ៍កំណត់ម៉ូម៉ង់បន៉ ក និងស ្ញ ្របកាស សន្ន ។

នដំេណើរការ ដូ ច

នេលើក ចូ រយកចិត្តទុក

មុំៃដសចជំនួយប ្ទ ប់បន ំ

ឧបករណ៍កំណត់
ម៉ូ ម៉ង់បន៉ ក
មិនអីេទ!

ក ្ត បន៉ កម៉ូ ម៉ង់
(្រកាហ្វ ិក រ រ)
ក ្ត បន៉ កម៉ូ ម៉ង់
(តៃម្ល េលខ)
ចំនួនៃនការវ ិល

រ

តសន្ធ ឹងៃនេជើង

រ ូប

7) ការ

ព 1-82 ឧ

ម

កដ

បន៉ កែដល
សរុប

នកំណត់
ប់េធ្វ ការ

ំង វ ិល

កុង ក់្រគប់្រគងប ្ជ
េពល សន្ន

ប់ការរុហួ សក្រមិត

ហរណ៍ៃនេអ្រកង់ប ្ហ ញរបស់ឧបករណ៍កំណត់ម៉ូម៉ង់បន៉ ក ( ៉ សុីនសចស្រ

ត់្របតិបត្ត ិការេ

បន៉ កពិត្រ

កុង ក់ PTO
( មពល)

ែ្រជងៃដសច

ក់េពលប ្ទ ន់ស្រ

ះតៃម្ល

មុំៃដសចេម

ទី

្របែវងៃដសចេម

កុង

ក់ចំេ

កាំច ្ង យស្រ

្របែវងៃដសចជំនួយប ្ទ ប់បន ំ

ទទឹងការ

ឧបករណ៍កំណត់

ប់ភូមិ

្រស្តដីរដិបរដុប)

យែផ្អកេលើការ ្ម ន

ក៉ ងអំឡ
ុ ង្របតិបត្ត ិការ ្រតវ
មស ្ញ របស់អ្នកឲ ស ្ញ េឡើង វ ិញ េហើយ្របតិបត្ត ិការេ យ្រសបេ
មស ្ញ ។ កុំេធ្វ
្របតិបត្ត ិការេ យែផ្អ កេលើការ ្ម ន
នេ្រ ះ ្ន ក់។ សូ ម ីែតេ េពលេធ្វ ការេ កែន្ល ង ច់ ្ង យពីេគឯងក៏េ យ
ក៏្រតវឈប់ បេ ្ត ះ សន្ន បន្ត ិច ប ្ទ ប់ពីការេលើកេឡើងផុតដី េហើយប ្ជ ក់ស ពៃន tamagake។

ស ្ញ
មិនអី!

រ ូប

ព 1-83 ការ

ម

ត់្របតិបត្ត ិការេ

53(km)

យែផ្អកេលើការ ្ម ន

8) ការ

ម

ត់ការជិះ និងការចូ ល

កុំេលើកបន៉ កេ យ នន
្ន ក់ជិះពីេលើបន៉ ក (រ ូប ព 1-84)។ ដូ ច ្ន ផងែដរ កុំអនុ ្ញ តឲ នរ
្ន ក់ចូលតំបន់េ
េ្រកាមបន៉ កែដល្រតវ នេលើក ឬេ ក៉ ងែដនចេ ្ល ះៃនការវ ិលរបស់បន៉ ក (រ ូប ព 1-85)។ ្របសិនេបើ ននរ
្ន ក់
េ ក៉ ងរង្វ ង់ែដនចេ ្ល ះៃនទិសេ ែដលបន៉ កនឹង្រតវ ន ្ល ស់ទី សូ មឲ ពួ កេគជេម្ល សេចញមុន ្ល ស់ទីបន៉ ក។

រ ូប

ព 1-84 ការ

9) ប្រម ុង្របយ័ត្ន

ម

មុនស្រ

ត់មិនឲ ជិះ

រ ូប

ព 1-85 ការ

ម

ត់មិនឲ េ

ែក រៗទី

ង
ំ េ្រ

ះ ្ន ក់

ប់ការវ ិល

េពលវ ិល ្រតវេធ្វ មស ្ញ របស់អ្នកឲ ស ្ញ ។ េពលេ ងបង្ហតបន៉ កធ្ង ន់ ្រតវ្រ កដ វ ិលេ ក៉ ងេល ឿន ប។ េ េល ឿន
ៃនការវ ិលរហ័ស បន៉ ក្រតវ នេ លេចញេ្រ េ យ រក ្ល ំង កផ្ចិត ែដល ំឲ នស ពដូ ច ្ន េ នឹងកាំច ្ង យ
ស្រ ប់េធ្វ ការធំែដរ។ លទ្ធ ផល ៉ សុីនសច ចនឹង្រក ប់។ ៉ សុីនសចស្រ ប់ផក
៉ បន៉ ក្របេភទ ន្រទ ុង ន
ស្ថ ិរ ពកាន់ែត បេ តំបន់េ
ងចំេហ ង េហតុដូេច្ន ះេហើយ ្រតវ្រប ុង្របយ័ត្នកុំេធ្វ ឲ ្រក ប់ ៉ សុីនសចេពលវ ិល។

10) បន៉ ក ្ល ក់ពី

តស្រ

ប់

ក់ទំនិញ

េពលេរបន៉ កេចញពី ៉ សុីនសចស្រ ប់ផក
៉ បន៉ ក្របេភទ ន្រទ ុង ្រតវយកចិត្តទុក ក់ចំេ ះលំ ប់លំេ យៃនការ
េរបន៉ កេចញ េដើម ីប ្ក រការដួ លរលំៃនបន៉ កទំនិញ។ ្រតតបន៉ កេ ក៉ ងលក្ខ ខណ្ឌ នលំនឹង និងចងពួ ក ្របសិនេបើ
ំ ច់េដើម ីប ្ក រការដួ លរលំ ឬការ ្ល ក់េ យ ររញ័រ ឬចល េផ ងេទ តក៉ ងខណៈកំពុងេបើកបរ។

54(km)

11) បន៉ កស្រ

ប់េលើកេលើតំបន់េ

ងមុខ

ស្រ ប់ ៉ សុីនសចចល័ត ស្ថ ិរ ព និងដំេណើរការេលើកស្រ ប់តំបន់ស្រ ប់េធ្វ ការនីមួយៗែ្រប្របល ្រស័យេលើម៉ូែដល។
េ ក៉ ងការេលើកបន៉ កេ េលើតំបន់ ងមុខៃន ៉ សុីនសចស្រ ប់ផក
៉ បន៉ ក្របេភទ ន្រទ ុង ពិេសស េ េពលវ ិល
េ កាន់ទិសេ ែដល នស្ថ ិរ ពអន់ ម៉ូ ែដលែដលឈប់េ យស្វ យ្របវត្ត ិ នមុខ រប ្ក រការ្រក ប់ េហើយ ៉ សុីនសច
ឈប់ក៉ ងរង្វ ង់ែដនចេ ្ល ះៃនសមត្ថ ពផ៉ក។ ម ៉ ងេទ ត ម៉ូ ែដលែដលមិនឈប់េ យស្វ យ្របវត្ត ិេទ ន និភ័យ្រក ប់
េ េពលវ ិលេ កាន់តំបន់េ
ងមុខ េ យស្ថ ិរ ពថយចុះេ ដល់ 25% ឬតិច ងេនះៃនបន៉ កែដល នកំណត់សរុប
េ ក៉ ងលក្ខ ខណ្ឌមិន នផ៉កបន៉ ក។

(េជើងែ្រជងដងសច)

រ ូប

េ េពលបន៉ ក
ស្ថ ិតេ តំបន់េ
ងមុខ

ព 1-86 ចំណុចេផ្អ ងេទរៃន ៉ សុីនសចស្រ

ប់ផក
៉ បន៉ ក្របេភទ

េ េពលបន៉ កស្ថ ិតេ
តំបន់េ
ងេ្រកាយ

ន្រទ ុង

12) ្របតិបត្ត ិការ្រ ្វ ង
ំ
កុំបញ ប់ ៉ សុីនសចចល័តេ យ្រ ប់ែត ប់្រ ្វ ំង ្ល មៗ ឬេ យ្របតិបត្ត ិការ ្ន ស់ ៉ ង្របថុចញ៉ុចែដល ចនឹងេធ្វ ឲ
៉ សុីនសចមិន នស្ថ ិរ ពេ យ រក ្ល ំងទង្គ ិច ែដលប ្ត លឲ ្រក ប់ ឬខូ ច តចំេ ះវត៉ តុរបស់រច សម្ព ័ន្ធ។

13) ការ

ក់បន៉ កចុះេលើដី

េ េពល ក់បន៉ កែដល្រតវ នេលើកចុះេលើដី ្រតវប ្ទ បបន៉ កេ េល ឿន ប េហើយឈប់ែតបន្ត ិចេ ពីេលើផុតដី
ប ្ទ ប់មក ក់បន៉ កចុះថ្ន មៗេ យេធ្វ មស ្ញ របស់អ្នកឲ ស ្ញ ។ េពល ក់ចុះេលើដី ្រតវឈប់ បេ ្ត ះ សន្ន េហើយ
ប ្ជ ក់ បន៉ ក នលំនឹង ប ្ទ ប់មកប ្ទ ប ចុះតេ េទ ត។

55(km)

14) ការ

ញែខ ពួ រេធ្វ ពីលួស Tamagake េចញ

េពល ញែខ ពួ រេធ្វ ពីលួស Tamagake េចញពីបន៉ ក ន និភ័យែដលែខ ពួ រេធ្វ ពីលួស Tamagake នឹង ប់
េ េលើបន៉ ក ែដលប ្ត លឲ បន៉ កដួ ល ្ល ក់ចុះ។ េហតុដូេច្ន ះេហើយ កុំ ញែខ ពួ រេធ្វ ពីលួស Tamagake េចញេ យ
េ្របើ្រ ស់្របតិបត្ត ិការេ ងបង្ហតរបស់ ៉ សុីនសច។
េ្រ

ះ ្ន ក់

មិន្រតវេ្របើ្របតិបត្ត ិការេ
ញេចញេ្រ េឡើយ។

ការ
េ

ងបង្ហតស្រ

ញេចញេ្រ ្រតវែតេធ្វ េឡើង
យអ្ន កប ្ជ ្របតិបត្ត កា
ិ រ។

រ ូប

ព 1-87 ការ

ញែខ ពួ រេធ្វ ពីលួស Tamagake េចញ

56(km)

ប់ការ

15) ការរុកួ ចែខ បញ្ចប់ៃនែខ ពួ រេធ្វ ពីលួសស្រ
សូ មេមើល រ ូប

ព 1-88 និង រ ូប

① េធ្វ ការរុកួ ចែខ បញ្ច ប់ឲ
េហតុេនះ មិនធូ ររលុង។

ប់សចបង្ហត

ព 1-89។

នសម្រសប

ញ និងចង ្ជ ប់ ្ន ។

④

② ស៊កបញលែខ ពួ រេធ្វ ពីលួស
ដូ េច្ន ះេហើយ ្រតង់ជួរ មួ យ
្រទ ប់ស្រ ប់ រត ្ជ ប់។

④

េ្រ

ចុងែខ មិនេចញពីកែន្ល ង យ ងេ
ៃនសុី ំ ងសល រស្រ ប់េ ងបង្ហត។
ដុំ ្ន ររង្វ ិលស្រ

ស

ប់េ

ង

ងបង្ហត

េស្ន ត
③ យកចិត្តទុក ក់ចំេ
េស្ន តស្រ ប់កល់។

រ ូប

ះទិសេ

ព 1-88 ការរុកួ ចែខ បញ្ចប់េ

① េធ្វ ការរុកួ ចែខ បញ្ច ប់ឲ

ែគមកង់

ៃន

ចំេហ ង

ងសុី

ំ ង ្ន រស្រ

ប់េ

ងបង្ហត

③ យកចិត្តទុក ក់ចំេ ះទិសេ
ៃនេស្ន តស្រ ប់កល់។

នសម្រសប

េហតុេនះ មិនធូ ររលុង។
② ស៊កបញលែខ ពួ រេធ្វ ពីលួស
ដូ េច្ន ះេហើយ ្រតង់ជួរ មួ យរន្ធ
តូ ចៃនឌុយរបស់ែខ លួ ស។

④

ញ និងចង ្ជ ប់ ្ន ។

ឌុយែខ េភ្ល ើង

ែផ្ន កដំេឡើង (េ
ងៃដសច) ៃន
ែខ ពួ រេធ្វ ពីលួសស្រ ប់សចបង្ហត

េស្ន ត

6d ឬេលើសេនះ

⑤ ្រចឹបត្រមឹម (យកចិត្ត
ទុក ក់ចំេ ះ
ទិសេ និងទី ំង)

5d ឬតិច
េនះ

ង

④ យកចិត្តទុក ក់
ចំេ ះ្របែវងៃនចុង
ែខ ែដលេចញមក
េ្រ ឌុយែខ េភ្ល ើង។

d៖ អង្ក ត់ផ្ចិតែខ ពួ រេធ្វ ពីលួស

រ ូប

ព 1-89 ការរុកួ ចែខ បញ្ចប់េ

57(km)

ចំេហ ង

ងៃដសច

16) ការ្រប ុង្របយ័ត្ន
a. ការលុបបំ

មុនេ

េពលេ្របើែខ ពួ រេធ្វ ពីលួសស្រ

ប់សចបង្ហត

ត់ការពួ តរមួ ល

្របសិនេបើែខ ពួ រេធ្វ ពីលួសស្រ ប់សចបង្ហតពួ តរមួ ល េហើយេង ងទម្ព ក់ វ ិល េនះ ច ំឲ នេ្រ ះ ្ន ក់ដូច បន៉ ក ្ល
ក់ ឬែខ ពួ រេធ្វ ពីលួសស្រ ប់សចបង្ហត ច់។ េហតុដូេច្ន ះេហើយ ្រតវែត្រ យការពួ តរមួ លេចញ។ ្របសិនេបើ ែខ ពួ រេធ្វ ពីលួស
ស្រ ប់សចបង្ហតកួ ចរមួ ល សូ មេធ្វ មជំ នេ ក៉ ង រ ូប ព 1-90 េដើម ីបំ ត់ការកួ ចរមួ ល។ ប៉ុែន្ត កុំពួតបង្វ ិល ្រ ំ
ដង ឬេលើសេនះែតក៉ ងេពលែតមួ យដំ ល ្ន ។ ្របសិនេបើ វ ិធី ្រស្ត ងេលើមិន ច្រ យការពួ តរមួ លេចញ នេទ
្រតវែតបរែខ ពួ រេ យែខ ពួ រេធ្វ ពីលួសថ្ម ី។
ការចងែខ សចៃនែខ ពួ រ
ែដល នចំនួន n
(ចំនួនែខ ពួ រ)
ប ្ទ បេង ងទម្ព ក់
េ នឹងដី។
យកឡតេ្រ បការ រេចញពីៃដសច។
ព ្ល រការ របង្វ ិលេ ក៉ ងទិសេ
ច្រ សៃនការកួ ចរមួ ល។

ពិនិត េមើលទិសេ
និងចំនួនៃនការ
កួ ចរមួ ល។

រ ូប

b. ចំនួនៃនការរុអប បរ

ព 1-90 ការដកយកេចញនូ វការរមួ លពីែខ ពួ រេធ្វ ពីលួសស្រ

ស្រ

ប់សុី

ំ ង ្ន រស្រ

ប់េ

េធ្វ ឲ ្របែវងៃដសចែវង អតិបរ
េធ្វ ឲ មុំសចេឡើងចុះធំ អតិបរ និង
េ ងបង្ហត និង ប ្ទ បចុះេង ងទម្ព ក់
ម្ត ងេហើយម្ត ងេទ ត េ្រចើនដង។

ប់សចបង្ហត

ងបង្ហត

េ

េពលប ្ទ បែខ ពួ រេធ្វ ពីលួសស្រ ប់សចបង្ហតេ ដល់ក្រមិតអតិបរ េហើយ ្រតវទុកការបង្វ ិល រដំបូង
៉ ងេ ច ស់ពីរជុំេ េលើសុី ំ ង ្ន រស្រ ប់េ ងបង្ហត។ ស្រ ប់ការ រេ ្រតង់កម្ព ស់ស្រ ប់េលើកេ េ្រកាមដី ្រតវ
ពិនិត េមើលចំនួនៃនការព ្ល រ ពិេសស (ចំនួនែដលេ សល់េ េលើសីុ ំ ង ្ន រ) េហើយកំណត់កម្ព ស់ស្រ ប់េលើកែដល
ចេធ្វ ការ នេ េ្រកាមដី។
ការបង្វ ិល

ដុំ ្ន ររង្វ ិលស្រ

ប់េ

ងបង្ហត

ែខ ពួ រេធ្វ ពីលួសស្រ

រ ូប

17) ការ

ម

ត់មិនឲ

ព 1-91 ចំនួនៃនការរុអប បរ

កេចញពីទី

ស្រ

ប់សុី

ប់សចបង្ហត

ំ ង ្ន រស្រ

ប់េ

ងបង្ហត

ង
ំ ្របតិបត្ត ិការ

អ្ន កប ្ជ ្របតិបត្ត ិការមិន្រតវ កេចញពីទី ំង្របតិបត្ត ិការេ
ក៏្រតវែតប ្ទ បបន៉ កេ កាន់ដីផងែដរេ េពល ្អ កការ រ។

18)

រដំបូង (2 ឬេលើសេនះ)

យ

នបន៉ ក្រតវ

នេលើកេឡើយ។ អ្ន កប ្ជ ្របតិបត្ត ិការ

ពមិន្រប្រកតីក៉ ងអំឡ
ុ ង្របតិបត្ត ិការ

ក៉ ងខណៈប ្ជ ៉ សុីនសចចល័ត ្រតវែតយកចិត្តទុក ក់ចំេ ះ ពមិន្រប្រកតី រញ័រ កេ ្ដ និងក្ល ិនែដលេចញមកពី
ឧបករណ៍ ដូ ច ឧបករណ៍្របតិបត្ត ិការ ឧបករណ៍សុវត្ថ ិ ព និងេអ្រកង់ប ្ហ ញ។ ្របសិនេបើ នប ្ហ េកើតេឡើង ដូ ច
ពមិន្រប្រកតីេ ក៉ ងមុខ ររបស់ឧបករណ៍ ការ ត់េអ្រកង់ប ្ហ ញ សំេឡងរ នខុសពីធម្ម
ឬរញ័រខុសពីធម្ម
សូ មបញ ប់្របតិបត្ត ិការ ្ល ម។ ប ្ទ ប់មក េសុើបអេង្ក តរកបុព្វេហតុ េហើយ យការណ៍ពីប ្ហ េនះេ កាន់អ្ន កេមើល
ការខុស្រតវរបស់អ្នក េហើយែស្វ ងរកការែណ ំស្តីអំពីដំេ ះ្រ យ។

19) ការ

ម

ត់ការពិនិត េមើល និងសកម្ម

ក៉ ងខណៈែដល ៉ សុីន ប់េផ្ត ើមអនុ
េ្របងឥន្ធ នៈ និងជួ សជុលេឡើយ។

ពេផ ងេទ តក៉ ងអំឡ
ុ ង្របតិបត្ត ិការ

ពម៉ូ ទ័រកំពុង្របតិបត្ត ិការ ចូ រកុំេធ្វ សកម្ម

58(km)

ពដូ ច

ការស ្អ ត ការបំេពញ

ិ េ
(9) នីតិ វធី

ចុងបញ្ចប់ៃនការ

1) ការកំណត់ទី
េ

ង
ំ េពលបញ្ចប់ការ

រ
រ និង ្ល ស់ទី

េពលបញ្ច ប់ការ រ ្រតវទុក ក់េង ងទម្ព ក់ និងបិទ PTO។ េពលវ ិល្រតឡប់េ កាន់កា រ ិ
្ឋ នេធ្វ ការមួ យេផ ងេទ ត សូ មេបើកបរេ ក៉ ងទី ំងែដល ន ត់ ំងជូ ន។

កែន្ល ងទុក

ក់េ

ងមុខ

(a)

កែន្ល ងទុក ក់ ងេ្រកាយ
(េង ងទម្ព ក់ែដល្រតវ នទុក ក់)

៉ សុីនសចស្រ

ប់ផក
៉ បន៉ ក្របេភទ

ល័យ ឬ ្ល ស់េ

កែន្ល ងទុក ក់ ងេ្រកាយ
(ែខ ពួ រែដល្រតវ នចង ្ជ ប់)

ន្រទ ុង

(b)

៉ សុីនសច្របេភទ
ភូ មិ

រ ូប

2) ការពិនិត េមើលេ
េធ្វ ការពិនិត េមើលដូ ច

ព 1-92 ការកំណត់ទី

ចុងបញ្ចប់ការ

ងេ្រកាមេពលែដលការ

កាន់ការ

ន្រទ ុង ស្រ

ប់

្រស្ត ដីរដិបរដុប

ង
ំ ក៉ ងខណៈកំពុងេបើកបរ

រ
រ

នចប់។

● ្រតតពិនិត េឡើង វ ិញ និងប ្ជ ក់ពីចំណុចទីកែន្ល ងែដលរកេឃើញ
ត់ វ ិ នការ សន្ន ប ្ទ ន់។

ពមិន្រប្រកតីក៉ ងអំឡ
ុ ង្របតិបត្ត ិការ និង្រតវ

● ប ្ជ ក់ពីចំនួនេ្របងឥន្ធ នៈ េ្របង ្ល ញ់ និង រ តុ វេផ ងេទ ត ស ្អ ត ៉ សុីនសច និងទុក ក់ េ ក៉ ងទី ំង
ែដល ន ត់ ំង។ េលើសពីេនះេ េទ ត ្រតវកត់្រ ស ពៃន ៉ សុីនសចក៉ ងអំឡ
ុ ងការ រេ ក៉ ងកំណត់េហតុ
ការ រ។

3) ការ្របគល់េផ្ទរ្របតិបត្ត ិការៃន ៉ សុីនសចចល័ត
េ េពល្របគល់េផ្ទ រ្របតិបត្ត ិការៃន ៉ សុីនសចចល័តេ
មនុស ្ន ក់េ ះនូ វស ពរបស់ ៉ សុីនសច និង េតើ

កាន់មនុស ្ន ក់េផ ងេទ ត សូ មឲ ្រ កដ
ន ពមិន្រប្រកតី មួ យែដរឬេទ។

59(km)

នជ្រ

បដល់

(10) េផ ងៗ
1) ប្រម ុង្របយ័ត្នស្រ

ប់ការេបើកបរ

a. ការពន្ល ឹបចូ លៃនេង ងទម្ព ក់ និងេ

េផ ងៗ

េ េពលេបើកបរ ្រតវ្រ កដ ្របតិបត្ត ិការយន្ត ការពន្ល ឹបចូ លៃនេង ងទម្ព ក់ ឬចង ្ជ ប់េង ងទម្ព ក់ ប់េ នឹងកែន្ល ង
េដើម ីប ្ក រ មិនឲ េ លក៉ ងខណៈកំពុងេបើកបរ េហើយ ក់េ េ
្ទ ស់ការវ ិល (្រ ្វ ំងស្រ ប់ការវ ិល)។ ដូ ច ្ន ែដរ
ទុក ក់េជើងែ្រជងដងសច េហើយប ្ទ ប់មកប ្ជ ក់ េ របស់េជើងែ្រជងដងសច ែដលចងធ្ន ឹមៃនេជើងែ្រជងដងសច
េ ក៉ ង្របតិបត្ត ិការ ៉ សុីនសច និងេ
កំពុងេបើកបរ ្រតវ ន ក់េ ។
ៃដសចេ

ក់េពលេបើកបរ ែដលប ្ក រការេល នេចញៃនេជើងែ្រជងដងសចក៉ ងខណៈ

លក៉ ងខណៈ
កំពុងេបើកបរ

្ន ស់ប៉ះែតមួ យដង
្ន មចំ

② ទុក ក់េជើងែ្រជង
ចំេហ ង

b.
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មុនស្រ

ប់

ក់េ

។

ព
ំ ណ៌េខ វ

① ពន្ល ឹបេជើងែ្រជងដង
សចចូ ល មទិសឈរ

រ ូប

ក់េ្របើ ្ន ស់ស្រ

ប់ការេបើកបរ ( ៉ សុីនសចស្រ

្ន ស់ស្រ

ប់ផក
៉ បន៉ ក្របេភទ

ប់

ក់េ

ន្រទ ុង)

្ន ស់ PTO

កំណត់ ្ន ស់ស្រ ប់ប ្ជ ្រគប់្រគង ំងអស់េ
ណឺត និងបិទ ្ន ស់ PTO។ ្របសិនេបើ ្ន ស់្រតវ
ឧបករណ៍ដងសច ចនឹង្របតិបត្ត ិការក៉ ងខណៈកំពុងេបើកបរ។
c. ការេបើកបរេ

េលើផ វ

េពលឆ្ល ងកាត់េ

េ្រកាម ្ព ន

នទុកេ

លឲ េ

េបើក

កាស ឬរច សម្ព ័ន្ធេផ ងេទ តែដល នការ ក់កំហិតចំេ ះកម្ព ស់ ចូ របន្ថ យេល ឿន
េ យ
ស ្ភ របរ ិកា្ខរ រ ួម ំងៃដសចមិនប៉ះ មួ យរច សម្ព ័ន្ធ េ យយកចិត្តទុក ក់ឲ ន្រតឹម្រតវចំេ ះែដន
កំណត់ៃនកម្ព ស់។ េ ក៉ ងទីកែន្ល ងែដល ំងការេមើលេឃើញ ឬ ព ចេមើលេឃើញ នពីេ អីរបស់្របតិបត្ត ិករមិនច ស់
េ យ រៃដសច សូ មប ្ជ ក់
្ថ ន ពគឺ នសុវត្ថ ិ ពមុនេពលេបើកបរ។

60(km)

2) ប្រម ុង្របយ័ត្ន

មុនស្រ

ប់

កាស

តុ

្រកក់

ស្រ ប់ ៉ សុីនសចចល័តែដលេធ្វ ការេ
ងេ្រ អ រ ្រតវែតពិ រ អំពី កាស តុ។ ្របសិនេបើេល ឿនខ ល់
មធ មស្រ ប់រយៈេពល 10 ទី គឺ10 ែម៉្រត/វ ិ ទី ឬខ្ព ស់ ងេនះេ េពលែដលេធ្វ ការ រ មួ យ ៉ សុីនសចចល័ត
្រតវែត ្អ កការ រសិន។ េនះគឺេ្រ ះែតបន៉ ក ចនឹងេ ល ឬវ ិលេ យ រខ ល់ ែដលេធ្វ ឲ កម្ម ករស្ថ ិតេ ក៉ ង ព
េ្រ ះ ្ន ក់។ ដូ ច ្ន ផងែដរ េ េពលេលើកបន៉ កែដល
នដល់បន៉ កែដល នកំណត់ ស ្ព ធខ ល់ ចនឹងប ្ត លឲ កាំ
ច ្ង យស្រ ប់េធ្វ ការៃនបន៉ កេកើនេឡើង ែដល ចនឹងេធ្វ ឲ បន៉ ក នទម្ង ន់េលើសពីបន៉ កែដល នកំណត់។
៉ សុីនសចចល័តកាន់ែត យរងេ្រ ះ ្ល ង
ំ េឡើងពីខ ល់ កាល បន៉ កែដល្រតវ នេលើកកាន់ែតធ្ង ន់ បន៉ កែដល្រតវ
នេលើកកាន់ែតខ្ព ស់ ៃដសចកាន់ែតែវង ឬៃដសច្រតវ នេលើកេឡើងកាន់ែតខ្ព ស់េឡើង។

បន៉ ក ្ល ស់ទីដូចេនះ
េ េពលែដល
ខ ល់ ្ល ង
ំ ប៉ះ ។
a៖ កាំច ្ង យស្រ
b៖ កាំច ្ង យស្រ

ប់េធ្វ ការេ េពល ្ម នខ ល់
ប់េធ្វ ការែដល្រតវ នព្រងីកេ

រ ូប

ការបុកជល់

យខ ល់
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ល់េ

យ

រខ ល់

េពលេលើកបន៉ កេ យ នតំបន់ធំទទួ លខ ល់ ដូ ច បន្ទ ះែដក ខ ល់ែដលបក់មកពី ងមុខ ងេ្រកាយ ឬ ងចំេហ ង
ៃនៃដសច ចនឹងេធ្វ ឲ ៉ សុីនសច្រក ប់ ឬេធ្វ ឲ ខូ ច តៃដសច ន។ ខ ល់មកពី ងមុខៃនៃដសចក៏ ចនឹងេធ្វ ឲ
បន៉ កបុកជល់ ្ន
មួ យៃដសច េហើយេធ្វ ឲ ខូ ច នផងែដរ។ មួ យនឹងៃដសច្រតវ នេលើកេឡើងខ្ព ស់េពញទំហឹង
េ យ ្ម នបន៉ ក ៉ សុីនសច ចនឹង្រក ប់េ េ្រកាយ ន ្របសិនេបើខ ល់បក់មកពី ងមុខៃនៃដសច។ េលើសពីេនះ
េ េទ ត េ យ រស្ថ ិរ ពៃន ៉ សុីនសចចល័ត្រតវ នគណ េ យមិនគិតពីបន៉ កខ ល់
និភ័យៃនការ្រក ប់េ
ក៉ ងខ ល់ ្ល ង
ំ េកើនេឡើង ពិេសស េ យ រៃដសចែវងែដល យរងេ្រ ះ ៉ ង ្ល ង
ំ េ នឹងខ ល់។

61(km)

1.6.4

ការែឆកេមើល/ការ្រតតពិនិត និងការែថ

ំ

េដើម ី
នូ វសុវត្ថ ិ ពក៉ ងអំឡ
ុ ងការ រ និងែកលម្អ ឲ ្របេសើរេឡើងដល់្របសិទ្ធ ពៃនការ រ
ន រៈសំ ន់ែដល្រតវ
រក ែផ្ន ក ំងអស់ៃន ៉ សុីនសចចល័តឲ នស ពល្អ ្របេសើរបំផុត។ េដើម ីេធ្វ ដូ េ ្ន ះ ន ្រតវេធ្វ ការ្រតតពិនិត មុន
េពលេធ្វ ការ េធ្វ ការ្រតតពិនិត េ យខនឯង មេពលកំណត់ និងេធ្វ ការពិនិត េ េលើដំេណើរការ។ ្របសិនេបើេឃើញ ន
ពមិន្រប្រកតី មួ យ ្រតវជួ សជុលពួ ក ្ល មៗ។ ការខក នក៉ ងការពិនិត និងការែថ ំឲ ន្រតឹម្រតវ ចនឹង
ប ្ដ លឲ ននូ វេ្រ ះ ្ន ក់ ដូ េច្ន ះការពិនិត និងការែឆកេមើលដូ ច ងេ្រកាមេនះ្រតវ នត្រមវ
ំ ច់េ យច ប់។

(1) ការពិនិត មុនេពលេធ្វ ការ
មុនេពល ប់េផ្ត ើមេធ្វ ការ អ្ន កប ្ជ ៉ សុីនសចចល័ត្រតវែតេធ្វ ការពិនិត ដូ ច ងេ្រកាមេ េលើលក្ខ ខណ្ឌៃន ៉ សុីនែដល
នឹង្រតវ្របតិបត្ត ិការ។ ការពិនិត េនះ្រតវែតេធ្វ េឡើងេ យេ ងេ
ម
ងពិនិត េមើលៃនគំរ ូែដល្រតវ នផ្ត ល់ជូន
េ យ្រក ុមហ៊ុនផលិត។ ្របសិនេបើរកេឃើញ ន ពមិន្រប្រកតី ្រតវែត យការណ៍ពីប ្ហ េ ះ ្ល មេ កាន់អ្នកេមើល
ការខុស្រតវ េហើយ្រតវេធ្វ ការជួ សជុល្រតឹម្រតវមុនេពលេធ្វ ការ។
● េដើម ីេមើលមុខ រឧបករណ៍្រព នអំពីការរុហួ សក្រមិត ្រតវេធ្វ ការេ ងបង្ហតេង ងទម្ព ក់ េលើកទម្ង ន់មួយ េហើយ
្ត ប់ឧបករណ៍ឲ ស ្ញ
សន្ន ។ ស្រ ប់មុខ រឧបករណ៍ប ្ក រការរុហួ សក្រមិត ្រតវេ ងបង្ហតេង ងទម្ព ក់ េលើក
ទម្ង ន់មួយ េហើយប ្ជ ក់ េតើយន្ត ការេ ងបង្ហតឈប់ែដរឬេទ។
● េដើម ី្រតតពិនិត េមើលមុខ រេភ្ល ើងស ្ញ ប ្ជ ក់បន៉ កែដល នកំណត់ និងឧបករណ៍កំណត់ម៉ូម៉ង់បន៉ ក សូ ម
េ្របើ្រ ស់ វ ិធី ្រស្ត ែដល នគូ សប ្ជ ក់េ យ្រក ុមហ៊ុនផលិត។
● េដើម ីពិនិត េមើលមុខ

រៃនឧបករណ៍្រព

នដៃទេទ ត ្រតវេបើកកុង

ក់ េហើយ ្ត ប់រកេមើលសំេឡងឲ ស ្ញ

៉ ស្រ ប់យន្ត ការេ ងបង្ហត ្រតវ្របតិបត្ត ិការ ្ន ស់ស្រ
● េដើម ព
ី ិនិត េមើលមុខ រៃន្រ ្វ ំង និងអំ្រ
្រគប់្រគងយន្ត ការេ ងបង្ហត េហើយពិនិត េមើលលក្ខ ខណ្ឌៃនេង ងទម្ព ក់ែដល នេ ងបង្ហត។
● េដើម ីពិនិត េមើលមុខ រៃន ្ន ស់ស្រ
ស្រ ប់ប ្ជ ្រគប់្រគង
។

(2) ការពិនិត េមើលេ
1) ការ្រតតពិនិត េ

ប់ប ្ជ ្រគប់្រគង (ឧបករណ៍ប ្ជ ្រគប់្រគង) ្រតវពិនិត េមើលចល

ចុងបញ្ចប់ការ

យខនឯង្រប

ែំ ខ

សន្ន ។

ប់ប ្ជ
ៃន ្ន ស់

រ

មេពលកំណត់

ការ្រតតពិនិត េ យខនឯង្រប ំែខ មេពលកំណត់គឺ ំ ច់ ្ល ង
ំ
ស់ស្រ ប់ ជីវកម្ម ំងអស់ែដល ន
៉ សុីនសចចល័ត។ ការ្រតតពិនិត មេពលកំណត់គួរេធ្វ េឡើងក៉ ងមួ យែខម្ដ ង េហើយគួ រែតកត់្រ លទ្ធ ផលទុក និង
រក ទុករយៈកាលបី ្ន ំ។

2) ការ្រតតពិនិត េ

យខនឯង្រប

ំ ្ន ំ

មេពលកំណត់

ការ្រតតពិនិត េ យខនឯង្រប ំ ្ន ំ មេពលកំណត់គឺ ំ ច់ ្ល ង
ំ
ស់ស្រ ប់ ជវី កម្ម ំងអស់ែដល ន
៉ សុីនសចចល័ត។ ការ្រតតពិនិត មេពលកំណត់េនះគួ រែតេធ្វ េឡើងក៉ ងមួ យ ្ន ំម្ដង េហើយគួ រែតកត់្រ លទ្ធ ផលទុក
និងរក ទុករយៈកាលបី ្ន ំ។ េ េពលេធ្វ ការ្រតតពិនិត ការេធ្វ េតស្ត បន៉ ក*1 ្រតវ នេធ្វ េឡើងក៉ ងអំឡ
ុ ងការ្រតតពិនិត
េ យខនឯង្រប ំ ្ន ំ មេពលកំណត់្រសបេ
ម “េ លការណ៍ែណ ំស្ដីពីការ្រតតពិនិត េ យខនឯង មេពល
កំណត់េលើ ៉ សុីនសចចល័ត”។ កាន់ែតល្អ េ ះ អ្ន ក ំង យែដលចូ លរ ួមេ ក៉ ងការ្រតតពិនិត េ យខនឯង្រប ំ
មកាលកំណត់គួរទទួ ល នការបណ៉ ះប ្ដ លក៉ ងក្រមិតមួ យ ក់ ក់*2។
*1 បន៉ កែដលសមមូ លេ នឹងបន៉ កែដល នកំណត់្រតវេលើក េហើយសកម្ម ព
ដូ ច ការេលើក ការវ ិល និងការេបើកបរ្រតវ នេធ្វ េឡើងេ ក៉ ង
េល ឿនែដល នកំណត់។
*2 អ្ន ក ំង យែដល នបញ្ច ប់ការបណ៉ ះប ្ត លអំពីសុវត្ថ ិ ពស្រ ប់អ្នកេធ្វ ការ្រតតពិនិត េ យខនឯង មេពលកំណត់េលើ ៉ សុន
ី សចចល័ត
ែដល្រតវ នផ្ត ល់ជូនេ យស គម ៉ សុីនសចជប៉ុន។ល។

62(km)

3) ការ្រតតពិនិត េផ ងៗេទ ត
បែន្ថ មពីេលើការ្រតតពិនិត េ យខនឯង មេពលកំណត់ ច ប់ត្រមវ
៉ សុីនសចចល័តែដល នបន៉ កស្រ ប់េលើក
ចំនួនបីេ ន ឬេលើសេនះ្រតវែតឆ្ល ងកាត់ការពិនិត េមើលដំេណើរការមួ យដងេរ ង ល់ពីរ ្ន ំម្តងេ យ ្ថ ប័នពិនិត េមើល
ដំេណើរការែដល នចុះបញ្ជីការក៏ដូច ការពិនិត េមើលការែ្រប្របលេ េពលបរៃដសចថ្ម ី ឬែផ្ន កដៃទេផ ងេទ ត។

4) ប្រម ុង្របយ័ត្ន

មុនស្រ

ប់ការែឆកេមើល និងការ្រតតពិនិត

េ ក៉ ងការែឆកេមើល និង្រតតពិនិត ៉ សុីនសចចល័ត ការខក នមិនេ្របើ្រ ស់នីតិ វ ិធីែដល ន្របសិទ្ធ ពបំផុត ច
នឹងេធ្វ ឲ តេពលេវ
ែដលប ្ត លឲ នការរលងចំណុច្រតវពិនិត េមើល។ េដើម ីប ្ក រប ្ហ េនះ ្រតវយល់ដឹងឲ ន
្រគប់សព្វ អំពីរច សម្ព ័ន្ធ និងមុខ រៃន ៉ សុីនសចែដលនឹង្រតវេគ្រតតពិនិត និងេដើម ីេធ្វ ការេរ បចំមុនការែឆកេមើល/
មុនការ្រតតពិនិត េ យ្រតវចង ំនូវចំណុចដូ ច ងេ្រកាម េដើម ីេធ្វ ការែឆកេមើល និង្រតតពិនិត ្របព័ន្ធ។
● ក៉ ងអំឡ
ុ ងេពលែឆកេមើល និង្រតតពិនិត
ស្ថ ិតេ្រកាមការ្រតតពិនិត "។ េនះប ្ក រកុំឲ
●

គួ រ្រតវ នគូ សប ្ជ ក់ ៉ ងច ស់ ស់
៉ សុីនសចចល័តគឺ "កំពុង
គីទីបីចូលេ ក៉ ងតំបន់្រតតពិនិត និង
ននូ វសុវត្ថ ិ ព។

៉ សុីនសចែដលនឹង្រតវែឆកេមើល និង្រតតពិនិត ្រតវែតចតេ េលើដី រង និង បេស្ម ើ។ ឧបករណ៍សុវត្ថ ិ ពគួ រ្រតវ ន
េបើកដំេណើរការ។ េពល ំ ច់ក៉ ងការេលើកតួ ៉ សុីនសចេ យ្រសបេ
មព័ត៌ នលម្អ ិតៃនការែឆកេមើល និងការ
្រតតពិនិត សូ ម
ឲ ននូ វសុវត្ថ ិ ពេ យ ក់េឈើេ ចេ ្ល ះរ ងតួ និងដីេដើម ីរក ឲ េ
ប់មួយកែន្ល ង។

● ្របសិនេបើរកេឃើញ

ពមិន្រប្រកតី

មួ យក៉ ងអំឡ
ុ ងេពលែឆកេមើល និង្រតតពិនិត ្រតវផ្ត ល់ដំណឹង ្ល មដល់
អ្ន កេមើលការខុស្រតវរបស់អ្នក េហើយឲ អ្ន កផ្ដ ល់េស ែថ ំជំ ញេធ្វ ការែថ ំ និងជួ សជុល។

63(km)

ជំពូក 2
ចំេណះដឹងអំពី ៉ សុីន

ប់េផ្តើម

នុ

ពម៉ូ ទ័រ

និងអគ្គ ិសនី
2.1

៉ សុីន

ប់េផ្តើម

នុ

ពម៉ូ ទ័រ

៉ សុីន ប់េផ្ត ើម នុ ពម៉ូ ទ័របែម្ល ង មពល េ្រចើន្របេភទេ
មពលេមកានិច។ ៉ សុីន ប់េផ្ត ើម នុ ព
ម៉ូ ទ័រមួ យចំនួនែដល្រតវ នេ្របើេ ក៉ ង ៉ សុីនសចចល័តែដល ចេលើករបស់្រ លៗគឺ ម៉ូ ទ័រអគ្គ ិសនី ប៉ុែន្ត ពួ ក
គ
េ្រចើនគឺ
៉ សុីនចំេហះ ងក៉ ង។

2.1.1

៉ សុីនចំេហះ

ងក៉ ង

៉ សុីនចំេហះ ងក៉ ងរ ួម ន ៉ សុីន ៉ ស៊ូ តែដលេ្របើេ្របង្រ ល ឥន្ធ នៈ និង ៉ សុីនេ្របើ ង
ំ ែដលេ្របើេ្របង ង
ំ ។
៉ សុីន ប់េផ្ត ើមអនុ ពម៉ូ ទ័រ ពួ ក សម្រសបស្រ ប់ ៉ សុីនសចចល័តែដល្រតវការការចល័ត។ ៉ សុីនសចចល័តែដល
ចេលើករបស់្រ លៗមួ យចំនួនគឺេ្របើ ៉ សុីនេ្របើ ង
ំ ប៉ុែន្ត គេ្រចើនគឺេ្របើ ៉ សុីន ៉ ស៊ូ ត េ យ រលក្ខ ណៈ្របេសើរ ង
របស់ ដូ ចប ្ហ ញេ

ក៉ ង

ង 2-1។
ង 2-1 ការេ្រប បេធ បអំពី ៉ សុីន ៉ ស៊ូត និង ៉ សុីនេ្របើ

្របេភទ

ចំណុច

៉ សុីន ៉ ស៊ូ ត

្របេភទឥន្ធ នៈ

េ្របង្រ
ការបេញ្ឆ ះេ

្របេភទបេញ្ឆ ះ
៉ ស ៉ សុីនក៉ ងមួ យក ្ល ំងេសះ

ចំ

ធំ
ល្អ (30% - 40%)

យ្របតិបត្ត ិការ
និភ័យៃនអគ្គ ិភ័យ

សំេឡងរ
សមត្ថ

ពបេញ្ឆ ះេ
្រត

ន និងរញ័រ
ក៉ ង
ក់

កាស

តុ

ការបេញ្ឆ ះេ

យ ្ក េភ្ល ើងអគ្គ ិសនី
តូ ច
ប

អន់ (20% - 28%)

ប

ខ្ព ស់

ប

ខ្ព ស់

ធំ

តូ ច

អន់

ល្អ

64(km)

ង
ំ

ង
ំ
យកេ ្ដ ៃនការ

ខ្ព ស់

ពកេ ្ត

៉ សុីនេ្របើ

ល

យខនឯងេ
បែណ្ណនខ ល់

តៃម្ល ៉ សុីនក៉ ងមួ យក ្ល ំងេសះ
្របសិទ្ធ

ំង

៉ សុីន ៉ ស៊ូ ត

នឧបករណ៍េផ ងៗដូ ចប ្ហ ញេ

ក៉ ង រ ូប

ព 2-1។

រន្ធ ត្រមងេ្របង ៉ សុីន
រ រ ក់េ្របងឥន្ធ នៈរ ួមស្រ
្របព័ន្ធ ក់េ្របងឥន្ធ នៈ
(ឧបករណ៍សន ំសំៃចេភ្ល ើង)

បូ មេ្របងឥន្ធ នៈស្រ
ក់េ្របងឥន្ធ នៈ

ក ្ហ រ

ឧបករណ៍ស្វយបេញ្ឆ ះ
ទ្រមេ្របង
បំពង់ហឺតខ ល់

រ ូប

ព 2-1

៉ សុីន ៉ ស៊ូត

65(km)

ប់

ប់្របព័ន្ធ

ញ់

2.1.2

្របតិបត្ត ិការ

៉ សុីនគឺ េបះដូ ងៃន ៉ សុីនសច។ េហតុដូេច្ន ះេហើយ្រតវែត្របតិបត្ត ិ មការ្រប ុង្របយ័ត្នែដល នេរ ប ប់ ងេ្រកាម
េដើម ីេច ស ងការខូ ចមុខ រ ំង្រស ុងរបស់ ៉ សុីនសចចល័តេ យ រែតការប ្ជ មិន្រតឹម្រតវ ឬេ យ រការខូ ច
៉ សុីន។

(1) ការ្រប ុង្របយ័ត្នមុនេពលបេញ្ឆះ ៉ សុីន
a. េ្របង ៉ សុីន
្រតវពិនិត េមើល បរ ិ ណេ្របង ៉ សុីនែដល
្របសិនេបើប រ ិ ណមិន្រគប់្រ ន់។

នកំណត់េ

េ្របើ្រ

ស់

ឡិកាស្ទ ង់ក្រមិតេ្របង។

ក់បំេពញេ្របង

b. ទឹកស្អំ ៉ សុីន
េដើម ី្រតតពិនិត បរ ិ ណទឹកស្អ ំ ៉ សុីន ្រតវពិនិត ក្រមិតទឹកេ ក៉ ងធុងរង (ធុងផ៉ក) ប ្ទ ប់ពីប ្ជ ក់
៉ សុីន ន
្រត ក់ ំង្រស ុងេហើយ។ ក់បំេពញទឹកស្អ ំ ៉ សុីន ្របសិនេបើប រ ិ ណមិន្រគប់្រ ន់។ ្របព័ន្ធស្អ ំ ៉ សុីនឲ ្រត ក់របស់
៉ សុីនបញ៉ ះកេ ្ដ ែដលេ្របើទឹកមួ យចំនួនធំគឺ ្របេភទេ្របើស ្ព ធ។ ដូ េច្ន ះេហើយ ការដកគ្រមប ដ ទ័រេ េពល ៉ សុីន
កំពុងែតេ ្ដ
ចេធ្វ ឱ ចំ យ ឬទឹកេ ្ដ
ញ់េចញមក ប ្ដ លឱ រ ក។ េ យេហតុផលេនះ េ យេហតុផលេនះ
េ ក៉ ងកាលៈេទសៈធម្ម
គឺមិន្រតវេបើកគ្រមប ដ ទ័រេ េពល ៉ សុីនកំពុងេ ្ដ េទ។

① រន្ធ ្ជ ប់ទុេ
ងេលើ
② ធុង ងេលើ
③ គ្រមប ដ ទ័រ
④ ឆ៉កបង្ហរ
⑤ ធុង ងេ្រកាម
⑥ សល ដ ទ័រ
⑦ រន្ធ ្ជ ប់ទុេ
ងេ្រកាម
⑧ ធុងស៉ ក

រ ូប

ព 2-2 ដ ទ័រ

c. េ្របងឥន្ធ នៈ
្រតវពិនិត េមើលបរ ិ ណេ្របងឥន្ធ នៈេ
្រគប់្រ ន់។
d. ែខ

យ

ឡិកាស្ទ ង់ក្រមិតេ្របងឥន្ធ នៈ េហើយ្រតវ

ក់បំេពញ េបើសិន

បរ ិ ណមិន

នក ្ហ រ

្រតវពិនិត េមើល

ែខ

នក ្ហ រមិនរលុង ឬខូ ច េហើយេមើល

មិន

66(km)

នេ្របង ឬស ្ភ រេផ ងេទ ត

ប់នឹង ។

ិ
តំបន់ជុំ វញ
៉ សុីន

(2) ្រតវេមើលប ្ជ ក់
● ប ្ជ ក់

្ន ស់ស្រ

● ពិនិត េមើល

ប់ប ្ជ ្រគប់្រគង

្ន ស់ស្រ

ំងអស់្រតវ

ប់ប ្ជ ្រគប់្រគង

នសុវត្ថ ិ

នកំណត់េ

ំងអស់្រតវ

នកំណត់េ

● ពិនិត េមើល

្រ ្វ ំងៃដគឺស្ថិតក៉ ងស

ពេបើក។ ពិនិត េមើល

● ពិនិត េមើល

ចង្ក ឹះេលខ PTO ស្ថ ិតេ

ទី

ប ្ទ ប់ពីប ្ជ ក់នូវលក្ខ ខណ្ឌ
PTO េបើក រ ួចបនរ ្ន ន់អំ្រ

● ពិនិត េមើល

ំងអព ្រកឹត។
ទី

ំងអព ្រកឹត។

ចង្ក ឹះេលខបញន្រតវ

នកំណត់េ

ទី

ំងអព ្រកឹត។

ំងបិទ។

ងេលើរ ួចេហើយ ្រតវបេញ្ឆ ះ ៉ សុីន
៉ យឺតៗ។

(3) ការ្រប ុង្របយ័ត្នស្រ

ទី

ព។

ប់្របតិបត្ត ិការកេ ្ដ

ន់េលើ

្ន ន់អំ្រ

៉ េពញទំហឹង កាច់ចង្ក ឹះេលខ

៉ សុីន

ស ្ព ធអុី្រដលីក ស ្ព ធខ ល់ និង្រទនិចេផ ងេទ តចង៉លេ

តៃម្ល ធម្ម

។

● ពិនិត រកេមើលការេលច ្ល យទឹក ឬេ្របង។
● ពិនិត េមើល
● ពិនិត េមើល

ពណ៌ែផ ងឧស្ម ័នបេញ្ច ញគឺធម្ម
៉ សុីនេដើរធម្ម

(4) ការ្រប ុង្របយ័ត្នស្រ

។

។

ប់្របតិបត្ត ិការ

● ពិនិត េមើល

ស ្ព ធអុី្រដលីកគឺ្រតឹម្រតវ។

● ពិនិត េមើល

សីតុណ្ហ

● ពិនិត េមើល

គុយ

ពទឹកស្អ ំ ៉ សុីនគឺ្រតឹម្រតវ។
ក

ន្រគប់្រ

ន់។

● ពិនិត រកេមើលសំេឡងែដលមិន្រប្រកតី។

(5) ការ្រប ុង្របយ័ត្នស្រ
● ពិនិត េមើល

ប់ការបញ្ចប់្របតិបត្ត ិការ

ៃដសច និងេជើងែ្រជងដងសច្រតវ

● កាច់ចង្ក ឹះេលខ PTO បិទ និងពិនិត េមើល
េបើកេទ។)
● ប ្ទ ប់ពីប ្ជ ក់ពីលក្ខ ខណ្ឌ
● ប ្ទ ប់ពី

នទុកេ

យសុវត្ថ ិ

េភ្ល ើងស ្ញ ៃន PTO

នបិទ។ (មិន្រតវេបើកបរេ

ងេលើរ ួចេហើយ ្រតវបញ ប់ ៉ សុីនេហើយ

ក់េ្របងឥន្ធ នៈរ ួចេហើយ ្រតវយកកូ នេ

ព។

ក់បំេពញធុងេ្របងឥន្ធ នៈ។

៉ សុីនេចញ េហើយយក េ

67(km)

េពល PTO កំពុងែត

ទុក។

2.2

្របព័ន្ធអុី្រដលីក

មួ យនឹងការអភិវឌ ៃនបេច្ច ក វ ិទ អុី្រដលីក ៉ សុីនសចចល័ត គេ្រចើន នេ្របើ្របព័ន្ធអុី្រដលីកក៉ ងរយៈេពលប៉ុ ្ម ន
្ន ំថ្មីៗេនះ។
ង 2-2 ប ្ហ ញនូ វឧ ហរណ៍អំពីគុណសម ត្ត ិ និងគុណ វ ិបត្ត ិៃន្របព័ន្ធអុី្រដលីក។
ង 2-2 គុណសម ត្ត ិ/គុណ វ ិបត្ត ិៃន្របព័ន្ធអុី្រដលីក

គុណ វ ិបត្ត ិ

គុណសម ត្ត ិ
• រ ូប ងតូ ច និងទម្ង ន់្រ
•

ល។

យ្រសលក៉ ងការប ្ក រការផ៉កេលើសចំណុះក៉ ងចំេ

ម

ឧបករណ៍ដងសច។
•

យ្រសលក៉ ងការសេ្រមច
្ម នជំ

• រញ័រ
•

• ពិ

កក៉ ងការព្រ

• េ្របងអុី្រដលីកគឺ
ននូ វការ ្ល ស់បរេល ឿនែដល

ន។

យ្របព័ន្ធទុេ
យេឆះ

។

យេលច ្ល យ និង

យរង

ព

កខ្វ ក់។
• ្របសិទ្ធ

ពរបស់ ៉ សុីនែ្រប្របល

្រស័យេលើសីតុណ្ហ

ពរបស់

េ្របងអុី្រដលីក។

ប និង្របតិបត្ត ិការរលូ ន។

យ្រសលេធ្វ ការប ្ជ ពីច ្ង យ។

2.2.1

េ

លការណ៍ស ្ព ធអុី្រដលីក

េ លការណ៍ស ្ព ធអុី្រដលីកគឺែផ្អ កេលើច ប់ ៉ ្ក ល់។ ដូ ច នប ្ហ ញេ ក៉ ង រ ូប ព 2-3េ ក៉ ងធុងមួ យផ៉ំេ យ
សុី ំ ងពីរែដល នពីស៉ ងែដល ន្រក ៃផ្ទ 10cm2 និង 1 cm2 េរ ង ្ន ការេ្របើក ្ល ំង 10 N (ញូតុន) េ េលើពីស៉ ងែដល
តូ ច ង នឹងបញនក ្ល ំង 100 N េ ្រក ៃផ្ទ ៃនពីស៉ ងែដលធំ ង។ េ លគឺ ក ្ល ំងែដលេ្របើេ េលើពីស៉ ងែដលតូ ច ង
គឺ្រតវ នព្រងីក មស
្រតនឹង្រក ៃផ្ទ ៃនពីស៉ ងែដលធំ ង។

រ ូប

ព 2-3 ទំ

ក់ទំនងរ ង្រក

68(km)

ៃផ្ទៃនពីស៉ ង និងក ្ល ង
ំ

2.2.2
(1) រច

យន្ត ការ និងរច

សម្ព ័ន្ធៃន្របព័ន្ធអុី្រដលីក

សម្ព ័ន្ធៃន្របព័ន្ធអុី្រដលីក

្របព័ន្ធអុី្រដលីក

នឧបករណ៍ដូច

ងេ្រកាម។
៉ សុីនេភ្ល ើងេដើរេ

បូ មអុី្រដលីក

យស ្ព ធអុី្រដលីក

ឧបករណ៍េធ្វ ឲ ដំេណើរការេ

សុី

យអុី្រដលីក

ំ ងអុី្រដលីក

ម៉ូ ទ័រេដើរេ

យអុី្រដលីក

ល់្រគប់្រគងទិសេ
្របព័ន្ធអុី្រដលីក

ល់្រគប់្រគងអុី្រដលីក

ល់្រគប់្រគងលំហូរ
ល់្រគប់្រគងស ្ព ធ
ធុងស៉ កេ្របងអុី្រដលីក
ត្រមង

េ្រគឿងប ្ទ ប់បន ំ

ឡិកាស្ទ ង់ស ្ព ធ ។ល។

មុខតំណ ្ជ ប់ែដលវ ិល
្របព័ន្ធទុេ

(្របព័ន្ធទុេ

្របព័ន្ធបន្ត ្ជ ប់)

(2) យន្ត ការៃន្របព័ន្ធអុី្រដលីក
ដូ ចប ្ហ ញេ ក៉ ង រ ូប ព 2-4េ េពល ញ ្ន ស់ស្រ ប់ប ្ជ ្រគប់្រគង េ ះ នឹងរកិល ្ន រ ល់ស្រ ប់បរការេ្រជើសេរស
េ
ងេឆ្វ ង េហើយេ្របងែដលបេញ្ច ញពីបូមអុី្រដលីកហូ រចូ លេ ចំេហ ង ① ៃនសុី ំ ង េដើម ីរកិលពីស៉ ងេ
ង ្ដ ។ំ
េ្របងេ ចំេហ ង ② ្រតឡប់េ រកធុងស៉ កេ្របងអុី្រដលីក មរយៈ ល់ស្រ ប់បរការេ្រជើសេរស។ ប្រ ្ច សមកវ ិញ េ េពល
ញ ្ន ស់ស្រ ប់ប ្ជ ្រគប់្រគង នឹងរកិល ល់ស្រ ប់បរការេ្រជើសេរសេ
ង ្ដ ំ េហើយេ្របងនឹងហូ រេ ចំេហ ង ② ៃន
សុី ំ ង េដើម ីរកិលពីស៉ ងេ
ងេឆ្វ ង។
ពីស៉ ង

្ន រ

សុី

ំ ងអុី្រដលីក

រុញ

ញ
្ន ស់ស្រ

ឡិកាស្ទ ង់ស ្ព ធ

ល់ស្រ

ប់ប ្ជ ្រគប់្រគង

ប់បរការេ្រជើសេរស

ល់្រគប់្រគងលំហូរេ្របងឥន្ធ នៈេ
ល់បនរស ្ព ធ

ធុងស៉ កេ្របងអុី្រដលីក

បូ មអុី្រដលីក

ត្រមងបឺត

រ ូប

ព 2-4 យន្ត ការៃន្របព័ន្ធអុី្រដលីក

69(km)

កាន់ ៉ សុីន

2.2.3

្របព័ន្ធអុី្រដលីកៃន ៉ សុីនសចចល័ត

ការ្របតិបត្ត ិបូមអុី្រដលីកេ យេ្របើក ្ល ំង ៉ សុីន នឹងបញនេ្របងអុី្រដលីកែដល នរងស ្ព ធេ យ របូ មេ សុី ំ ង
អុី្រដលីក (សុី ំ ងពនតពន្ល ឹបៃដសចេចញចូ ល) ឬម៉ូ ទ័រេដើរេ យអុី្រដលីក មរយៈ ល់្រគប់្រគងទិសេ ។ ប ្ដ លឱ
នការពនតពន្ល ឹបេចញចូ លៃនសុី ំ ងអុី្រដលីក និងការវ ិលៃនម៉ូ ទ័រេដើរេ យអុី្រដលីក េហតុេធ្វ ឱ ឧបករណ៍េផ ងៗ្រតវ
ន ញ។ េ្របងអុី្រដលីកែដលបេញ្ច ញពីម៉ូទ័រេដើរេ
ធុងស៉ កេ្របងអុី្រដលីក វ ិញ មរយៈ ល់្រគប់្រគង។

យអុី្រដលីក ឬសុី

ដុំ ្ន រស្រ

ស្ព ឺបន្ថ យេល ឿនការេ

ប់េ

ំ ងអុី្រដលីកនឹងបន្ថ យស ្ព ធ រ ួច្រតឡប់េ

សុី

ងបង្ហត

ំ ងពនតពន្ល ឹបៃដសចេចញចូ ល

សុី ំ ងស្រ ប់
សចេឡើងចុះ

ងបង្ហត

៉
ម៉ូ ទ័រេដើរេ

កាន់

ប់ វ ិល

ងស្រ

យអុី្រដលីក
ស្ព ឺបន្ថ យេល ឿន
វ ិល

មុខតំណ ្ជ ប់ែដលវ ិល
ត្រមង្រតឡប់

ម៉ូ ទ័រស្រ

ប់ការវ ិល

ឡិកា ស់ស្ទង់
បន៉ ក

ធុងស៉ កេ្របងអុី្រដលីក
ល់្រគប់្រគង

៉ សុីន

រ ូប

(1)

PTO

ត្រមងបឺត

បូ ម
អុី្រដលីក

េជើងែ្រជងដងសច
សុី ំ ង្រគីប

ព 2-5 េស គ្វ អុី្រដលីកៃន ៉ សុីនសចស្រ

៉ សុីនេភ្ល ើងេដើរេ

ប់ផក
៉ បន៉ ក្របេភទ

ន្រទ ុង

យស ្ព ធអុី្រដលីក

បូ មអុី្រដលីកែដលេ្របើស្រ ប់ ៉ សុីនេភ្ល ើងេដើរេ យស ្ព ធអុី្រដលីក ្រតវ ន ញេ យ ៉ សុីន និងម៉ូ ទ័រអគ្គ ិសនី។ េ្របង
ែដលបឺតពីធុងស៉ កេ្របងអុី្រដលីក ្រតវ នបេញ្ច ញ េ្របងស ្ព ធ និងបញនេ ឧបករណ៍េធ្វ ឱ ដំេណើរការេ យអុី្រដលីក។
៉ បន៉ ក្របេភទ ន្រទ ុងេ្រចើនេ្របើបូម្របេភទ នស្ព ឺ
ចំេ ះបូ មអុី្រដលីកៃន ៉ សុីនសចចល័ត ៉ សុីនសចស្រ ប់ផក
(រ ូប ព 2-6) េហើយ ៉ សុីនសចស្រ ប់ភូ មិ ្រស្ត ដីរដិបរដុបេ្រចើនេ្របើបូម (ពីស៉ ង) ្របេភទពីស៉ ង (រ ូប ព 2-7)។
រន្ធ បឺត

ន្រក

ច់

រន្ធ បឺត
រន្ធ បេញ្ច ញ

ដងបង្វ ិល
ស្រ ប់
េបើកបរ
ពីស៉ ង

រន្ធ បេញ្ច ញ

រ ូប

ព 2-6 បូ ម្របេភទ

រន្ធ បឺត

នស្ពឺ

តួ សុី

រ ូប

70(km)

ំង

ស ល់

ព 2-7 បូ ម្របេភទពីស៉ ង

រន្ធ បេញ្ច ញ

(2) ឧបករណ៍េធ្វ ឲ ដំេណើរការេ

យអុី្រដលីក

ឧបករណ៍េធ្វ ឲ ដំេណើរការេ យអុី្រដលីកបែម្ល ងេ្របងស ្ព ធែដល នបញនពីបូមអុី្រដលីកេ
ចល េមកានិច។
ឧបករណ៍េធ្វ ឲ ដំេណើរការ ំងេនះ្រតវ នែបងែចក ៉ ងទូ លំទូ យែផ្អ កេលើរេប បែដលពួ ក េធ្វ ចល ៖ សុី ំ ងអុី្រដលីក
គឺស្រ ប់ចល ្រតង់ េហើយម៉ូ ទ័រេដើរេ យក ្ល ំងអុី្រដលីកគឺស្រ ប់ចល រង្វ ិល។

1) សុី

ំ ងអុី្រដលីក

សុី ំ ងអុី្រដលីកៃន ៉ សុីនសចចល័ត ទូ េ គឺ សុី ំ ងេ ្ល មួ យេធ្វ ការសង ង។ សុី ំ ងេធ្វ ការសង ង ំងេនះ
្វ រេ្របងអុី្រដលីក ំងសង ង។ េ្របងអុី្រដលីកហូ រចូ ល និងេចញ ម ្វ រ ំងេនះ មចល េ មុខេ េ្រកាយ។

ន

េ្របងអុី្រដលីក
េ្របងអុី្រដលីក

សុី

ំង
ច្រមឹង

ពីស៉ ង

រ ូប

2) ម៉ូ ទ័រេដើរេ

ព 2-8 សុី

ំ ងអុី្រដលីក (េធ្វ ការសង

ង)

យអុី្រដលីក

ខុសពីបូបអុី្រដលីក ម៉ូ ទ័រេដើរេ យអុី្រដលីកបង្វ ិលដងបញនក ្ល ំងបង្វ ិល េ េពលែដលេ្របងស ្ព ធ្រតវ នបញលេ
ក៉ ងម៉ូ ទ័រេដើរេ យអុី្រដលីក។ ធម្ម
៉ សុីនសចចល័តេ្របើម៉ូទ័រ្របេភទពីស៉ ង ម៉ូ ទ័រេដើរេ យអុី្រដលីកស្រ ប់ការ
េ ងបង្ហត ការបង្វ ិល និងការរុញ្រ ន។ ម៉ូ ទ័រ្របេភទពីស៉ ងអ័ក (រ ូប ព 2-9) នពីស៉ ងែដលេគេរ បចំឱ នទិស
ដូ ច ្ន នឹងទិសៃនអ័ក រង្វ ិល ចំែណកឯម៉ូ ទ័រ្របេភទពីស៉ ងកាំរង្វ ង់ (រ ូប ព 2-10) នពីស៉ ងែដលេគេរ បចំឱ នទិស
ែកងនឹងអ័ក រង្វ ិល។ េ ក៉ ង្របេភទ ំងពីរេនះ ដងបង្វ ិល ងេ្រ េនះវ ិល មួ យចល រង្វ ិលេ មករបស់ពីស៉ ងេ យ
េ្របងស ្ព ធ។
ន្រក

ច់

ពីស៉ ង
េ

ដងបង្វ ិល

កាន់ធុង
ដងបង្វ ិល

ងេ្រ
ស ្ព ធអុី
្រដលីក
ពីស៉ ង

រ ូប

តួ សុី

ំង

ព 2-9 ម៉ូ ទ័រ្របេភទពីស៉ ងអ័ក

រ ូប

71(km)

ព 2-10 ម៉ូ ទ័រ្របេភទពីស៉ ងកាំរង្វ ង់

(3)

ល់្រគប់្រគងអុី្រដលីក

ល់្រគប់្រគងអុី្រដលីក្រគប់្រគងេលើទិសេ ៃនលំហូរ ស ្ព ធ និងអ្រ លំហូ រៃនេ្របងអុី្រដលីក។ ល់្រគប់្រគង
េនះ្រតវ នេ្របើេ ចំណុចេផ ងៗ ្ន េ ក៉ ងេស គ្វ អុី្រដលីក ្រស័យ មមុខ រ និងលក្ខ ណៈរបស់ពួក ។
ល់ស្រ
ល់្រគប់្រគងទិសេ

ងេ្រកាម

ប់បរការេ្រជើសេរស

ល់្រតតពិនិត
ល់្រតតពិនិត ការ

កល ង

ល់្រគប់្រគងលំហូរេ្របងឥន្ធ នៈេ

ល់្រគប់្រគងលំហូរ

ល់បិទបញ ប់លំហូរ

រ

កាន់ ៉ សុីន

តុ វ

ល់បនរស ្ព ធ
ល់កាត់បន្ថ យស ្ព ធ

ល់្រគប់្រគងស ្ព ធ

ល់្រគប់្រគងលំ
ល់ស្រ

ទ្រមង់ៃន ល់

1)

ំងេនះ

នដូ ច

ប់ៃន្របតិបត្ត ិការ

ប់ទប់ទម្ង ន់

ងេ្រកាម។

ល់្រគប់្រគងទិសេ

ល់្រគប់្រគងទិសេ ្រគប់្រគងេលើចំណុចដូ ចតេ ៖ ការបរទិសេ ៃនលំហូរេ្របងអុី្រដលីក ចល
្រដលីក និងការ ប់េផ្ដ ើម និងការបញ ប់ឧបករណ៍េធ្វ ឲ ដំេណើរការេ យអុី្រដលីក។
a.

ល់ស្រ

ឯកទិសៃនលំហូរេ្របងអុី

ប់បរការេ្រជើសេរស

ល់ស្រ ប់បរការេ្រជើសេរសបរទិសេ ៃនលំហូរេ្របង េដើម ី ្ល ស់បរទិសេ ៃនចល របស់សុី ំ ងអុី្រដលីក និងរង្វ ិលៃន
ម៉ូ ទ័រេដើរេ យអុី្រដលីក។ ចង្ក ឹះេលខែដលប ្ជ ការេ ងបង្ហត និងការប ្ទ ប ៉ សុីនសចចល័ត ការសចដងសចចុះេឡើង
មរយៈ ល់ស្រ ប់បរការេ្រជើសេរស។
ការពនតពន្ល ឹបដងសចេចញចូ ល និងការបង្វ ិល គឺ្រតវ ន្រគប់្រគងេ យការប ្ជ
្ន ស់ស្រ

រ ូប

ព 2-11

ល់ស្រ

ប់ប ្ជ ្រគប់្រគង

ប់បរការេ្រជើសេរស

72(km)

b.

ល់្រតតពិនិត ការ

កល ង

ល់្រតតពិនិត អនុ ្ញ តឱ េ្របងឆ្ល ងកាត់េ យេសរ មទិសេ មួ យ ប៉ុែន្ត ទប់ ្ក ត់មិនឱ ហូ រ មទិសេ ប្រ ្ច ស
មកវ ិញេទ។ ផ៉យេ វ ិញ ល់្រតតពិនិត ការ កល ងអនុ ្ញ តឱ េ្របងហូ រ មទិសេ ប្រ ្ច ស។ ល់្រតតពិនិត
ការ កល ង្រតវ នេ្របើ ឧបករណ៍សុវត្ថ ិ ពស្រ ប់េ េពលែដលេស គ្វ អុី្រដលីកេជើងែ្រជងដងសចខូ ចេ ក៉ ង
៉ សុីនសចចល័ត។
រន្ធ េ្របងអុី្រដលីក
(ែផ្ន ក ងពនតេចញៃនសុី

ំ ងែកង)
ស ្ព ធ

កល ង

ល់្រតតពិនិត
ការ កល ង
សុី

ំ ងែកង

រន្ធ េ្របងអុី្រដលីក (ែផ្ន កពន្ល ឹបចូ លៃនសុី ំ ងែកង)រន្ធ
េ្របងអុី្រដលីក (ែផ្ន កពន្ល ឹបចូ លៃនសុី ំ ងែកង)

រ ូប

2)

ព 2-12

ល់្រតតពិនិត ការ

កល ង

ល់្រគប់្រគងស ្ព ធ

ល់្រគប់្រគងស ្ព ធ្រគប់្រគងស ្ព ធេ្របងអុី្រដលីក េដើម ី្របតិបត្ត ិការ្របព័ន្ធអុី្រដលីក្របកបេ យសុវត្ថ ិ ព និងរក
មពល ំ ច់ស្រ ប់្របតិបត្ត ិការ ៉ សុីនសច។ ល់្រគប់្រគងស ្ព ធរ ួម ន ល់បនរស ្ព ធដូ ច នប ្ហ ញេ ក៉ ង
រ ូប ព 1-52 (ទំព័រទី 34 (km)) ល់កាត់បន្ថ យស ្ព ធែដលេធ្វ ឱ ស ្ព ធអុី្រដលីកេ ែផ្ន កមួ យៃនេស វគ្វ អុី្រដលីក ប ង
ស ្ព ធអុី្រដលីកេ ែផ្ន កេផ ងៗេទ ត ល់្រគប់្រគងលំ ប់ៃន្របតិបត្ត ិការែដលេ្របើេ ក៉ ងេស វគ្វ ពនតពន្ល ឹបេចញចូ លនូ វ
ដងសចរបស់ ៉ សុីនសចចល័ត និង ល់ស្រ ប់ទប់ទម្ង ន់េដើម ីរក េល ឿនថយចុះឱ េថរេ េពលេធ្វ ្របតិបត្ត ិការប ្ទ ប
េលើ ៉ សុីនសចចល័ត។

(4) េ្រគឿងប ្ទ ប់បន ំ
1) ធុងស៉ កេ្របងអុី្រដលីក
េ្របងអុី្រដលីក ែដលរងស ្ព ធេ យបូ មអុី្រដលីក នឹងេធ្វ ្របតិបត្ត ិការេលើឧបករណ៍ដងសចេ យការេបើកដំេណើរការនូ វ
ឧបករណ៍េធ្វ ឲ ដំេណើរការេ យអុី្រដលីក មរយៈបំពង់។ ដូ េច្ន ះេហើយ ធុងស៉ កេ្របងអុី្រដលីក ែដលស៉ កេ្របងអុី្រដលីក
គឺ្រតវ នបំ ក់េ យឧបករណ៍្រសបខ ល់ចូលេដើម ីការ រមិនឱ ធូ លី និង តុកខ្វ ក់ចូល។ ក៏្រតវ នបំ ក់េ យ
ត្រមងេដើម ីយក រ តុកខ្វ ក់េចញពីេ្របង េដើម ីឱ ធុងស៉ កេ្របងទទួ លែតេ្របងែដល នស ្អ ត និង នេធ្វ ឱ ្រត ក់
េហើយ និច្ច។

73(km)

2)

ឡិកាស្ទង់ស ្ព ធ

ឡិកាស្ទ ង់ស ្ព ធផ្ដ ល់នូវអំ នស ្ព ធេ ក៉ ងេស គ្វ ។ ឡិកាស្ទ ង់ស ្ព ធែបបបំពង់ Bourdon ្រតវ នេ្របើ ៉ ង
ទូ លំទូ យ េហើយ្រតវ នេ្របើេ ក៉ ង ៉ សុីនសចស្រ ប់ផក
៉ បន៉ ក្របេភទ ន្រទ ុងេធ្វ
ឡិកា ស់ស្ទង់បន៉ ក។ េ ះ
៉ង
សូ មកត់ចំ ំ ការដំេឡើង ឡិកាស្ទ ង់ស ្ព ធេធ្វ ឧបករណ៍ស្រ ប់ការ រការផ៉កេលើសចំណុះគឺមិន្រតវ ន
អនុ ្ញ តេទប ្ទ ប់ពីែខមី
្ន ំ 2019 មក។
សរៃវ

រស័រលំនឹង
្រទនិចពីញ៉ុង
បំពង់ Bourdon
ចុងេសរ
ច្រមឹង
ក លេ

សុី

វស ្ជ ប់

រ ូប

3)

ព 2-13

ឡិកាស្ទង់ស ្ព ធ

៉ សុីនបន្ថ យកេ ្ដ េ្របង

៉ សុីនបន្ថ យកេ ្ដ េ្របងនឹងបញ៉ ះកេ ្ដ េ្របងេ េពលែដលសីតុណ្ហ ពេកើនេឡើងខុស្រប្រកតី។ សីតុណ្ហ ពេ្របងនឹង
េកើនេឡើងេ េពល្របព័ន្ធអុី្រដលីកដំេណើរការ ប់។ េ យ រសីតុណ្ហ ព 55°C - 60°C គឺ សីតុណ្ហ ព្របេសើរស្រ ប់េ្របើ
ចំេ ះេ្របង េបើេលើសពីក្រមិតេនះនឹងប ្ដ លឱ នប ្ហ
េ្រចើន។ េហតុដូេច្ន ះេហើយ ៉ សុីនបន្ថ យកេ ្ដ េ្របង្រតវ ន
ដំេឡើងេដើម ីប ្ក រការេកើនេឡើងៃនសីតុណ្ហ ពេ្របង។

4) មុខតំណ ្ជ ប់ែដលវ ិល
ឹ ជញន្រទពី
មុខតំណ ្ជ ប់ែដលវ ិល្រតវ នេ្របើេដើម ី ្ជ ប់េស គ្វ អុី្រដលីករ ងរច សម្ព ័ន្ធ ងេលើស្រ ប់ វ ិល និង នដក
ងេ្រកាម។ េលើសពីេនះ ចំេ ះ ៉ សុីនសចស្រ ប់ភូមិ ្រស្ត ដីរដិបរដុប ពួ ក ក៏្រតវ នេ្របើេ ក៉ ងេស គ្វ ្របតិបត្ត ិការអំ
្រ
៉ ៃនយន្ត ការេ ងបង្ហត្រ ្វ ំងស្វ យ្របវត្ត ិែដលបំ ក់េ យឧបករណ៍ែដលអនុ ្ញ តឱ នទ ្ល ក់េសរផងែដរ។

2.2.4

ការែថ

្របព័
ំ
ន្ធអុី្រដលីក

េ លបំណងៃនការែថ ំគឺរក ែផ្ន កនីមួយៗៃន្របព័ន្ធអុី្រដលីកឱ ស្ថ ិតក៉ ង ្ថ ន ព្របេសើរបំផុត េដើម ី
សុវត្ថ ិ ព
ក៉ ងអំឡ
ុ ងេពល្របតិបត្ត ិការ ៉ សុីនសច និងេដើម ីបេង្ក ើន្របសិទ្ធ ពៃន្របតិបត្ត ិការ។ ការខូ ច្របព័ន្ធអុី្រដលីក គេ្រចើន
ំ ច់
គឺ ក់ទងនឹង រ តុកខ្វ ក់េ ក៉ ងេ្របងអុី្រដលីក និងការេលច ្ល យេ្របងេ ក៉ ង្របព័ន្ធទុេ ។ ដូ េច្ន ះេហើយ
ែដល្រតវ ក់ ទិ ពេលើការែថ ំ និងការ្រតតពិនិត ពួ ក
ំងេនះ។

74(km)

(1) ការបរ និងការ យតៃម្ល េ្របងអុី្រដលីក
ខ ល់ែដលចូ លេ ក៉ ងធុងស៉ កេ្របងអុ្រី ដលីកែតងែតផ៉កនូ វ រ តុកខ្វ ក់ និងសំេណើម។ េលើសពីេនះ ឧបករណ៍អ្រុី ដលីកប
េង្ក ត
ើ នូ វកេម្ទ ចកំទប
ី ន្ត ច
ិ ម្ដ ងៗេ យ រការសឹកេ េពល ដំេណើរការ។ ដូ េច្ន ះេហើយ ្រតវបរេ្របងអុ្រី ដលីកឱ នេទ ង ត់។
្របសិនេបើេ្របងអុ្រី ដលីកកខ្វ ក់ ្ល ង
ំ ្រតវបរ េចញ េ
ែដរ។

ះបីមន
ិ

ន់ដល់េពលែដល្រតវបរក៏េ

ង 2-3 រេប ប យតៃម្ល េ្របងអុី្រដលីក

លក្ខ ណៈ

ងេ្រ

ក្ល ិន
ល្អ

្ល ប៉ុែន្ត េស្ល កពណ៌

ល្អ

នេ្របងមួ យ្របេភទេទ ត

ល្អ

ន

មិនល្អ

ថយគុណ

ល្អ

ន

យ

ន

យ ្ល ញ់

ទឹកេ

ពណ៌ស
ះេ

ែ្របេ

ពណ៌េ ្ន ត

្ល ប៉ុែន្ត េឃើញ
េ ្ម តូ ចៗ

ស់

នចំណុច

វ ិ នការេឆ្ល ើយតប

—

បន្ត េ្របើ្រ
ធម្ម

យពពុះខ ល់ និងទឹក

ន

យ

្របសិនេបើសម្រសប

សុំឲ ្រក ុមហ៊ុនផលិតេ្រ

តុកខ្វ ក់

ះេ្របងអុី្រដលីក

ឬបរ ។
បរេ្របងអុី្រដលីក
ស ្អ ត ឬបរត្រមងបឺត

នៃផ្ទ េ្របងេ

ធុងបឺត

ក៉ ង

ពិនិត េមើលេ្របងអុី្រដលីក េហើយបំេពញ
្របសិនេបើមិន្រគប់្រ

នពពុះខ ល់េកើតេឡើង
េ

ស់

ការបរេ្របងអុី្រដលីក

រ

ខ ល់

មធម្ម

បរេ្របងអុី្រដលីក

ព

នការរ
—

ស់

ពិនិត េមើលក្រមិតអន្ធ ិល និងបន្ត េ្របើ្រ

យចូ ល

ស្ទ ះត្រមងបឺត
េចញពពុះ

តុត្រមងផង

ងេ្រ

មូ លេហតុ

្ល មិនែ្របពណ៌

ែ្របេ

មរយៈការេមើលលក្ខ ណៈ

យ េហើយក៏្រតវបរ

ក៉ ងបូ ម

ត្រមវសីតុណ្ហ

ន់

ពេ្របងអុី្រដលីកឲ

េហើយកាត់ ្ដ ច់្របភព
រ ួចទុក េ

ល

មធម្ម

ន្របេសើរ

មពលអុី្រដលីក
។

ពិនិត េមើលបរ ិ ណេ្របងអុី្រដលីកេពល ៉ សុីនសចកំពុងេ្រត មស្រ ប់ការេបើកបរ។ ក្រមិតេ្របង្រតវេ ែតេ ចេ ្ល ះ
គំនូសស ្ញ ខ្ព ស់ (ែដនកំណត់ ងេលើ) និង ប (ែដនកំណត់ ងេ្រកាម)។ ខណៈេពលែដលកំពុងពិនិត េមើលបរ ិ ណ
េ្របង េ្របងអុី្រដលីកនឹង រក េហើយក្រមិតេ្របងនឹងេកើនេឡើងេ េពលសីតុណ្ហ ពេ្របងេឡើងខ្ព ស់។ ផ៉យេ វ ិញ ្របសិនេបើ
សីតុណ្ហ ពេ្របង ប (ឧ ហរណ៍ េ ក៉ ងតំបន់ែដល ន កាស តុ្រត ក់) េ្របងនឹងរ ួម េហើយក្រមិតេ្របងនឹងថយ
ចុះ។ ដូ េច្ន ះេហើយ យកល្អ គួ ររក សីតុណ្ហ

ពេ្របងអុី្រដលីកេ

សីតុណ្ហ

ពបន្ទ ប់ (្រប

បរ ិ ណេ្របង។
េ្របង

ឆ៉កបង្ហរ

រ ូប

ព 2-14 រេប បប ្ជ ក់ពីក្រមិតេ្របង

75(km)

ណ 20°C - 30°C) េដើម ីពិនិត េមើល

(2) ត្រមង
ត្រមង ន រៈសំ ន់ ្ល ង
ំ
ស់។ យក រ តុកខ្វ ក់េចញពីេ្របងអុី្រដលីកេដើម ីរក េ្របងឱ ន ្អ ត និច្ច ែដល
នឹងការ រឧបករណ៍អុី្រដលីកមិនឱ ខូ ច និងបេង្ក ើន យុកាលេ្របើ្រ ស់របស់ឧបករណ៍អុី្រដលីក។ ដូ េ ្ន ះេហើយ ្រតវបរ
ត្រមងឱ នេទ ង ត់ែផ្អ កេលើរយៈេពលែដល ៉ សុីន ន្របតិបត្ត ិការ (រយៈេពលេ្របើ្រ ស់)។ េលើសពីេនះេទ ត ត្រមង
បឺត (ក្រន្ត ង) គឺ នេ ែផ្ន ក ងបឺតៃនធុងស៉ កេ្របងអុី្រដលីក។ យកត្រមងបឺតេចញ ល់េពលែដលបរេ្របងអុី្រដលីក។
ប ្ទ ប់ពីេធ្វ ដូ េច្ន ះរ ួចេហើយ ្រតវ ងស ្អ តត្រមងេ
ប ្ទ ប់មកេធ្វ ឱ សត រ ួចដំេឡើង ចូ លវ ិញ។

យេ្របើេ្របង្រ

76(km)

លែដល ្អ ត ឬទឹកស្រ

ប់

ងស ្អ ត េហើយ

2.3

េ្រ

ះ ្ន ក់ៃនការឆក់អគ្គ ិសនី

(1) ការ្រប ុង្របយ័ត្ន

ក់ទងនឹងការឆក់អគ្គ ិសនី

ការឆក់អគ្គ ិសនីគឺសំេ េ េលើចរន្ត អគ្គ ិសនីែដលរត់កាត់ខនមនុស និងបង្ក ឱ នការឈឺ ប់ ឬផលប៉ះ ល់េផ ងៗ
េទ ត។ ក្រមិតៃនផលប៉ះ ល់ែដលប ្ត លមកពីការឆក់អគ្គ ិសនីគឺ ្រស័យេលើក ្ត េផ ងៗដូ ច ៖ ទំហំៃនចរន្ត រយៈេពល
ៃនការចម្ល ងចរន្ត អគ្គ ិសនី ្របេភទៃនចរន្ត (ឧ.ចរន្ត ្ល ស់ ឬចរន្ត ប់) និងែផ្ន ករ ូបវន្ត និង ្ថ ន ពសុខ ពរបស់បុគ្គល
្ន ក់ៗ។ ពិេសស ទំហំៃនចរន្ត និងរយៈេពលៃនការចម្ល ងចរន្ត អគ្គ ិសនី នផលប៉ះ ល់ ៉ ង ្ល ង
ំ ។ េ្រ ះ ្ន ក់ដល់ ្ល ប់
េកើតេឡើងេ យ រការឆក់អគ្គ ិសនី េបះដូ ងក្រ ្ត ក់ ប់ខុស្រប្រកតី (ែដលេគេ
េខ យេបះដូ ង) និង ំងដេង្ហ ើម
េកើតេឡើងេ ក្រមិតតង់សុ ងអគ្គ ិសនី ប។ េ្រ ពីេ្រ ះ ្ន ក់ ំងេនះ េ ក្រមិតតង់សុ ងអគ្គ ិសនីខ្ពស់ នឹង នការ
រ កេ យ រែតកេ ្ដ ្ក េភ្ល ើងែដលប ្ត លមកពីការប៉ះ ឬកេ ្ដ ស៊ូ លែដលប ្ត លមកពីការឆ្ល ងកាត់ៃនចរន្ត ។ េបះដូ ង
ក្រ ្ត ក់ ប់ខុស្រប្រកតីគឺ ការេ តខុស្រប្រកតីេ ថតេបះដូ ងែផ្ន ក ងេ្រកាម េ យ រចរន្ត អគ្គ ិសនីរត់ចូលតំបន់
េបះដូ ង។ ្របការេនះ ង
ំ មិនឱ េបះដូ ងក្រ ្ត ក់ និងព្រងីក និងប ្ត លឱ ត់បង់ចរន្ត
មរត់។ ្របការេនះនឹងប ្ត ល
តុភូតែដលមិន ច្រតឡប់ថយេ្រកាយ ន។ េ ះបី ការឆក់អគ្គ ិសនី
ឱ ្ល ប់។ េបះដូ ងក្រ ្ត ក់ ប់ខុស្រប្រកតីគឺ
ឈប់េហើយក៏េ យ ក៏ការក្រ ្ត ក់េបះដូ ង ប់ខុស្រប្រកតីនឹងមិន សះេស ើយ វ ិញេទ លុះ្រ ែត នការបញ ប់ការក្រ ្ត ក់
ប់ៃនេបះដូ ងេ យេ្របើ AED (ឧបករណ៍ឆក់េបះដូ ងស្វ យ្របវត្ត ិ)។ េលើសពីេនះ ការរ កេ យ រអគ្គ ិសនី ច្រ បចូ ល
៉ ងេ្រ េ ក៉ ងខនក៏ដូច បំ ្ល ញេកាសិកាៃន ងកាយ មរេប បមួ យែដល្រសេដ ងនឹងការរ កេចញពី្របភពកេ ្ដ
ងេ្រ ែដរ។

77(km)

ខណៈែដលលក្ខ ណៈវ ិនិច្ឆ័យស្រ ប់ យតៃម្ល េ្រ ះ ្ន ក់ៃនការឆក់អគ្គ ិសនី ញឹក ប់្រតវ នប ្ហ ញែត មួ យតៃម្ល ៃន
ចរន្ត អគ្គ ិសនី គណៈកម្ម ការបេច្ច ក វ ិទ អគ្គ ិសនីអន្ត រ តិ (IEC) ប ្ហ ញពីលក្ខ ណៈវ ិនិច្ឆ័យ មផលគុណៃនចរន្ត អគ្គ ិសនី
និងរយៈេពល ដូ ច នប ្ហ ញេ ក៉ ង រ ូប ព 2-15។ តៃម្ល េ ក៉ ងដ ្រកាមេនះសន្ម ត ចរន្ត អគ្គ ិសនីកំពុងរត់ពី
ៃដេឆ្វ ងេ េជើង ំងពីរ។ ដ ្រកាមប ្ហ ញ ការក្រ ្ត ក់ ប់ៃនេបះដូ ងគឺប ្ដ លមកពីការប៉ះ្រតវចរន្ត អគ្គ ិសនី
50 mA ក៉ ងរយៈេពល 1000 មិល្លី វ ិ ទី ចរន្ត 100 mA ក៉ ងរយៈេពល 500 មិល្លី វ ិ ទី និងចរន្ត 500 mA ក៉ ងរយៈេពល
10 មិល្លី វ ិ ទី។ ំងេនះគឺបង្ក និភ័យដល់ការ ្ល ប់។ ៉ ង ក្ដ ី េ ះបី
ងកាយរបស់មនុស ប៉ះ ល់នឹងតង់សុ ង
ម ងកាយក៏េ

យ ្របែហល

ចប ្ត លឱ

នែតការរ

កប៉ុេ ្ណ ះ

រយៈេពលចម្ល ងអគ្គ ិសនី (មិល្លី វ ិ ទី)

អគ្គ ិសនីខ្ព ស់ ែដល នចរន្ត ខ្ព ស់ ្ល ង
ំ រត់កាត់
្របសិនេបើការចម្ល ងអគ្គ ិសនីរយៈេពលខ្ល ី ្ល ង
ំ ។

ចរន្ត រត់ (mA)
AC-1៖

ចដឹង

ន ប៉ុែន្ត

AC-2៖ ក្រ ្ត ក់

ច់ដុំេ

AC-3៖ ក្រ ្ត ក់

ច់ដុំ ្ល ង
ំ េ

ការខូ ច
AC-4៖ ផលប៉ះ

ទូ េ

មិន

ន្របតិកម្ម ‘េធ្វ ឱ

យមិនដឹងខន

ទូ េ

្ញ ក់’ េទ។

មិនបង្ក ផលប៉ះ

យមិនដឹងខនពិ

កដកដេង្ហ ើម

ល់ែដលេ្រ
នការរ

ងសររ

្រស្ត េទ។

រេបះដូ ងែដល

ចវ ិល្រតឡប់ដូចេដើម វ ិញ

ទូ េ

មិន

ន

តដល់ស រ ង្គ េទ។
ល់

ងេ គសររ

្រស្ត ដូ ច

មួ យនឹងចរន្ត និងេពលេវ

េបះដូ ងឈប់េដើរ

ំងដេង្ហ ើម និងរ

ប៊លីេតៃនការក្រ ្ត ក់

ប់ៃនេបះដូ ង៖ ្របែហល 5% ឬតិច

AC-4.2៖ ្រប

ប៊លីេតៃនការក្រ ្ត ក់

ប់ៃនេបះដូ ង៖ ្របែហល 50% ឬតិច

ពៃនការេ

រ ូប

ត

ក។ រ ូ

ប៊លីេតៃនការក្រ ្ត ក់

ប់ៃនេបះដូ ងេកើនេឡើង

។

AC-4.1៖ ្រប
AC-4.3៖ លទ្ធ

ះ ្ន ក់
នដល់មុខ

ងេនះ
ងេនះ

ប់ខុសច ្វ ក់ៃនេបះដូ ងថតេ្រកាម៖ េលើសពី 50%។

ព 2-15 ែដនកំណត់សុវត្ថ ិ

ពចំេ

ះចរន្ត ៃនការឆក់អគ្គ ិសនី (វ ិេ

ធនកម្ម ៃន IEC60479-1)

និភ័យៃនការឆក់អគ្គ ិសនី្រតវ នកំណត់េ យចរន្ត ប៉ុែន្ត ្របភព មពល ទូ េ ្រតវ នប ្ហ ញ តង់សុ ងអគ្គ ិសនី។
ដូ េច្ន ះេហើយ
យ្រសលយល់ ង ្របសិនេបើ និភ័យៃនការឆក់អគ្គ ិសនី្រតវ នប ្ហ ញ តង់សុ ងអគ្គ ិសនី។ េហតុដូេច្ន ះ
េហើយ ្របេទសមួ យចំនួនប ្ជ ក់ តង់សុ ងអគ្គ ិសនីែដលមិនបង្ក េ្រ ះ ្ន ក់ដល់ ងកាយមនុស គឺ តង់សុ ងអគ្គ ិសនី
ែដល នសុវត្ថ ិ ព។ ឧ ហរណ៍ តង់សុ ង 24 V ្រតវ ន ត់ទុក
នសុវត្ថ ិ ពេ ក៉ ង្របេទស ល្ល ឺម៉ង់ និងអង់េគ្ល ស
ខណៈែដលតង់សុ ង 50 V ្រតវ ន ត់ទុក
នសុវត្ថ ិ ពេ ក៉ ង្របេទសហូ ឡង់។ ងេនះេ េទ ត ៃដសច និងែខ ពួ រ
េធ្វ ពីលួសគឺ អង្គ តុចម្ល ងែដល ចឱ ចរន្ត អគ្គ ិសនីរត់កាត់ មពួ ក
ន ៉ ង យ។ លទ្ធ ផល េ ះបី ពួ ក
្រ ន់ែតេ ជិតែខ េភ្ល ើងែដល នតង់សុ ងអគ្គ ិសនីខ្ពស់ (េហើយមិន នប៉ះក៏េ យ) ចរន្ត អគ្គ ិសនីក៏ ចនឹងរត់ពីៃដសច
មរយៈតួ ៉ សុីនសចេ ដីេ យ រការបេញ្ច ញបន៉ កអគ្គ ិសនីែដរ។ ដូ េច្ន ះ
ំ ច់ក៉ ងការ
ច ្ង យែដល ចចូ ល
ជិត នអប បរ ពីែខ េភ្ល ើង េហើយនិង្រប ុង្របយ័ត្នកុំចូលេ ជិតពួ ក ។

78(km)

(2) ការ្រប ុង្របយ័ត្នស្រ

ប់ការេធ្វ ការេ

ជិតែខ េភ្ល ើង

ការបញន មពលអគ្គ ិសនីគឺសំេ េ េលើការបញនអគ្គ ិសនីពីេ ងច្រកអគ្គ ិសនីេ ប ្ដ ្ថ នីយ និង ្ថ នីយបរ។
ការែចក យអគ្គ ិសនីសំេ េលើការបញនអគ្គ ិសនីពីប ្ដ ្ថ នីយរង និង ្ថ នីយបរ េ កាន់អ្នកេ្របើ្រ ស់។ អគ្គ ិសនី
( នុ ពអគ្គ ិសនី = តង់សុ ងអគ្គ ិសនី x ចរន្ត ) ្រតវ នេផ្ទ រេ ក្រមិតតង់សុ ងអគ្គ ិសនីខ្ពស់េដើម ីកាត់បន្ថ យ
ការ ត់បង់ឱ ដល់ក្រមិតអប បរ ។ េហតុដូេច្ន ះេហើយ អគ្គ ិសនី្រតវ នេផ្ទ រេ ប ្ដ ្ថ នីយរង និង ្ថ នីយបរ េ
ក្រមិតតង់សុ ងអគ្គ ិសនីខ្ពស់បំផុត (22,000 V - 500,000 V)។ ប ្ទ ប់មក ្រតវ នបញនេ អ្ន កេ្របើ្រ ស់ទូេ េ
ក្រមិតតង់សុ ងអគ្គ ិសនីខ្ពស់ (6,600 V) េហើយប ្ទ ប់មក្រតវ នប ្ទ បដល់ 100 V - 200 V ស្រ ប់េគហ ្ឋ ន មរយៈ
្រតង់ស ្ជ ប់បេ ្គ ល។ ៉ ង ក្ដ ី ស្រ ប់ការេ្របើ្រ ស់លក្ខ ណៈឧស ហកម្ម ្រតវ នផ្គ ត់ផ្គង់េ ក្រមិត 200 V - 400 V
ម រឱ នការពិ ក អំពី
ឬ 6,600 V។ េដើម ីបេង្ក ើតែផនការការ រែដលត្រមវឱ នការចូ លេ ជិតែខ េភ្ល ើង
កាលវ ិ គការ រឱ នច ស់ ស់ មុន មួ យនឹង ្ច ស់ែខ េភ្ល ើង ឧ ហរណ៍្រក ុមហ៊ុនអគ្គ ិសនីក៉ ងមូ ល ្ឋ ន ្រតវ
ពិ ក េលើ្រប នបទមួ យចំនួនដូ ច វ ិធី ្រស្ត ៃនការ រ វ ិ នការប ្ក រ និង វ ិធី ្រស្ត ្រតតពិនិត ។
េ

េពលបំេពញការ រ ្រតវ
កម្ម ករែដល ក់ព័ន្ធ នយល់ច ស់អំពីែផនការការ រ។ េលើសពីេនះ ្រតវប ្ជ ក់
ន ត់ វ ិ នការេដើម ីការ រការឆក់អគ្គ ិសនី ដូ ច េ្រ មេ្រ បការ រែខ េភ្ល ើងស្រ ប់ការ ងសង់ និងែខ េភ្ល ើង
ន ត់ ំងអ្ន ក្រតតពិនិត ។ ស្រ ប់ ៉ សុីនសចចល័ត
្រព នែដល នេលើកឲ ខ្ព ស់/េ្រគឿង ំងការ រ និងប ្ជ ក់
ែដល នឧបករណ៍កំណត់រយៈចេ ្ល ះស្រ ប់េធ្វ ការ រ ្រតវចុះរយៈចេ ្ល ះការ រែដល
ច ្ង យ ្ល តេចញ្រគប់្រ ន់ពី
ែខ េភ្ល ើង មុន។
េ្រ

មេ្រ

បការ

រែខ េភ្ល ើងស្រ

ប់ែខ ែចក

យ

ែខ េភ្ល ើង្រព នែដល នេលើកឲ ខ្ព ស់/
េ្រគឿង ំងការ រ
ការដំេឡើងការ រ
ឧបករណ៍កំណត់រយៈ
ចេ ្ល ះការ រ

ត់ ំងអ្ន ក្រតតពិនិត េមើល
វ ិ នការេដើម ីការ រ
ការខុស្រតវ
ការចូ លេ យ ្ម ន
ការអនុ ្ញ ត

រ ូប

ព 2-16 េធ្វ ការេ

79(km)

ជិតែខ េភ្ល ើង

ដូ ចែដល នេរ ប ប់ ងេលើ ែខ បញនអគ្គ ិសនីែដល នតង់សុ ងអគ្គ ិសនីខ្ពស់ ចនឹងបេញ្ច ញបន៉ កអគ្គ ិសនី
េ ះបី ៃដសច ឬែខ ពួ រេធ្វ ពីលួ សមិនប៉ះ ្ទ ល់នឹងែខ េភ្ល ើងក៏េ យ។ ដូ េច្ន ះេហើយ ្រក ុមហ៊ុន មពលអគ្គ ិសនី នកំណត់
ច ្ង យែដល ចចូ លជិត នអប បរ ពីែខ េភ្ល ើង មក្រមិតតង់សុ ងអគ្គ ិសនីេដើម ីឱ ការ រ នសុវត្ថ ិ ព។ ្រតវ
េ រព មច ្ង យ ំងេនះ។ ្រតវ នការ្រប ុង្របយ័ត្នឱ ន្រគប់្រ ន់េ េពលេធ្វ ការពនត េលើក ឬបង្វ ិលៃដ
សចជិតែខ េភ្ល ើង។ ការឱ ៃដសច ឬែខ ពួ រេធ្វ ពីលួសចូ លជិត ឬប៉ះនឹងែខ េភ្ល ើងេ
កម្ម ករចង Tamagake (ចងែខ ) ឆក់អគ្គ ិសនី។
ែខ ែចក

យែដល

យៃចដន នឹងេធ្វ ឱ អ្ន កប ្ជ និង

នតង់សុ ងអគ្គ ិសនីខ្ពស់
ែខ េភ្ល ើង ្ល ក់ែដល ន
តង់សុ ងអគ្គ ិសនីខ្ពស់
(េ្រ ះ ្ន ក់ ្ល ង
ំ )

តំបន់សុវត្ថ ិ
ែផ្ន ក

ែខ ដីេ

្រតង់ស

ែខ េភ្ល ើងែដល
នតង់សុ ង
អគ្គ ិសនី ប

ងផ្ទ ះ

ែផ្ន ក
ែខ ែចក

រ ូប

ព

តំបន់
សុវត្ថ ិ ព

ងផ វ

តំបន់សុវត្ថ ិ

ព

ែខ បញន

យ

ព 2-17 ច ្ង យែដល

ផុតក ល

ែខ បញន

ចចូ លជិត

នអប បរ

(ច ្ង យ ្ល តេចញ) (ℓ េ

80(km)

ក៉ ងរ ូប៖ តំបន់េ្រ

ះ ្ន ក់)

ង 2-4 ច ្ង យែដល

ចចូ លជិត

នអប បរ

និងចំនួនអុីសូឡង់ែដល្រក ុមហ៊ុន

ច ្ង យែដល

(m)

Tokyo-epco

Chubu-epco

Hokuriku-epco

Kansai-epco

Chugoku-epco

Shikoku-epco

Kyushu-epco

Okinawa-epco

J-POWER

ចំនួន

Tohoku-epco

នអប បរ

នេ្របើ

Hokkaido-epco

តង់សុ ង

ចចូ លជិត

មពលអគ្គ ិសនី

អុីសូឡង់

100

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

—

1

200

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

—

1

6600

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

—

1-2

11000

—

—

3.0

3.0

—

—

—

—

—

—

—

13800

—

—

—

—

—

—

—

—

—

2.0

—

22000

3.0

3.0

3.0

3.0

—

3.0

3.0

—

2.0

2.0

—

33000

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

4.0

—

2.0

44000

—

—

—

3.0

—

—

—

—

—

—

—

តង់សុ ង

66000

4.0

4.0

4.0

4.0

4.0

—

4.0

4.0

4.0

2.2

2.2

អគ្គ ិសនីខ្ពស់

77000

—

—

—

4.0

4.0

4.0

4.0

—

—

—

2.4

110000

5.0

—

—

—

—

—

5.0

5.0

4.0

—

3.0

132000

—

—

—

—

—

—

—

—

—

3.6

—

154000

—

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

—

—

—

—

4.0

187000

7.0

—

—

—

—

—

—

6.0

—

—

4.6

220000

—

—

—

—

—

—

6.0

—

6.0

—

5.2

275000

10.0

7.0

7.0

7.0

7.0

7.0

—

—

—

—

6.4

16 - 24

500000

—

11.0

11.0

11.0

11.0

11.0

11.0

11.0

11.0

—

10.8

35

ក៉ ង

ង ្រក ុមហ៊ុនេផ ងៗេទ តដូ ច

អគ្គ ិសនី

្របេភទ

ធម្ម
(V)

តង់សុ ង
អគ្គ ិសនី

ប

(ែខ ែចក

យ)

(តៃម្ល
េ

ង)

តង់សុ ង
អគ្គ ិសនីខ្ពស់
(ែខ ែចក

យ)

្ល ង
ំ
(ែខ បញន)

េ្រ

ពី្រក ុមហ៊ុន

ច ្ង យែដល

មពលែដល

ចចូ លជិត

នប ្ជ ក់េ

នអប បរ

ពី្រក ុមហ៊ុន

JR គឺ

អ្ន ក្រគប់្រគងែខ េភ្ល ើង។ ដូ េច្ន ះ ត្រមវឱ

2-4

5-8

10 - 16

នការប ្ជ ក់អំពី

ំងេនះ។

្របសិនេបើៃដសច ឬែខ ពួ រេធ្វ ពីលួសៃន ៉ សុីនសចចល័តែដល នកាប៊នប៉ះនឹងែខ េភ្ល ើងេ យៃចដន ក៉ ងអំឡ
ុ ងេពល
េ្របើ អ្ន កប ្ជ ្រតវដកែផ្ន កែដលប៉ះេចញឱ ្ង យពីែខ េភ្ល ើងរ ួចេចញពីកាប៊នេ្រកាយេពលែដល
ច ្ង យែដល ចចូ ល
ជិត នអប បរ រ ួចេហើយ។ ្របសិនេបើមិន ចប ្ជ ៉ សុីនសច នេទ ្រតវេ ក៉ ងកាប៊នរហូ តដល់ការចម្ល ង មពល
អគ្គ ស
ិ នី នបញ ប់។ េបើសិន
ំ ច់្រតវែតេចញពីកាប៊ន អ្ន កប ្ជ ្រតវែតេចញេ យមិនចុះ មកាំជេណ្ដើរ ឬប៉ះ
ប ្ក ន់ៃដេឡើយ។ េ្រ ះអគ្គ ិសនី ច្រតវ នចម្ល ងម្ដ ងេទ ត េ ះបី
ឈប់ម្ដងេហើយក៏េ យ។ ផ៉យេ វ ិញ អ្ន កប ្ជ
គួ រែតេ តចុះឱ ន ្ង យ មែដល ចេធ្វ េ
នពីតួ ៉ សុីនសច ្រតវ្របយ័ត្ន្របែយងកុំឱ ខនរបស់ ត់កា្លយ វត៉
ចម្ល ងអគ្គ ិសនី។ េ េពលេ ះ អ្ន កេផ ងេទ តែដលេ េលើដីមិន្រតវប៉ះតួ ៉ សុីនសច ែខ ពួ រេធ្វ ពីលួស ឬែផ្ន ក មួ យ
េផ ងេទ តេឡើយ។ ចំេ ះ ៉ សុីនសចែដលអ្ន កប ្ជ េធ្វ ការប ្ជ ពីេលើដី ដូ ច
៉ សុីនសចស្រ ប់ផក
៉ បន៉ ក្របេភទ
ន្រទ ុង កម្ម ករមិន្រតវប៉ះតួ ៉ សុីនសច ឬបន៉ កែដល នេលើក រ ួម ំង ្ន ស់ស្រ ប់ប ្ជ ្រគប់្រគងេទ េ្រកាយេពល ន
េ្រ ះ ្ន ក់អគ្គ ិសនី។ កម្ម ករ្រតវែតពិនិត េមើលេ យ្រប ុង្របយ័ត្ននូវ ៉ សុីនសចចល័តែដល្រតវ នបញល មពលេដើម ី
រកេមើលការខូ ច តែខ ពួ រេធ្វ ពីលួស ការេឆះក ្ល ស់ ្ទ ស់េជើងេ្រកាមៃនដងេកា្តងសច និងការខូ ច្របព័ន្ធអគ្គ ិសនី (រ ួម
ំងឧបករណ៍កំណត់ម៉ូ ម៉ង់បន៉ ក)។

81(km)

(3) ការខូ ច ៉ សុីនសចេ

ិ ុ (ឯក
ររលកវទ

យ

រេ

ង)

ៃដសច និងែខ ពួ រេធ្វ ពីលួសៃន ៉ សុីនសច្របេភទេឡើង មកម្ព ស់សំណង់ និង ៉ សុីនសចចល័ត ចដំេណើរការដូ ច
ចបេង្ក ើតតង់សុ ងអគ្គ ិសនីមិន
អង់ែតនេ យការទទួ លរលកវ ិទុ ែដលបញនពីអង់ែតនបញនរលកក ្ដ ល (AM)។
្រប្រកតី និងប ្ត លឱ កម្ម ករចងែខ សច tamagake ឆក់អគ្គ ិសនី ន។

តុភូតសំ

1)

ន់ៗ

● ការប៉ះេង ងទម្ព ក់ៃន ៉ សុីនសច ឬែខ ពួ រេធ្វ ពីលួស ប ្ត លឲ
● ឧបករណ៍ប ្ជ

៉ សុីនសច ដូ ច

នការឆក់អគ្គ ិសនី និងរ

ក។

បន្ទ ះេស គ្វ កុំព ទ័រ ្រតវខូ ច។

● ឧបករណ៍កំណត់ម៉ូម៉ង់បន៉ កដំេណើរការមិនល្អ ។
● េង ងទម្ព ក់ៃន ៉ សុីនសច និងែខ ពួ រេធ្វ ពីលួស្រ

ប់ែតប៉ះនឹងស៊ុមែដកែថប ែដលប ្ត លឱ

ន ្ក េភ្ល ើង និងេធ្វ ឱ

ខូ ចែខ ពួ រេធ្វ ពីលួស។

2) ឧ

ហរណ៍ៃនវ ិ នការេឆ្ល ើយតប

● េ្របើែខ ចងសច្របេភទ្រក ត់សំែប៉ត (្រតវ
● េ្រ

បេង ងទម្ព ក់េ

យជ័រអុីផូសុី (ែដល្រតវបិទេ

● ត្រមវឲ កម្ម ករចងែខ សច tamagake
អគ្គ ិសនីខ្ពស់) េបើ ំ ច់។
● េ្រ

បែខ កាប្រគប់្រគងេ

● ្រគប ្ទ ង
ំ ប ្ជ េ
● ្រតវ្រ

កដ

នប ្ជ ក់េ

យសំ

យវត៉

ក់េ្រ

តុការ

យ JIS) ស្រ

ប់បរ ិកា្ខ Tamagake។

យសំឡីែកវ)។
មៃដេ

ស៊ូ (ស្រ

រែខ េភ្ល ើង ឬជំនួសេ

ប់ការ

រ

មួ យែខ េភ្ល ើងរស់ែដល

យែខ េភ្ល ើងការ

រ។

ញ់លួស។

ែខ ពួ រេធ្វ ពីលួសស្រ

ប់សចបង្ហតមិនប៉ះ

មួ យស៊ុមែដកែថបែដលព័ទ្ធជុំ វ ិញ។

82(km)

នតង់សុ ង

ជំពូក 3
ចំេណះដឹងអំពីឌី

មិកែដល

ច់ស្រ

ប់

្របតិបត្ត ិការប ្ជ

៉ សុីនសចចល័តែដល

ច

េលើករបស់្រ
3.1
3.1.1

ំ

លៗ

ប ្ហ ែដល

ក់ព័ន្ធនឹងក ្ល ង
ំ

តុបីៃនក ្ល ង
ំ

ក ្ល ំង នម៉ូ ឌុល និងទិសេ ។ ្របសិនេបើចំណុចៃនអំេពើេ េលើវត៉មួយ្រតវ ន ្ល ស់បរ េ ះឥទ្ធ ិពលរបស់ េ េលើវត៉
េ ះនឹង ្ល ស់បរ ករណីេនះក៏ដូច ្ន ែដរ េ េពលម៉ូ ឌុល ឬទិសេ
្ល ស់បរ។ មរេប បេនះ ក ្ល ំងែតងែត នម៉ូ ឌុល
ទិសេ និងចំណុចៃនអំេពើ និច្ច ែដលេគេ
“ តុបីៃនក ្ល ំង”។ េដើម ី ងក ្ល ំងេ ក៉ ងដ ្រកាម ដូ ចប ្ហ ញ
េ ក៉ ង រ ូប ព 3-1 ចំណុចៃនអំេពើ្រតវ ន ក់េ ្រតង់ចំណុច A រ ួចេគគូ សប ្ទ ត់្រតង់មួយេចញពីចំណុច A ម
ទិសេ ៃនក ្ល ំងេដើម ី ន្របែវង AB ែដលស
្រតនឹងម៉ូ ឌុលៃនក ្ល ំង។ ឧ ហរណ៍ េបើេគឱ ក ្ល ំង 1 N េស្ម ើនឹង
្របែវង 1 m េ ះក ្ល ំង 5 N េស្ម នឹ
ើ ង្របែវង 5 m។ ប ្ទ ត់្រតង់ែដលគូ សប ្ល យពី AB េគេ
“ប ្ទ ត់ៃនអំេពើ”។ ទិសេ
ៃនក ្ល ំង្រតវ នប ្ហ ញេ យស ្ញ ្រពញ។ ចំណុចៃនអំេពើរបស់ក ្ល ំង នឥទ្ធ ិពលដូ ច ្ន មិន
្រតវ ន ្ល ស់ទី
េ កែន្ល ង េលើប ្ទ ត់ៃនអំេពើេទ។
ម៉ូ ឌុលៃនក ្ល ំង
ទិសេ
តុបីៃនក ្ល ំង

ប ្ទ ត់ៃនអំេពើ
របស់ក ្ល ំង

ម៉ូ ឌុល
ចំណុចៃនអំេពើរបស់ក ្ល ំង

ចំណុចៃនអំេពើ

រ ូប

3.1.2

ព 3-1

ទិសៃនក ្ល ំង

តុបីៃនក ្ល ង
ំ

អំេពើ និង្របតិកម្ម

េ

េពលវត៉មួយក៉ ងចំេ មវត៉ពីរបេញ្ច ញក ្ល ំងេ េលើវត៉មួយេទ ត វត៉ទីពីរែតងែតបេញ្ច ញក ្ល ំងមួ យេទ តេលើវត៉ទីមួយ
និច្ច។ ក ្ល ំងដំបូងេគេ
“អំេពើ” េហើយក ្ល ំងមួ យេទ តេគេ
“្របតិកម្ម ”។ អំេពើ និង្របតិកម្ម នអំេពើេ េលើ
ប ្ទ ត់្រតង់ែតមួ យ ែដល នម៉ូ ឌុលដូ ច ្ន និង នទិសេ ផ៉យ ្ន ។

83(km)

3.1.3

ការផបក ្ល ង
ំ

ក ្ល ំងពីរ ឬេ្រចើនែដល នអំេពើេលើវត៉ែតមួ យ ចរ ួមបញល ្ន េ
ក ្ល ំងែតមួ យែដល នផលដូ ច ្ន ។ រ ួមបញល ្ន
“ក ្ល ំងសរុប” ៃនក ្ល ំងពីមុនពីរ ឬេ្រចើន។ ការកំណត់ក ្ល ំងសរុបេគេ
“
ន ក ្ល ំងែតមួ យែដលេគេ
ស ស គៃនក ្ល ំង”។
ឧ

ហរណ៍ ដូ ចប ្ហ ញក៉ ងរ ូប រ ូប

ព 3-2(a) េ

េពលមនុស ពីរ

ញ មទិសេ ៃនស ្ញ ្រពញ។ មរេប បេនះ ក ្ល ំងពីរែដល
(ក ្ល ំងសរុប) ែដល នឥទ្ធ ិពលដូ ច ្ន ។

ក់

ញដង្គ ត់េឈើេ

យេ្របើែខ ពួ រ ដង្គ ត់េឈើ្រតវ ន
នអំេពើេលើវត៉មួយ្រតវ នជំនួសេ យក ្ល ំងមួ យ

រ ូប ព 3-2(b) ប ្ហ ញពីរេប បកំណត់ក ្ល ំងសរុប។ េបើសិន ្របេលឡ្រកាម (OBDA) មួ យ្រតវ នបេង្ក ើតេឡើងែដល្រជ ុង
ពីររបស់ ផ ំេឡើងពីក ្ល ំងែដល នទិសេ េផ ង ្ន F1 និង F2 នអំេពើេលើចំណុច O េពលេ ះេគ ចកំណត់ ននូ វ
អង្ក ត់្រទង R ែដល ងឱ ម៉ូ ឌុល និងទិសេ ៃនក ្ល ំងសរុប។ េនះ្រតវ នេគេ
“ច ប់្របេលឡ្រកាម”។

(a)

(b)
រ ូប

ព 3-2 ក ្ល ង
ំ សរុប

ចំេ ះក ្ល ំងសរុបែដលក ្ល ំងបី ឬេ្រចើន នអំេពើេលើចំណុចែតមួ យ ក ្ល ំងសរុប ចរក នេ យការបេង្ក ើត
្របេលឡ្រកាមម្ដ ងេហើយម្ដ ងេទ ត។ ឧ ហរណ៍ ត់ទុក ក ្ល ំង F1, F2, F3 និង F4 នអំេពើេលើចំណុច O ដូ ចប ្ហ ញ
េ ក៉ ង រ ូប ព 3-3។ ក ្ល ំងសរុប R1 ស្រ ប់ F1 និង F2 គឺរក ន មច ប់្របេលឡ្រកាម។ ក ្ល ំងសរុប R2 ស្រ ប់ R1
និង F3 គឺរក ន មរេប បដូ ច ្ន េនះែដរ េហើយក ្ល ំងសរុបៃន R2 និង F4ែដល នក ្ល ំងសរុប R នអំេពើេលើចំណុច
O ក៏ ចរក នែដរ។

រ ូប

ព 3-3 ការផបក ្ល ង
ំ

84(km)

3.1.4

ការបំែបកក ្ល ង
ំ

ការបំែបកក ្ល ំងគឺ ការែបងែចកក ្ល ំងែតមួ យែដល នអំេពើេ េលើវត៉មួយេ
ក ្ល ំងពីរ ឬេ្រចើនែដល នមុំ
“ក ្ល ំង ស ស គ” ៃនក ្ល ំង
ក់ ក់ចំេ ះ ្ន ។ ក ្ល ំងនីមួយៗែដលក ្ល ំងែតមួ យ នែបងែចកេ ះ េគេ
េដើម។ េដើម ីរកក ្ល ំង ស ស គ ច ប់្របេលឡ្រកាម ែដល នេរ ប ប់េ ក៉ ងែផ្ន កស ស គៃនក ្ល ំង្រតវ ន
ក ្ល ំងពីរ ឬេ្រចើនែដល នមុំ ក់ ក់ចំេ ះ ្ន ។
េ្របើប្រ ្ច សមកវ ិញេដើម ីែបងែចកក ្ល ំងែតមួ យេ
ឧ ហរណ៍ វមួ យ្រតវ នេគ ញ ដូ ចេ ក៉ ង រ ូប ព 3-4(a)។ ែខ ពួ រ្រតវ នេគ ញ មប ្ទ ត់េ្រទតេឡើងេលើ ប៉ុែន្ត
ក៉ ងេពលដំ ល ្ន
វ្រតវ នេលើកេឡើងេលើ និង ញ មទិសេដក។ ដូ ចប ្ហ ញេ ក៉ ង រ ូប ព 3-4(b) ក ្ល ំង F (OA)
ចែបងែចកេ
F1 (OB) និង F2 (OC) េ យេ្របើច ប់្របេលឡ្រកាម មលក្ខ ណៈប្រ ្ច ស។ េនះគឺ ការបំែបកក ្ល ំង
ែដលប ្ហ ញ ក ្ល ំង មទិសេដករបស់ វគឺ F1 (OB)។

(a)

(b)
រ ូប

3.1.5

ព 3-4 ការបំែបកក ្ល ង
ំ

ម៉ូ ម៉ង់ៃនក ្ល ង
ំ

ម៉ូ ម៉ង់ៃនក ្ល ំងគឺផលៃនក ្ល ំងែដលព
កាន់ ៉ េឡតេ ជិត ងចុងដង
ម
រ ូប ព 3-5។

រ ូប

មបង្វ ិលវត៉មួយ។ េ េពលមួ លបន្ត ឹងប៊ូ ឡ
ុ ងេ យេ្របើ ៉ េឡត េ េពលែដល
រក ្ល ំងតូ ច ងេបើេធ បនឹងេពលកាន់ េ ែផ្ន កក ្ដ ល ដូ ចប ្ហ ញក៉ ង

ព 3-5 ម៉ូ ឌុលៃនក ្ល ង
ំ និង្របែវងៃនៃដ ្ន ស់

មរេប បេនះ ម៉ូ ម៉ង់ៃនក ្ល ំងគឺ ចំនួនមួ យែដល ងេ យផលគុណរ ងម៉ូ ឌុលៃនក ្ល ំង និង្របែវងៃនៃដសច
ស្រ ប់អ័ក ឬកំណល់ដងថ្ល ឹងៃនរង្វ ិលែដលេគឱ ។ ដូ េច្ន ះ េបើម៉ូឌុលៃនក ្ល ំងគឺ F េហើយ្របែវងៃដសចគឺ L េ ះ ម៉ូ ម៉ង់ M
ៃនក ្ល ំង គឺ M = F x L។ េ េពលម៉ូ ឌុលៃនក ្ល ំង F គិត N (ញូតុន) េហើយ្របែវងៃនៃដសច L គិត m (ែម៉្រត) េ ះ
ម៉ូ ម៉ង់ៃនក ្ល ំង M គិត N•m (ញូតុនែម៉្រត)។

85(km)

3.1.6

លំនឹងៃនក ្ល ង
ំ

េបើសិន វត៉មួយមិន នចល េ ះបី
នក ្ល ំងេ្រចើន នអំេពើេលើ េ ះក ្ល ំង ំងេនះគឺ នលំនឹង។
ឧ ហរណ៍ េ ក៉ ង រ ូប ព 3-6 េគេឃើញ បន៉ ក្រតវ នេគលីេ យដំបង។ េដើម ីរក ដំបងឱ េ ្រតឹមកម្ព ស់ ្ម េគ
គួ រែត្រទដំបងចំក ្ដ លេ េពលបន៉ ក ំងពីរ ន ៉ សេស្ម ើ ្ន ។ េ េពល ន ៉ សខុស ្ន េគគួ រែត្រទដំបងេ ចំណុច
ែដលជិតបន៉ កែដលធ្ង ន់ ង។ េដើម ីេធ្វ ឱ ក ្ល ំង្រសប នលំនឹង គឺេធ្វ ឱ ម៉ូ ម៉ង់ៃនក ្ល ំង នលំនឹង េ លគឺ េធ្វ ឱ
ម៉ូ ម៉ង់ែដល

នទិស្រសប និងប្រ ្ច សទិស្រទនិច

ឡិកាេស្ម ើ ្ន

ក់ទងនឹងផ្ចិតៃនរង្វ ិល។

ផ្ចិតៃនរង្វ ិល

រ ូប

ព 3-6 លំនឹងៃនក ្ល ង
ំ

មរេប បេនះ ត់ទុក
្ម គឺ ផ្ចិតៃនរង្វ ិលស្រ ប់ម៉ូម៉ង់ៃនក ្ល ំង េបើសិន
រ ងបន៉ ក និង ្ម ) េ េលើដំបងែដល ន ៉ សបន៉ ក m1 និង m2 គឺ L1 និង L2
ម៉ូ ម៉ង់ែដល

នទិស្រសប្រទនិច

ម៉ូ ម៉ង់ែដល

នទិសប្រ ្ច ស្រទនិច

M1 = M2

ឡិកាគឺ M1 = 9.8 x m1 x L1
ឡិកាគឺ M2 = 9.8 x m2 x L2 និង

មលក្ខ ខណ្ឌលំនឹងៃនម៉ូ ម៉ង់

ក់ទងនឹងផ្ចិតៃនរង្វ ិល។

86(km)

ទី

ំង្រទបន៉ ក (ច ្ង យ

មទិសេដក

ពិ រ េលើករណីដូចករណីែដល នប ្ហ ញេ ក៉ ង រ ូប ព 3-7 ែដល ៉ សុីនសចស្រ ប់ផក
៉ បន៉ ក្របេភទ ន្រទ ុង
កំពុងេលើកបន៉ កែដល ន ៉ ស់ m1 ម៉ូ ម៉ង់ែដល នអំេពើេធ្វ ឱ បះ្រក ប់ ៉ សុីនសចគឺខុស ្ន រ ងេ េពលែដលៃដសច
្រតវ នប ្ទ បដល់ចំណុច A និងេ េពលែដល ្រតវ នប ្ទ បដល់ចំណុច B។ េ យ នេជើងែ្រជងដងសច ចំណុច
េផ្អ ង ្របែវងៃដសចស្រ ប់ម៉ូម៉ង់្រសបទិស្រទនិច ឡិកា (ែដលេ
“ម៉ូ ម៉ង់ៃនការេផ្អ ង”) គឺ L1 និង L2 េរ ង ្ន , េហើយ

L1 < L2។ ដូ េច្ន ះ ម៉ូ ម៉ង់គឺ 9.8 x m1 x L1 < 9.8 x m1 x L2។ ម៉ូ ម៉ង់ៃនការេផ្អ ងគឺធំ
ដល់ចំណុច B។

ងេ

េពលែដលៃដសច្រតវ

នប ្ទ ប

O៖ ចំណុចេផ្អ ង

រ ូប

ព 3-7 ម៉ូ ម៉ង់ៃន ៉ សុីនសចស្រ

ប់ផក
៉ បន៉ ក្របេភទ

ន្រទ ុង

េ ក៉ ងរ ូបេនះ េ េពលែដលេធ្វ ឱ ៉ សុីនសច នស្ថ ិរ ព ម៉ូ ម៉ង់ែដល នទិសប្រ ្ច ស្រទនិច ឡិកា (ែដលេ
“ម៉ូ ម៉ង់ស្ថិរ ព”) 9.8 x m2 x L គឺេថរ។ ការបន្ថ យមុំៃនៃដសច ឬការពនតៃដសច នឹងេធ្វ ឱ ៃដសចកាន់ែតែវង េ ះបី
មួ យនឹង ៉ ស់បន៉ កដែដលក៏េ យ ែដលប ្ត លឱ ម៉ូ ម៉ង់ៃនការេផ្អ ងេកើនេឡើង។ ៉ សុីនសចបះ្រក ប់េ េពលែដល
ម៉ូ ម៉ង់្រសប្រទនិច ឡិកាេលើសពីម៉ូម៉ង់ប្រ ្ច ស្រទនិច ឡិកា។
ន រៈសំ ន់ ស់ែដល្រតវប ្ជ ៉ សុីនសច
េហតុដូេច្ន ះេហើយ ចំេ ះការ រែដល្រតវអនុវត្ត េ យ ៉ សុីនសចចល័ត
េ យ នម៉ូ ម៉ង់ស្ថិរ ពធំ ងម៉ូ ម៉ង់ៃនការេផ្អ ង។ េបើេជើងែ្រជងដងសចស្ថ ិតក៉ ង ្ថ ន ពពនតមធ ម ឬពនត
អប បរ (េ ក៉ ង ្ថ ន ពពន្ល ឹបចូ ល ំង្រស ុង) ម៉ូ ម៉ង់ស្ថិរ ពថយចុះេ េពលែដល្របែវងពនតៃនេជើងែ្រជងដងសច
L ថយចុះ។ េហតុដូេច្ន ះ បន៉ កែដល នកំណត់សរុប (បន៉ កែដល នកំណត់) ្រតវ នកំណត់ឱ ប ងេធ បនឹងការ
ពនតេពញបន៉ ក េដើម ីបន្ថ យម៉ូ ម៉ង់ៃនការេផ្អ ង និងប ្ក រមិនឱ

87(km)

៉ សុីនសចបះ្រក

ប់។

3.2

៉ ស និងទី្របជុំទម្ង ន់

3.2.1

៉ស

ង 3-1 ប ្ហ ញពី ៉ ស់្រប ក់្របែហលក៉ ងមួ យែម៉្រតគូ ប (m3) ចំេ ះរប
ូ
តុខុសៗ ្ន ។ មរយៈការេ្របើ
ងេនះ
3
មរេប បប្រ ្ច ស េគ ចរក ៉ ស់ៃនវត៉មួ យ ន េបើសិន េគដឹង ឌ (m ) របស់ ។ ឧ ហរណ៍ េដើម ីរក ៉ ស់ m (t)
ៃនបន៉ ក ្រតវយក ឌៃនបន៉ ក V (m3) គុណនឹង ៉ ស់ d (t) ក៉ ងមួ យែម៉្រតគូ ប មវត៉ តុៃនបន៉ ក (m = d x v)។
ង 3-1

្របេភទៃនវត៉

៉ សៃនវត៉ក៉ ងមួ យែម៉្រតគូ ប

៉ ស់ក៉ ងមួ យែម៉្រតគូ ប (t)

្របេភទៃនវត៉

៉ ស់ក៉ ងមួ យែម៉្រតគូ ប (t)

សំណ

11.4

ខ ច់

1.9

្ព ន់

8.9

េម ធ ងថ្ម

1.0

ែដកែថប

7.8

ដុំធ ងថ្ម

0.8

ែដកស្ម ិត

7.2

ធ ងកូ ក

0.5

លុយមីញ៉ម

2.7

ទឹក

1.0

ថ្ម ្រកានីត

2.6

េដើមែសន

0.9

េបតុង

2.3

េដើមសុី

0.4

ដី

2.0

យេ្របស

0.4

្រកស

1.9

េឈើប៉ូឡេញ៉

0.3

3.2.2

ទម្ង ន់យ

្របេភទ

ទម្ង ន់យ ្របេភទៃនវត៉មួយគឺ ផលេធ បរ ង ៉ សរបស់ នឹង ៉ សៃនទឹកសុទ្ធែដល
4°C។ ្រតវ នប ្ហ ញេ យសមីការ ងេ្រកាម។
ទម្ង ន់យ

្របេភទ =

៉ ស់របស់ទឹកសុទ្ធេ
្របែហលស្រ

ប់វត៉

៉ ស់របស់វត៉ /
សីតុណ្ហ
តុខុសៗ ្ន

៉ ស់របស់ទឹកសុទ្ធែដល

ន

ឌដូ ច ្ន េ

ព 4°C គឺ 1 kg ស្រ

ប់ 1 L និង 1 t ស្រ

នប ្ហ ញេ

ង 3-1។

ក៉ ង

88(km)

សីតុណ្ហ

ន

ឌដូ ច ្ន េ

សីតុណ្ហ

ព

ព 4°C។

ប់ 1 m3 ដូ េច្ន ះតៃម្ល ៃនទម្ង ន់យ

្របេភទ្រប

ក់

3.2.3

ទី្របជុំទម្ង ន់

ទំ ញែផនដី នអំេពើេលើ្រគប់វត៉ ំងអស់។ ឧប
អំេពើេលើែផ្ន កនីមួយៗ។ ចំេ ះក ្ល ំងសរុបៃនទម្ង ន់
ែតមួ យ។ ចំណុចៃនអំេពើៃនក ្ល ំងសរុបេនះេគេ

វត៉ ំងេនះ្រតវ នែបងែចក េ្រចើនែផ្ន ក ទំ ញែផនដីនឹង ន
ំងេនះ ទម្ង ន់ ំងអស់ ច្រតវ នេគ ត់ទុក េ ្ត តេលើចំណុច
“ទី្របជុំទម្ង ន់”។ ទី្របជុំទម្ង ន់របស់វត៉គឺ ចំណុចេថរ។ េ ះបី ការ

ក់ ឬទី ំងរបស់វត៉ ្ល ស់បរក៏េ យ ក៏ទី្របជុំទម្ង ន់មិន
ែតេ
ងក៉ ងវត៉ (រ ូប ព 3-8(b)) េទ។
ទី

្ល ស់បរ (រ ូប

ព 3-8(a))។ េលើសពីេនះ ទី្របជុំទម្ង ន់មិន

ំ

ច់

ំងៃនទី្របជុំទម្ង ន់
ទី ំងៃន
ទី្របជុំ
ទម្ង ន់

(a)
រ ូប

3.2.4

ស្ថិរ

(b)
ព 3-8 ទី

ង
ំ ៃនទី្របជុំទម្ង ន់

ពៃនវត៉

្របសិនេបើវត៉េ នឹងថ្ក ល់ែដល្រតវ នេធ្វ ឱ េផ្អ ងេ យៃដព
ម្រតឡប់េ កែន្ល ងពីមុនរបស់ េ េពលែដលេគ្រពែល
ងៃដ ្រតវ នេគ ត់ទុក
នស្ថ ិរ ព (រ ូប ព 3-9(a))។ ផ៉យេ វ ិញ េបើសិន វត៉បះ្រក ប់ ្រតវ នេគ ត់ទុក
មិន នស្ថ ិរ ព (រ ូប ព 3-9(b))។ ឧ ហរណ៍ េបើវត៉មួយែដល ក់េ េលើៃផ្ទ បេស្ម ើ្រតវ នេធ្វ ឱ េផ្អ ងដូ ចេ ក៉ ង
រ ូប

ព 3-9(a) េហើយប ្ទ ប់មកេគ្រពែលងៃដ នឹង្រតឡប់េ

កែន្ល ងេដើមរបស់ ។

G៖ ទី្របជុំទម្ង ន់
W៖ ទម្ង ន់
O៖ ចំណុចេផ្អ ង

(a) ែដល

នស្ថ ិរ

ព

(b) ែដល ្ម នស្ថ ិរ
រ ូប

ព 3-9 ស្ថិរ

ព

ពៃនវត៉

េនះក៏េ្រ ះែតទំ ញដីែដល នអំេពើេលើទី្របជុំទម្ង ន់ G បេញ្ច ញម៉ូ ម៉ង់ែដល នទិសេ េធ្វ ឱ វត៉្រតឡប់េ រកកែន្ល ងេដើម
របស់ វ ិញ េ យ នផ្ចិតរង្វ ិល O កំណល់ដងថ្ល ឹង។ េបើសិន វត៉េផ្អ ងរហូ តដល់ប ្ទ ត់ឈរែដលឆ្ល ងកាត់ទី្របជុំទម្ង ន់
េចញេ្រ ចំណុចេផ្អ ង O ដូ ចប ្ហ ញេ ក៉ ង រ ូប ព 3-9(b)េ ះវត៉មិន្រតឡប់េ កែន្ល ងេដើមេទ ប៉ុែន្ត នឹង្រក ប់។

89(km)

3.3
3.3.1

ចល
ចល

“ចល ”។ េគែបងែចកចល
ចល ឯកស ្ឋ ន
វត៉ែដល ្ល ស់បរទី ំងរបស់ េធ បនឹងវត៉មួយេផ ងេទ ត េ
និងចល មិនឯកស ្ឋ ន។ េ ក៉ ងចល ឯកស ្ឋ ន េល ឿនេ េថរ្រគប់េពល ំងអស់។ េ ក៉ ងចល មិន
ឯកស ្ឋ ន ដូ ចប ្ហ ញេ ក៉ ង រ ូប ព 3-10 េល ឿនេស្ម ើ 0 េ ចំណុចេចញដំេណើរ
នដល់េល ឿនអតិបរ េ ចំណុច
ក់ ក់ េល ឿនថយចុះេ ចំពីមុខេ លេ រ ួចេស្ម ើ 0 វ ិញ។ គឺ្រសេដ ង ្ន េ នឹង នយន្ត ែដលេគកំពុងេបើកបរ។
ចល

មិនឯកស ្ឋ ន

េល ឿនអតិបរ

ចល

ចំណុចេចញដំេណើរ

ចំណុចេ

រ ូប

3.3.2

មិនឯកស ្ឋ ន

ដល់

ព 3-10 ចល

េល ឿន/ វិចទ័រេល ឿន

“េល ឿន” សំេ េ េលើច ្ង យែដលវត៉ នចល េធ្វ ដំេណើរ នក៉ ងរយៈេពល ក់ ក់ មួ យ។ េបើសិន វត៉ នច ល
ចល ឯកស ្ឋ ន ្ល ស់ទី ន 50 ែម៉្រត ក៉ ងរយៈេពល 10 វ ិ ទី េ ះេល ឿនរបស់ គឺ 5 ែម៉្រត/វ ិ ទី។ េ ះ ៉ ង
េដើម ីកំណត់ចល របស់វត៉មួយ ការគិតែតេលើេល ឿនែតមួ យមុខគឺ មិន្រគប់្រ ន់ទ ្រតវគិតេ េលើទិសេ ៃនចល ផង
ែដរ។ វិចទ័រេល ឿនគឺ ចំនួនែដលប ្ហ ញ មរយៈ ំងទិសេ
ំងេល ឿនៃនចល ។

3.3.3

និចល

ព

វត៉មួយ នទំេ រេ នឹងថ្ក ល់ ដ បេបើ កំពុងស្ថ ិតក៉ ង ពេ នឹង េហើយ
នទំេ រេធ្វ ចល ្រតង់ េរ ងរហូ ត េបើ
កំពុងែត ្ល ស់ទីក៉ ង ទិសេ ្រតង់ េលើកែលងែត ទទួ លរងក ្ល ំងមួ យចំនួនពី ងេ្រ ។ ទំេ រេនះ្រតវ នេគេ
"
និចល ព"។ ម៉ូ ឌុលនិចល ព ្រស័យេលើ ៉ ស់របស់វត៉។ និចល ពេកើនេឡើងេ េពលែដល ៉ ស់េកើនេឡើង។
េបើសិន រថេភ្ល ើងែដលកំពុងឈប់ែបរ េ មុខ ្ល មៗ មនុស ែដលឈរេ
ងក៉ ងនឹងទំនង ដួ ល មទិសេ ផ៉យ
នឹងទិសេ ែដលរថេភ្ល ើងកំពុងេធ្វ ចល ដូ ចប ្ហ ញេ ក៉ ង រ ូប ព 3-11។ េលើសពីេនះ េបើសិន រថេភ្ល ើងែដលកំពុង
្ល ស់ទី ែបរ ឈប់ ្ល មៗ េ ះមនុស ែដលឈរេ
ងក៉ ងនឹងទំនង ដួ ល មទិសេ ែដលរថេភ្ល ើងកំពុងេ ។
ឧ ហរណ៍ េបើសិន ្របតិបត្ដ ិការៃន ៉ សុីនសចឈប់ ្ល មៗខណៈេពលែដលបន៉ កកំពុង ្ល ស់ទី មទិសេដក េ ះបន៉ ក
មិនឈប់ ្ល មៗេទ ប៉ុែន្ត នឹងេ ល។ េនះគឺេ យ រែតក ្ល ំងនិចល ព។
ការ ប់
េផ្ដ ើម ្ល មៗ!

រ ូប

ព 3-11 និចល

90(km)

ព

3.3.4

ក ្ល ង
ំ ចូ លផ្ចិត និងក ្ល ង
ំ

កផ្ចិត

េ េពលែដលវត៉មួយកំពុង នចល
រង្វ ង់ នក ្ល ំងពីរែដលបេញ្ច ញេលើ ៖ ក ្ល ំង កផ្ចិត ែដលេធ្វ ការេដើម ីេធ្វ ឱ
វត៉េ ះេចញពីរង្វ ង់ និងក ្ល ំងចូ លផ្ចិតែដល ំ េ ្ព ះេ រកអ័ក រង្វ ិលេដើម ីកុំឱ
្ទ តេចញ។ ក ្ល ំង ំងេនះរក លំនឹង
របស់វត៉។ ក ្ល ំង កផ្ចិត និងក ្ល ំងចូ លផ្ចិត ំងេនះ នម៉ូ ឌូ លប៉ុន ្ន និងទិសេ ផ៉យ ្ន ។
ក ្ល ំង

កផ្ចិត

ក ្ល ំង

កផ្ចិត

ក ្ល ំងចូ លផ្ចិត

ក ្ល ំងចូ លផ្ចិត
ចំណុចក ្ត ល

ទិសេ

ទិសេ
ក ្ល ំងប៉ះ

ក ្ល ំងប៉ះ

រ ូប

ព 3-12 ក ្ល ង
ំ ចូ លផ្ចិត និងក ្ល ង
ំ

ចំណុច
ក ្ត ល

កផ្ចិត

៉ ស់និងវិចទ័រេល ឿនរបស់វត៉កាន់ែតធំ ក ្ល ំង កផ្ចិតនិងក ្ល ំងចូ លផ្ចិតកាន់ែតធំ។ េ
េកើនេឡើង ប ្ត លឱ បន៉ កេបុើងេចញកាន់ែត ្ង យេ
ងេ្រ ។

យ

រេល ឿនបង្វ ិលរបស់បន៉ ក

កាំច ្ង យស្រ ប់េធ្វ ការែដល ន
េកើនេឡើងេ យ រក ្ល ំង កផ្ចិត
a

a៖ កាំច ្ង យស្រ
b៖ កាំច ្ង យស្រ

b

រ ូប

ព 3-13 ការេបុើងេចញេ្រ

ៃនបន៉ កេ

យ

រក ្ល ង
ំ

ប់េធ្វ ការមុនការវ ិល
ប់េធ្វ េពលកំពុង វ ិល

កផ្ចិត និងកាំច ្ង យស្រ

ប់េធ្វ ការ

ក៉ ងករណីែបបេនះ ម៉ូ ម៉ង់ែដលដំេណើរការេធ្វ ឱ ្រក ប់ ៉ សុីនសចចល័តេកើនេឡើង ៉ ង ្ល ង
ំ េបើេធ បេ
បន៉ កកំពុងេ នឹងថ្ក ល់។
ំ ច់ែដល្រតវ្រប ុង្របយ័ត្ន េ្រ ះ ៉ សុីនសច ច្រក ប់។

3.3.5

នឹងករណីែដល

ក ្ល ង
ំ កកិត

េបើសិន ក ្ល ំង ញ្រតវ នអនុវត្ត េ េលើវត៉េ េលើក្រ ល នឹង ញវត៉ មបេ ្ត យៃនៃផ្ទ ក្រ ល េហើយបេង្ក ើត
ក ្ល ំងទប់រ ងៃផ្ទ ៃនក្រ ល និងវត៉។ ្របការេនះនឹង ង
ំ ចល របស់វត៉។ វត៉មិន ្ល ស់ទីេ យក ្ល ំង ញែដលតូ ចេទ
ប៉ុែន្ត នឹង ប់េផ្ត ម
ើ
្ល ស់ទីេ េពលែដលក ្ល ំងេលើសពីក្រមិត ក់ ក់មួយ។ េរសុីស្ដង់ែដលបេញ្ច ញេ េលើៃផ្ទ ប៉ះៃនវត៉
ែដលនឹងថ្ក ល់ េគេ
“ក ្ល ំងកកិត ្ត ទិច”។ ក ្ល ំងកកិតែដល នបេញ្ច ញេលើវត៉មួយែដល ្ល ស់ទី ខណៈេពលែដល
កំពុងប៉ះ មួ យវត៉មួយេទ តេ
“ក ្ល ំងកកិតឌី មិច”។ ក ្ល ំងកកិត ំងពីរេនះគឺស
្រតេ នឹងក ្ល ំងបញ រ
េ យមិនគិតពី្រក ៃផ្ទ ៃនៃផ្ទ ប៉ះ។ ក ្ល ំងកកិតឌី មិចតូ ច ងក ្ល ំងកកិត ្ត ទិច។ េ លគឺ វត៉ែដលេ នឹងថ្ក ល់
្រតវការក ្ល ំងេ្រចើន ង េដើម ី ប់េផ្ត ើម ្ល ស់ទីេលើៃផ្ទ ៃនក្រ ល។

91(km)

3.3.6

ដុំកង់រក

េ េពលេលើកបន៉ កេឡើងេ យេ្របើែខ ពួ រេធ្វ ពីលួស បន៉ កែដលកំពុងេលើកកាន់ែតធ្ង ន់នឹង្រតវការក ្ល ំងកាន់ែតេ្រចើន។
ដុំកង់រក្រតវ នេ្របើេដើម ីកាត់បន្ថ យក ្ល ំងេលើកបន៉ កេឡើង ឬេដើម ី ្ល ស់បរទិសេ របស់ក ្ល ំង។ ដុំកង់រកស្រ ប់
៉ សុីនសច ច្រតវ នែបងែចក ្របេភទដូ ច ងេ្រកាម៖

(1) កង់រកអចល័ត
កង់រកអចល័ត្រតវ ន ្ជ ប់នឹងទី ំង ក់ ក់ ដូ ចប ្ហ ញេ ក៉ ង រ ូប ព 3-14។ ្រតវ នេ្របើេដើម ី ្ល ស់បរទិសេ
ៃនក ្ល ំង។ ក៉ ងការេ្របើ្រ ស់ ្រ ន់ែត ញែខ ពួ រចុះេ្រកាមេដើម ីឱ បន៉ ក្រតវ នេលើកេឡើងេលើ។ ខណៈេពលែដល
ទិសេ ៃនក ្ល ំង្រតវ នបរ ម៉ូ ឌុលៃនក ្ល ំងែដល្រតវការេ មិន ្ល ស់បរ។ េដើម ីេលើកបន៉ កេឡើង 1 m ្រតវ ញែខ ពួ រ
ចុះេ្រកាម 1 m។
កង់រកអចល័ត

ការ ញែខ ពួ រ 1 m
េលើកបន៉ ក 1 m។

រ ូប

ព 3-14 កង់រកអចល័ត

(2) កង់រកចល័ត
កង់រកចល័ត្រតវ នេ្របើេ ក៉ ងេ្រគឿងបង៉ ំេង ងទម្ព ក់ៃន ៉ សុីនសច ដូ ចប ្ហ ញេ ក៉ ងរ ូប
និងចុះេ្រកាមេ េពលែខ ពួ រែដល ្ជ ប់េ េលើ ្រតវ ន ្ល ស់ទីេឡើងេលើ ឬចុះេ្រកាម។

ព 3-15។

្ល ស់ទីេឡើងេលើ

កង់រកចល័ត

ការ ញែខ ពួ រ 2 m
េលើកបន៉ ក 1 m។

រ ូប

ព 3-15 កង់រកចល័ត

កង់រកចល័ត្រតវ នេ្របើ េដើម ីកាត់បន្ថ យក ្ល ំងែដល ញែខ ពួ រ។ េ េពលេ្របើកង់រកចល័តេដើម ីេលើកបន៉ កេឡើង
ក ្ល ំងែត ក់ក ្ដ លៃនទម្ង ន់របស់បន៉ ក (ក ្ល ំងចុះេ្រកាមែដលេកើតេឡើងេ យ រ ៉ ស) គឺ្រគប់្រ ន់ ប៉ុែន្ត េ េពល
េលើកបន៉ កេឡើង 1 m នឹង ម រ ញែខ ពួ រឱ ន 2 m។ េ លគឺ ម រក ្ល ំងតិច ង មួ យនឹងកង់រក ប៉ុែន្ត
ច ្ង យែដល ញគឺេទ្វ មួយ ពីរ។ េលើសពីេនះ ទិសេ ៃនក ្ល ំង ញគឺេឡើងេ េលើ េនះគឺ ទិសេ ដូ ច ្ន ែដលបន៉ ក
កំពុង ្ល ស់ទី ដូ េច្ន ះទិសេ

ៃនក ្ល ំងមិន ្ល ស់បរេទ។

92(km)

(3) កង់រកច្រម ុះ
កង់រកច្រម ុះរ ួមបញល ្ន នូ វកង់រកចល័ត និងកង់រកអចល័តេ្រចើន។
ចេលើក ឬប ្ទ បបន៉ កធ្ង ន់េ យេ្របើក ្ល ំងតូ ច។
បន ំ ្ន រ ងកង់រកចល័តពីរ និងកង់រកអចល័តពីរ ដូ ចប ្ហ ញេ ក៉ ង រ ូប ព 3-16(a) ចេលើកបន៉ កមួ យេ យក ្ល ំង
ែតមួ យ គបួ នៃនទម្ង ន់របស់បន៉ កប៉ុេ ្ណ ះ េ យសន្ម ត មិន នការកកិតកង់រក េហើយេ្រគឿងបង៉ ំេង ងទម្ព ក់ រ ួម ំង
កង់រកចល័ត គឺ ្ម នទម្ង ន់។ េ ះ ៉ ង
េដើម ីេលើកបន៉ ក 1 m គឺ ម រឱ ញែខ ពួ រឱ ន 4 m។ រ ូប ព 3-16(b)
ប ្ហ ញពីឧ ហរណ៍ៃនកង់រកច្រម ុះែដលេគេ្របើេ ក៉ ង ៉ សុីនសចចល័ត។
កង់រក
អចល័ត

កង់រក
អចល័ត
កង់រក
ចល័ត

កង់រក
ចល័ត

(a)

(b)
រ ូប

ព 3-16 កង់រកច្រម ុះ

93(km)

3.4
3.4.1

បន៉ ក តំណឹង ក ្ល ង
ំ ៃនវត៉
បន៉ ក

បន៉ កគឺ ក ្ល ង
ំ ែដលេធ្វ ការែផ្ន ក ងេ្រ
ងេ្រ (ឯក ៖ N, kN)។ េគែបងែចក

(1) ចំ

តុ

ត់ ្ន ក់

មទិសេ

េ

េលើវត៉ (ក ្ល ំង
មវ ិធីេផ ងៗ ្ន េ

ងេ្រ
ងេ

)។ េ ក៉ ងែផ្ន កេនះ ្រតវ ន ត់ទុក
មរេប បែដលក ្ល ំងេធ្វ ការ។

ក ្ល ំង

ៃនក ្ល ង
ំ (បន៉ ក)

1) បន៉ កតំណឹង
“បន៉ កតំណឹង” គឺ ក ្ល ំងែដលេធ្វ ការេដើម ី ញវត៉ តុ។ ដូ ចប ្ហ ញេ ក៉ ង រ ូប ព 3-17 ក ្ល ំង F េធ្វ ការ មអ័ក
បេ ្ដ យៃនដំបងេដើម ី ញ េនះគឺ បន៉ កតំណឹង។ បន៉ កេនះ្រតវ នអនុវត្ត េ េលើែខ ពួ រេធ្វ ពីលួសែដលេលើកបន៉ ក។

រ ូប

ព 3-17 បន៉ កតំណឹង

2) បន៉ កសង្ក ត់
“បន៉ កសង្ក ត់” គឺ ក ្ល ំងែដលេធ្វ ការេដើម ីសង្ក ត់វត៉ តុ ផ៉យពីបន៉ កតំណឹង។ ដូ ចប ្ហ ញេ ក៉ ង រ ូប ព 3-18ក ្ល ំង
F េធ្វ ការេដើម ីសង្ក ត់ដំបង មទិសបេ ្ដ យ េនះគឺ បន៉ កសង្ក ត់។ បន៉ កេនះ្រតវ នអនុវត្ត េ េលើ្រគីបេជើងែ្រជងដង
សច។

រ ូប

3) បន៉ កែដលេធ្វ ឲ

ព 3-18 បន៉ កសង្ក ត់

ច់រយះ

“បន៉ កែដលេធ្វ ឲ ច់រយះ” គឺ ក ្ល ំងែដលេធ្វ ការ្រសេដ ង ្ន េ នឹងកៃ្រន្ត ស្រ ប់កាត់វត៉ តុ។ ដូ ចប ្ហ ញេ
រ ូប ព 3-19ក ្ល ំង F េធ្វ ការេដើម ីកាត់ប៊ូឡ
ុ ងែដលរតបន្ទ ះែដកែថបពីរ មប្ល ង់ែដល្រសបនឹងក ្ល ំង F។

រ ូប

ព 3-19 បន៉ កែដលេធ្វ ឲ

94(km)

ច់រយះ

ក៉ ង

4) បន៉ កែដលប ្ត លឲ ធ្ន ឹមេឡើងេកាង
“បន៉ កែដលប ្ត លឲ ធ្ន ឹមេឡើងេកាង” គឺ ក ្ល ំងែដលេធ្វ ការេដើម ីេធ្វ ឱ វត៉ តុេកាង។ ដូ ចប ្ហ ញេ ក៉ ង រ ូប ព
3-20(a) ធ្ន ឹមែដល្រទេ ចុង ំងពីរនឹងេកាងេបើសិន
នក ្ល ំងែកង F េធ្វ អំេពើេលើ េនះគឺ បន៉ កែដលប ្ត លឲ
ធ្ន ឹមេឡើងេកាង។ រ ួមបញលទម្ង ន់ៃនបន៉ ក ឬ្រតេឡ ក់េ េលើធ្នឹមៃនដងសចេធ្វ ដំេណើរចល័តេ ខ្ព ស់ផុតក ល ឬបន៉ ក
ែដលេធ្វ ការេដើម ីពត់ៃដសចៃន ៉ សុីនសចឲ េកាង ដូ ចេ ក៉ ង រ ូប ព 3-20(b)។

(a)

(b)
រ ូប

5) បន៉ កែដលេធ្វ ឲ រមួ លែខ េ

ព 3-20 បន៉ កែដលប ្ត លឲ ធ្ន ឹមេឡើងេកាង

ង

“បន៉ កែដលេធ្វ ឲ រមួ លែខ េ ង” គឺ ក ្ល ំងែដលេធ្វ ការេដើម ីស ្ភ ររមួ ល។ ដងបង្វ ិលនឹងរមួ ល េបើសិន ចុង ្ខ ងរបស់
្រតវ ន ្ជ ប់េ នឹង េហើយក ្ល ំង F ែដលេធ្វ ការក៉ ងទិសេ ផ៉យ ្ន ្រតវ នអនុវត្ត េ េលើវង់មណ្ឌលៃនចុង ្ខ ងេទ ត
ដូ ចប ្ហ ញេ ក៉ ង រ ូប ព 3-21។ េនះគឺ បន៉ កែដល្រតវ នអនុវត្ត េ េលើដងបង្វ ិលៃនដុំ ្ន រេ ងបង្ហតែដល្រតវ
ន ញ និងមួ លេ យែខ ពួ រេធ្វ ពីលួស។

រ ូប

ព 3-21 បន៉ កែដលេធ្វ ឲ រមួ លែខ េ

ង

6) បន៉ កផប
បន៉ កែដល នេរ ប ប់
េ ែតឯង។

ងេលើ

នអំេពើេលើែផ្ន កេផ ងៗៃន ៉ សុីនសចញឹក

ប់

ងេ

េពលរ ួមបញល ្ន

ងេពល

ឧ ហរណ៍ ំងែខ ពួ រេធ្វ ពីលួស និង ំងេង ងទម្ព ក់គឺរងនូ វបន៉ កតំណឹង និងបន៉ កែដលប ្ត លឲ ធ្ន ឹមេឡើងេកាង ខណៈ
ែដលដងបង្វ ិលែដលេ្របើអគ្គ ិសនីទូេ រងបន៉ កែដលប ្ដ លឱ ធ្ន ឹមេឡើងេកាង និងរមួ ល។
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3.5

ក ្ល ង
ំ ៃនែខ ពួ រេធ្វ ពីលួស េង ងទម្ព ក់ និងស
ត ្ជ ប់ដងសចស្រ ប់េលើកបន៉ កេផ ងេទ ត

ស

គ

ក៉ ងអំឡ
ុ ងេពលេធ្វ ការ ក់ែស្ដ ងៃន ៉ សុីនសច
េរឿងធម្ម េទែដលេ្របើែខ ពួ រេធ្វ ពីលួស tamagake (ការចងែខ ) និង
្រច ក់ tamagake េ្រចើន េដើម ីអនុវត្ត tamagake និងេលើកបន៉ កេឡើង។ បន៉ កអតិបរ ែដលែខ ពួ រេធ្វ ពីលួស tamagake
និង្រច ក់ tamagake ំងេនះ ចេលើក ន មចំនួនែខ ពួ រ/្រច ក់ និងមុំៃនការេលើក េគេ
“ែដនកំណត់ៃន
បន៉ កសចេ ង"។
េលើសពីេនះ បន៉ កែដលេធ្វ ឱ ក់ប រ ិកា្ខ tamagake រ ួម ំងែខ ពួ រេធ្វ ពីលួស tamagake និងេង ងទម្ព ក់ tamagake េគ
េ
“បន៉ កែដលេធ្វ ឱ ក់”។ ផលេធ បរ ងបន៉ កែដលេធ្វ ឱ ក់ និងក ្ល ំងែដល្រតវ ្ន នឹងែដនកំណត់ៃនបន៉ កសច
េ ង េគេ
“េមគុណសុវត្ថ ិ ព”។

(1) បន៉ កែដលេធ្វ ឲ
បន៉ កែដលេធ្វ ឲ ក់គឺ
ក់ ( ្ន ត៖ kN)។

(2) េមគុណសុវត្ថ ិ

ក់

បន៉ កអតិបរ

ែដលេ

ក្រមិតេ

ះឧបករណ៍ tamagake និងែខ ពួ រេធ្វ ពីលួស tamagake មួ យ

ព

េមគុណសុវត្ថ ិ ពគឺ ផលេធ បរ ងបន៉ កែដលេធ្វ ឱ ក់ស្រ ប់ប រ ិកា្ខ tamagake ឧ ហរណ៍ែខ ពួ រេធ្វ ពីលួស tamagake
ឬ្រច ក់ tamagake និងបន៉ កអតិបរ ែដល្រតវអនុវត្ត ក៉ ងេពលេ្របើ។ ្របេភទ រ ូប ង វត៉ តុ និង វ ិធី ្រស្ត េ្របើៃនបរ ិកា្ខ
tamagake ្រតវ នយកមកពិ រ ក៉ ងការកំណត់េមគុណសុវត្ថ ិ ព។ េមគុណសុវត្ថ ិ ពស្រ ប់ប រ ិកា្ខ tamagake ្រតវ
នកំណត់ដូច ងេ្រកាមេ ក៉ ងបទប ញ្ញ ត្ត ិសុវត្ថ ិ ពស្រ ប់ ៉ សុីនសច។
● ែខ ពួ រេធ្វ ពីលួស tamagake៖ 6 សរៃសេឡើងេ
● ្រច ក់ tamagake៖ 5 ្រច ក់េឡើងេ

(ឬ 4 ្រច ក់េឡើងេ

េ

េពលបំេពញ

ន

មលក្ខ ខណ្ឌ

ក់

ក់)

● ្រកវ ិលទំពក់ និងេង ងទម្ព ក់ tamagake៖ 5 សរៃសេឡើងេ
រ ូប

ព 3-22 ប ្ហ ញពីដ ្រកាមៃនែខ ពួ រេធ្វ ពីលួស tamagake និង្រច ក់ tamagake គំរ ូ។
កង/្រកវ ិល

ចំណងកំណួច

េង ងទម្ព ក់

កង/្រកវ ិល

(a) ែខ ពួ រេធ្វ ពីលួសែដល នចំណងកំណួច
េ ចុងសង ង
រ ូប

ែខ ពួ រេធ្វ ពីលួស

នកង

(c) ្រច ក់

ព 3-22 ែខ ពួ រេធ្វ ពីលួស tamagake និង្រច ក់ tamagake គំរ ូ

96(km)

នេង ងទម្ព ក់

(3) ែដនកំណត់ៃនបន៉ កសចេ

ង

មបទ ្ឋ ន

ែដនកំណត់ៃនបន៉ កសចេ ង មបទ ្ឋ នគឺ បន៉ កអតិបរ
tamagake ែតមួ យ េ យគិតពីេមគុណសុវត្ថ ិ ព។ េគ ចរក
ែដនកំណត់ៃនបន៉ កសចេ

ង

ែដល ច្រតវ នេលើកបញ រេ យេ្របើែខ ពួ រេធ្វ ពីលួស
ន មរយៈសមីការ ងេ្រកាម។

មបទ ្ឋ ន (t) = [បន៉ កែដលេធ្វ ឲ

(4) ែដនកំណត់ៃនបន៉ កសចេ

ក់ (kN)] / [9.8 x េមគុណសុវត្ថ ិ

ព]

ង

“ែដនកំណត់ៃនបន៉ កសចេ ង” (បន៉ កសចេ ង) គឺ បន៉ កសចេ ងអតិបរ (t) ែដល ចឱ េគេលើកេឡើង ន
េ យេ្របើឧបករណ៍ tamagake រ ួម ំងែខ ពួ រេធ្វ ពីលួស tamagake និង្រច ក់ tamagake េ ង មមុំៃនការេលើក និង
ចំនួនែខ ពួ រ/្រច ក់។

97(km)

3.6

3.6.1

ទំ ក់ទំនងរ ងចំនួនៃនែខ ពួ រេធ្វ ពីលួស Tamagake
មុំៃនការេលើក និងបន៉ ក
ស ្ញ ណៃនបន៉ កែដលអនុវត្ត េ

បន៉ កែដល្រតវ

នអនុវត្ត េ

េលើែខ ពួ រេធ្វ ពីលួសែ្រប្របល

េលើែខ ពួ រេធ្វ ពីលួស

្រស័យេលើ ៉ សៃនបន៉ ក ចំនួនៃនែខ ពួ រ និងមុំៃនការេលើក។

(1) ចំនួនៃនែខ ពួ រ និងមុំៃនការេលើក
“ចំនួនៃនែខ ពួ រ” សំេ េ េលើចំនួនៃនែខ ពួ រេធ្វ ពីលួស។ េគប ្ហ ញ
"ែខ ចងសចេជើងមួ យ មួ យពីរចំណុច",
"ែខ ចងសចេជើងពីរ មួ យពីរចំណុច", "ែខ ចងសចេជើងបី មួ យបីចំណុច" ឬ "ែខ ចងសចេជើងបួ ន មួ យបួ នចំណុច"
្រស័យេលើចំនួនៃនចំណុចចងសចេ ែផ្ន ក ងបន៉ ក។ “មុំៃនការេលើក” គឺ មុំរ ងែខ ពួ រេធ្វ ពីលួស tamagake ែដល
្ជ ប់នឹងេង ងទម្ព ក់។

់្រទង
ប ្ទ ត់អង្កត

ែខ ចងសចេជើងមួ យ
រ ូប

មួ យពីរចំណុច

ែខ ចងសចេជើងបី

មួ យបីចំណុច

ព 3-23 ចំនួនៃនែខ ពួ រេធ្វ ពីលួស និងមុំៃនការេលើក (“a” េ

ែខ ចងសចេជើងបួ ន

ក៉ ងដ ្រកាមគឺសំេ

េ

មួ យបួ នចំណុច

េលើមុំៃនការេលើក)

ដូ ចប ្ហ ញេ ក៉ ង រ ូប ព 3-24 េ េពលេលើកបន៉ កេឡើងេ យែខ ពួ រពីរ ក ្ល ំង ្រទ ៉ ស់បន៉ ក m គឺក ្ល ំងសរុប (F) ៃន
តំណឹង (F1, F2) ែដល នអនុវត្ត េ េលើែខ ពួ រ ំងពីរ។ F1 និង F2 ធំ ង F/2, េរ ង ្ន ។ េ ះបី មួ យនឹងបន៉ កែដល ន
៉ ស់ដូច ្ន ក៏េ យ េ េពលែដលមុំៃនការេលើកកាន់ែតធំ េ ះតំណឹងៃនែខ ពួ រេធ្វ ពីលួស F1 និង F2 នឹងេកើនេឡើង។

ដូ ច ្ន េនះែដរ េ េពលមុំៃនការេលើកកាន់ែតធំ ក ្ល ំង ស ស គ មទិសេដក P ៃន F1 និង F2 េកើនេឡើង។ ក ្ល ំង
ស ស គ មទិសេដក P េនះ នអំេពើេលើបន៉ កដូ ច ក ្ល ំងសង្ក ត់ េ យព
ម ញែខ ពួ រេធ្វ ពីលួសចូ លក៉ ង
ដូ េច្ន ះ្រតវែតយកចិត្តទុក ក់ចំេ ះមុំៃនការេលើកែដលកាន់ែតធំ។
m៖

៉ សបន៉ ក (t)

Fw៖ 9.8 x m (kN)
F1, F2៖ តំណឹងៃនែខ ពួ រេធ្វ ពីលួស Tamagake
F៖ ក ្ល ំងសរុប (F=Fw)
ែខ ពួ រេធ្វ ពីលួស
tamagake

P៖ ក ្ល ំងែដល

ញែខ ពួ រេធ្វ ពីលួស tamagake ចូ លក៉ ង (kN)

ការេលើក
មុំ

រ ូប

ព 3-24 តំណឹងៃនែខ ពួ រេធ្វ ពីលួស Tamagake

98(km)

(2) ក ្ត តំណឹង
“ក ្ត តំណឹង” គឺ តៃម្ល ស្រ ប់គណ បន៉ ក (តំណឹង) ែដលអនុវត្ត េលើែខ ពួ រេធ្វ ពីលួស tamagake ឬបរ ិកា្ខ tamagake
េផ ងេទ ត មមុំៃនការេលើក។ តំណឹងេ ក៉ ងែខ ពួ រេធ្វ ពីលួសមួ យែខ ច្រតវ នគណ េ យេ្របើក ្ត តំណឹង និង
ចំនួនែខ ពួ រ េ ះបីចំនួនែខ ពួ រ ្ល ស់បរក៏េ យ។
រ ូប

ព 3-25 ប ្ហ ញពីទំ

ក់ទំនងរ ងមុំៃនការេលើក និងតំណឹងៃនែខ ពួ រេធ្វ ពីលួ ស។ េ េពលមុំៃនការេលើកេកើនេឡើង
តំណឹងែដល្រតវ នអនុវត្ត េ េលើែខ ពួ រេធ្វ ពីលួសេកើនេឡើង េ ះបី
៉ ស់បន៉ កេ មិន ្ល ស់បរក៏េ យ។ ដូ េច្ន ះ ្រតវែត
េ្របើែខ ពួ រេធ្វ ពីលួសែដល្រកាស់ ង។ េលើសពីេនះ េបើសិន េបើមុំៃនការេលើកេកើនេឡើង ្ល ង
ំ េពក កំណួចៃនែខ ពួ រេធ្វ ពី
លួ ស tamagake ចរបូ តេចញពីេង ងទម្ព ក់ ដូ េច្ន ះ្រតវ្រ កដ មុំៃនការេលើក នទំហំ 60 ដេឺ ្រក ឬតិច ងេនះ។

រ ូប

ព 3-25 ទំ

ក់ទំនងរ ងមុំៃនការេលើក និងតំណឹងែដលអនុវត្ត ចំេ

ះែខ ពួ រេធ្វ ពីលួស Tamagake

(3) ក ្ត បំែណប
“ក ្ត បំែណប” គឺ ផលេធ បរ ងែដនកំណត់ៃនបន៉ កសចេ ងៃនែខ ពួ រេធ្វ ពីលួស tamagake ឬឧបករណ៍ tamagake
េផ ងេទ តេ ចំនួនែខ ពួ រ ក់ ក់ និងមុំៃនការេលើក ក់ ក់េ នឹង ែដនកំណត់ៃនបន៉ កសចេ ង មបទ ្ឋ ន។
តៃម្ល ក ្ត បំែណប ដំបូងគឺែ្រប្របល ្រស័យេលើមុំៃនការេលើក ប៉ុែន្ត ្រតវ នកំណត់ឱ េថរស្រ ប់ចេ ្ល ះមុំៃនការេលើកនី
មួ យៗែដល ន ក់ ្រក ុម មចេ ្ល ះ ក់ ក់ េដើម ី យ្រសលក៉ ងការេ្របើ្រ ស់។

99(km)

ជំពូក 4
ស ្ញ ស្រ
ែដល
4.1

ប់្របតិបត្ត ិការៃន ៉ សុីនសចចល័ត

ចេលើករបស់្រ

លៗ

ស ្ញ ស្រ ប់្របតិបត្ត ិការៃន ៉ សុីនសចចល័តែដល
ចេលើករបស់្រ លៗ

ស ្ញ ែដលអ្ន កផ្ដ ល់ស ្ញ េ្របើក៉ ងការ ក់ទង មួ យអ្ន កប ្ជ ៉ សុីនសចចល័ត នដូ ច ស ្ញ ៃដ និងស ្ញ ទង់
ជួ នកាលេពល ំ ច់ ន ំងការេ្របើកែញ្ច រ ួមផ ំែថមេទ ត។ េ ះ
៉ ង ក៏េ យ អ្ន កផ្ដ ល់ស ្ញ មិន្រតវេ្របើកែញ្ច ែត
ម ៉ ងក៉ ងការផ្ដ ល់ស ្ញ េ ះេទ េ្រ ះ
ច ំឱ នេ្រ ះ ្ន ក់ ន ៉ ង យ។ ទូ េ ស ្ញ ៃដ្រតវ នេគេ្របើ ៉ ង
ទូ លំទូ យ។ េ ះ
៉ ងេនះក៏េ យ
ការសំ ន់ក៉ ងការេធ្វ សកម្ម ព ក់ ក់ច ស់ ស់។
មច ប់ េ េពលអនុវត្ត ការ រែដលេ្របើ ៉ សុីនសចចល័ត និេ ជក្រតវែតកំណត់ស ្ញ
ប់ ប់
ស្រ ប់ប ្ជ
៉ សុីនសចចល័ត ត់ ំងអ្ន កផ្ដ ល់ស ្ញ និង នអ្ន កផ្ដ ល់ស ្ញ េធ្វ ការផ្ដ ល់ស ្ញ
ំងេ ះ។ អ្ន កផ្ដ ល់ស ្ញ ែដល្រតវ ន
ត់ ំង្រតវែតផ្ដ ល់ស ្ញ
ប់ ប់។ េ យ រ នេសចក្ដ ីប ្គ ប់ កម្ម ករនិេ ជិតែដលចូ លរ ួមក៉ ងការ រ ្រតវែត
េធ្វ មស ្ញ ដូ េច្ន ះអ្ន កែដលកំពុងប ្ជ ៉ សុីនសចចល័ត ្រតវែតេ រពនិងេធ្វ មស ្ញ ពីអ្នកផ្ដ ល់ស ្ញ ។
ការសំ ន់ចំេ ះអ្ន កប ្ជ ៉ សុីនសចចល័តែដលកំពុងេធ្វ ការេ ឯការ ្ឋ នសំណង់ក៉ ងការេ រព មស ្ញ ែដល្រតវ
េ្របើ។ ម៉ ងវ ិញេទ ត េដើម ីប ្ក រេ្រ ះ ្ន ក់ែដលេកើតេឡើងពីការផ្ដ ល់ស ្ញ មិន្រតឹម្រតវ អ្ន កប ្ជ េ្រគឿងច្រក្រតវែតបញ ប់
្របតិបត្ត ិការៃន ៉ សុីនសចចល័ត បេ ្ត ះ សន្ន ក៉ ងករណីដូច ងេ្រកាម៖
● េ

េពល

នស ្ញ មិនច ស់

● េ

េពលអ្ន កប ្ជ

៉ សុីនសចចល័តទទួ ល

● េ

េពលអ្ន កប ្ជ

៉ សុីនសចចល័តទទួ លស ្ញ ពីអ្នកផ្ដ ល់ស ្ញ

● េ

េពលស ្ញ ្រតវ

នផ្ដ ល់េ

យកម្ម ករនិេ

នស ្ញ ខុសពីស ្ញ

ជិតែដលមិន

100(km)

ប់

ប់

ប់ពីពីរ

ក់េឡើងេ

អ្ន កផ្ដ ល់ស ្ញ ែដល្រតវ

ន

ត់

ំង

ជំពូក 5
ច ប់ និងបទប ញ្ញត្ត ិែដល្រតវអនុវត្ត
(ទិដ្ឋ

ពទូ េ

5.1

)

ច ប់ស្ដីពីសុវត្ថ ិ

ព និងសុខ

ជំពូកទី 4 វ ិ នការេដើម ីប ្ក រេ្រ

ពែផ្នកឧស ហកម្ម

ះ ្ន ក់ ឬការចុះេខ យសុខ

ពរបស់

កម្ម ករ
(វ ិ នែដល ្រតវអនុវត្ត េ
្រ

យនិេ

ជក)

20

និេ ជក្រតវ ត់ វ ិ នការ
េ យ រ តុែដល យផ៉ះ
[បទប ញ្ញត្ត ិស្តីពីសុវត្ថ ិ
(ការេ្របើ្រ
្រ

ំ

ច់ េដើម ីប ្ក រេ្រ ះ ្ន ក់ែដលបង្ក េឡើងេ យេ្រគឿង ៉ សុីននិងបរ ិកា្ខរដៃទេទ ត
ប និងេឆះ និងេ យអគ្គ ិសនី កេ ្ដ និង មពលដៃទេទ ត។

ព និងសុខ

ពែផ្នកឧស ហកម្ម ]

ស់េ្រគឿង ៉ សុីន និងបរ ិកា្ខរេផ ងេទ ត្រតវអនុេ

មេ

មបទ ្ឋ ន

ង
ំ

យ)

27

និេ ជក ច់ តមិន្រតវេ្របើ្រ ស់េ្រគឿង ៉ សុីន និងបរ ិកា្ខរដៃទេទ តេឡើយ ្របសិនេបើពួក មិនបំេពញ ម
បទ ្ឋ ន ំង យ ែដល្រតវ នែចងក៉ ងច ប់េ យរដ្ឋ ម្រន្ត ី្រកសួ ងសុ ភិ ល ការ រ និងសុខុ ល ព។
(ការែថរក ្របកបេ
្រ

យ្របសិទ្ធ

ពៃនឧបករណ៍សុវត្ថ ិ

ព)

28

និេ ជក ច់ ត្រតវ្រតតពិនិត និងែថ
លក្ខ ខណ្ឌ ន្របសិទ្ធ ព។

ំឧបករណ៍សុវត្ថ ិ

ព េដើម ីឱ ឧបករណ៍សុវត្ថ ិ

ព្រតវ

នេ្របើ្រ

ស់ក៉ ង

(ការប ្ក រការឆក់អគ្គ ិសនី)
្រ

349

និេ ជក ច់ ត្រតវ ត់ វ ិ នការមួ យ ឬេ្រចើន ងេនះ ដូ ច ងេ្រកាម ឱ នសមរម េ
ៃនការឆក់អគ្គ ិសនីដល់កម្ម ករនិេ ជិតក៉ ងអំឡ
ុ ងេពលេធ្វ ការ ឬេពលឆ្ល ងកាត់។
1.

្ល ស់បរទី

2. ដំេឡើងរ
3. បំ

ំងេស គ្វ ែដល

នបន៉ កេ

4. ្របសិនេបើកិច្ចការ ងេលើ
ម នេលើការ រេ ះ។

ន

និភ័យ

នបន៉ ក។

ំងហ៊ុមព័ទ្ធ េដើម ីប ្ក រេ្រ

ក់េស គ្វ ែដល

េពល

ះ ្ន ក់ៃនការឆក់អគ្គ ិសនី។

យឧបករណ៍ការ

នការពិ

រអុីសូឡង់។

ក ្ល ង
ំ ក៉ ងការេធ្វ

ម ចូ រ

101(km)

ត់

ំងអ្ន កេមើលការខុស្រតវ េហើយឱ ពួ កេគ

្រ

21

និេ ជក ច់ ត្រតវ ត់ វ ិ នការ ំ ច់ េដើម ីប ្ក រេ្រ ះ ្ន ក់ែដលេកើតេឡើងពី វ ិធី ្រស្ត បំេពញការ
ី កាយ ការ ស់ថ្ម ការ ត់ែចងទំនិញ ឬការកាប់េឈើ។
ក់ព័ន្ធនឹង្របតិបត្ត ិការ ដូ ច ការជក
2. និេ ជក ច់ ត្រតវ ត់ វ ិ នការ ំ ច់ េដើម ីប ្ក រេ្រ
្ល ក់ចុះ ឬកែន្ល ងែដល ន និភ័យៃនការរអិល ក់ដី។
្រ

ះ ្ន ក់ែដល

រែដល

ក់ទងនឹងកែន្ល ងែដលកម្ម ករ

ចនឹង

24

និេ ជក ច់ ត្រតវ ត់ វ ិ នការ
្របតិបត្ត ិការរបស់កម្ម ករ។
្រ

ំ

ច់ េដើម ីប ្ក រការេ្រ

ះ ្ន ក់ែផ្ន កឧស ហកម្ម ែដលេកើតេឡើងពីសកម្ម

ព

25

និេ ជក ច់ ត្រតវបញ ប់ ប ្ទ ន់នូវ្របតិបត្ត ិការ ំង យ ្របសិនេបើ នេ្រ ះ ្ន ក់ៃនការេ្រ ះ ្ន ក់ែផ្ន ក
ឧស ហកម្ម ែដលជិតនឹងេកើតេឡើង មួ យ េហើយ ត់ វ ិ នការ ំ ច់ េដើម ីជេម្ល សកម្ម ករនិេ ជិតេចញពីកែន្ល ង
េធ្វ ការ។
[បទប ញ្ញត្ត ិស្តីពីសុវត្ថ ិ
្រ

ព និងសុខ

ពែផ្នកឧស ហកម្ម ]

29

កម្ម ករនិេ ជិត ច់ តមិន្រតវយកឧបករណ៍សុវត្ថ ិ ពេចញ ឬបិទដំេណើរការពួ ក េឡើយ។ ្របសិនេបើ ំ ច់្រតវ
េធ្វ ដូ េ ្ន ះ កម្ម ករនិេ ជិត្រតវ នការអនុ ្ញ តពីនិេ ជក មុនសិន។ ប ្ទ ប់ពីសកម្ម ពែបបេ ះែលង
ការ ំ ច់េហើយ ច់ ត្រតវ ក់ ឧបករណ៍សុវត្ថ ិ ពឱ ដូ ចេ នឹង ្ថ ន ពេដើមរបស់ពួក េឡើង វ ិញ ្ល ម ៗ។
្របសិនេបើកម្ម ករនិេ ជិតរកេឃើញ ពួ ក ្រតវ នយកេចញ/បិទដំេណើរការ កម្ម ករនិេ ជិត្រតវជូ នដំណឹងេ
និេ ជកអំពីេរឿងេ ះ។
(វ ិ នការែដល្រតវអនុវត្ត េ
្រ
អ្ន ក

យអ្ន ក

ក់ជួលេ្រគឿង ៉ សុីន និងឧបករណ៍េផ ងៗេទ ត)

33
ក់ជួលេ្រគឿង ៉ សុីន

េ្រគឿង ៉ សុីន

ក់ព័ន្ធ េ

ច់

ត្រតវ

ត់ វ ិ នការ

កែន្ល ងេធ្វ ការរបស់និេ

ំ

ច់ េដើម ីប ្ក រការរងរបួ សែផ្ន កឧស ហកម្ម េ
ជកែដលទទួ លជួ ល ។

យ

រែត

2. និេ ជកែដលទទួ លជួ លេ្រគឿង ៉ សុីនពីអ្នក ក់ជួល ច់ ត្រតវ ត់ វ ិ នការ ំ ច់ េដើម ីប ្ក រការេ្រ ះ ្ន ក់
ឧស ហកម្ម េ យ រែតការេធ្វ ្របតិបត្ដ ិការេ្រគឿង ៉ សុីន ក់ព័ន្ធ ្របសិនេបើអ្នកប ្ជ េ្រគឿង ៉ សុីនេនះមិនែមន
កម្ម ករនិេ ជិតែដល្រតវ នជួ លឱ បេ្រមើការ រេ ទីេ ះ។
3. កម្ម ករនិេ ជិត ែដលេធ្វ ្របតិបត្ត ិការប ្ជ េ្រគឿង ៉ សុីន ច់ ត្រតវេ
វ ិ នការែដលនិេ ជកែដលទទួ លជួ លេ្រគឿង ៉ សុីនេនះអនុវត្ត ។

102(km)

រព

មវ ិ ន
ំ

ច់ េ

យ្រសប

ម

[បទប ្ជ ស្រ

ប់ការអនុវត្ត ច ប់ស្តីពីសុវត្ថ ិ

(េ្រគឿង ៉ សុីនែដល្រតវ
33 ៃនច ប់េនះ)
្រ

ព និងសុខ

នកំណត់និយមន័យេ

ពែផ្នកឧស ហកម្ម ]

យបទប ្ជ គណៈរដ្ឋ ម្រន្ត ី ែដល

នែចងេ

ក

ខណ្ឌ (1) ៃន

10

េ្រគឿង ៉ សុីនែដល្រតវ នកំណត់និយមន័យេ យបទប ្ជ គណៈរដ្ឋ ម្រន្ត ី ែដល នែចងក៉ ងក ខណ្ឌ (1) ៃន
33 ៃនច ប់េនះ គឺ
៉ សុីន សចចល័តែដល នសមត្ថ ពសចេលើក ន ប់ពី 0,5 េ នេឡើងេ ។
[បទប ញ្ញត្ត ិស្តីពីសុវត្ថ ិ
(ការេធ្វ ឯក
្រ

្រ

ព និងសុខ

្រ

ពែផ្នកឧស ហកម្ម ]

វ ូបនីយកម្ម ៃនស ្ញ ស្រ

ប់េធ្វ ្របតិបត្ត ិការប ្ជ

៉ សុីនសច)

639

និេ ជកចម ងែដល នប ្ជ ក់ ច់ ត្រតវែតកំណត់ស ្ញ ឯក ព ំង យ ស្រ ប់េធ្វ ្របតិបត្ត ិការប ្ជ
៉ សុីនសច ក៉ ងករណីកម្ម ករនិេ ជិតៃននិេ ជកចម ងែដល នប ្ជ ក់ និងអ្ន កេ ៉ ការែដល ក់ព័ន្ធអនុវត្ត
ការ រេ កែន្ល ងែតមួ យ េ យេ្របើ្រ ស់ ៉ សុីនសច។ និេ ជកចម ងែដល នប ្ជ ក់្រតវ្រ ប់អំពីស ្ញ ឯក ព
ំង យឱ អ្ន កេ ៉ ការែដល ក់ព័ន្ធ នដឹង។
(វ ិ នការែដល្រតវអនុវត្ត េ
្រ

យអ្ន ក

ក់ជួលេ្រគឿង ៉ សុីន)

666

អ្ន ក ក់ជួលេ្រគឿង ៉ សុីន
និេ ជកដៃទេទ ត។

ច់

1. ពិនិត េ្រគឿង ៉ សុីន ក់ព័ន្ធ
ពមិន្រប្រកតី មួ យ។

ត្រតវ

ត់ វ ិ នការដូ ច

ងេ្រកាម េ

មុន េហើយេធ្វ ការជួ សជុល និងែថ

ំ

ំ

េពល

ក់ព័ន្ធេ

ច់ដៃទេទ ត ្របសិនេបើរកេឃើញ

2. ចូ រេចញនូ វឯក រែដលប ្ហ ញពីសមត្ថ ព លក្ខ ណៈ និងចំណុច្រប ុង្របយ័ត្ន
ក់ព័ន្ធដល់និេ ជកែដលពួ ក ្រតវ ន ក់ជួលឱ ។

103(km)

ក់ជួលេ្រគឿង ៉ សុីន

ំង

យ ស្រ

ប់េ្រគឿង ៉ សុីន

ឱ
ន

ជំពូកទី 5 បទប ញ្ញត្ត ិស្តីពីេ្រគឿង ៉ សុីន និង

រ

តុេ្រ

ះ ្ន ក់

(ការេចញវ ិ ្ញ បនប្រត្រតតពិនិត )
្រ

39

៉ សុីនសចចល័ត (ែដល នសមត្ថ ពសចេលើក ប់ពីបីេ នេឡើងេ ) ច់ ត្រតវឆ្ល ងកាត់ការ្រតតពិនិត
ការផលិត េ យទី ្ន ក់ រែដល្រតវ នចុះបញ្ជីស្រ ប់េធ្វ ការ្រតតពិនិត េ្រកាយការផលិត េ េពល ៉ សុីន ំងេនះ្រតវ
នផលិត ំចូល ដំេឡើង រេឡើង វ ិញ ឬេ្របើ្រ ស់ រេឡើង វ ិញ។ វ ិ ្ញ បនប្រត្រតតពិនិត នឹង្រតវ នេចញ ្របសិនេបើ
ប់ការ្រតតពិនិត ។ េ េពលស ស តុរច សម្ព ័ន្ធចម ងរបស់ ៉ សុីនសចចល័ត្រតវ នែកែ្រប ៉ សុីន ំងេនះ
្រតវែតឆ្ល ងកាត់ការ្រតតពិនិត េ យ្រប នការ ិ ល័យ្រតតពិនិត បទ ្ឋ នការ រ។ វ ិ ្ញ បនប្រត្រតតពិនិត ្រតវ ន
េចញ ឬវ ិ ្ញ បនប្រត្រតតពិនិត ែដល នេចញរ ួចេហើយ្រតវ នឯក ព ្របសិនេបើការ្រតតពិនិត ន ប់។
(ការរតត ិតេលើការេ្របើ្រ
្រ

ស់)

40

៉ សុីនសចចល័ត (ែដលសចេលើកបន៉ ក ន
ច់ តមិនយកមកេ្របើេឡើយ។ ៉ សុីនសច
្រតតពិនិត អម មួ យ។
(រយៈេពល
្រ

នសុពល

ប់ពីបីេ នេឡើងេ ) ែដល វ ិ ្ញ បនប្រត្រតតពិនិត មិន្រតវ នេចញជូ ន
ំងេនះ ច់ តមិន្រតវេផ្ទ រ ឬ ក់ជួលេឡើយ លុះ្រ ែត ន វ ិ ្ញ បនប្រត

ពៃនវ ិ ្ញ បនប្រត្រតតពិនិត )

41

ជនែដល នបំណងបន្ត សុពល ពវ ិ ្ញ បនប្រត្រតតពិនិត
ច់ ត្រតវឆ្ល ងកាត់ការពិនិត េមើលដំេណើរការ េ
ទី ្ន ក់ រែដល្រតវ នចុះបញ្ជីស្រ ប់េធ្វ ការពិនិត េមើលដំេណើរការ។

យ

(ការរតត ិតេលើការេផ្ទរ)
្រ

42

េ្រគឿង ៉ សុីន ែដលមិន្រតវ នប ្ជ ក់េ យបទប ្ជ គណៈរដ្ឋ ម្រន្ត ី ែដល នែចងក៉ ងក ខណ្ឌ (1) ៃន ្រ 37 ៃន
ច ប់េនះ ប៉ុែន្ត ែដល ំ ច់ក៉ ងការេធ្វ ្របតិបត្ត ិការការ រែដល ចបង្ក េ្រ ះ ្ន ក់ ឬអន្ត យ ែដល្រតវ នេ្របើ្រ ស់
េ កែន្ល ងេ្រ ះ ្ន ក់ ឬ្រតវ នេ្របើេដើម ីប ្ក រេ្រ ះ ្ន ក់ដល់កម្ម ករនិេ ជិត និងការចុះអន់េខ យដល់សុខ ពកម្ម ករ
និេ ជិត និងែដល្រតវ នកំណត់េ យបទប ្ជ គណៈរដ្ឋ ម្រន្ត ី ច់ តមិន្រតវេផ្ទ រ ជួ ល ឬដំេឡើងេឡើយ លុះ្រ ែត ្រតវ
នបំ ក់នូវឧបករណ៍សុវត្ថ ិ ព ឬបំេពញ មបទ ្ឋ នែដល នែចងេ យរដ្ឋ ម្រន្ត ី្រកសួ ងសុ ភិ ល ការ រ និង
សុខុ ល ព។
[បទប ្ជ ស្រ

ប់ការអនុវត្ត ច ប់ស្តីពីសុវត្ថ ិ

ព និងសុខ

(េ្រគឿង ៉ សុីនែដល្រតវអនុេ ម មបទ ្ឋ ន ឬ្រតវបំ
រដ្ឋ ម្រន្ត ី្រកសួងសុ ភិ ល ការ រ និងសុខុ ល ព)
្រ

ពែផ្នកឧស ហកម្ម ]
ក់នូវឧបករណ៍សុវត្ថ ិ

ព ែដល្រតវ

នកំណត់េ

យ

13

េ្រគឿង ៉ សុីនែដល្រតវ នកំណត់េ យបទប ្ជ គណៈរដ្ឋ ម្រន្ត ីែដល នែចងេ ក៉ ង ្រ ទី 42 ៃនច ប់ ្រតវែត
៉ សុីនសចចល័តែដល នសមត្ថ ព ចេលើកបន៉ ក ន 0.5 េ នេឡើងេ ប៉ុែន្ត តិច ងបីេ ន។

104(km)

(ការ្រតតពិនិត
្រ

មេពលកំណត់េ

យខនឯង)

45

និេ ជក ច់ ត្រតវេ រព មបទប ្ជ គណៈរដ្ឋ ម្រន្ត ី េធ្វ ការ្រតតពិនិត និងកត់្រ លទ្ធ ផលេលើេ្រគឿង ៉ សុីននិង
បរ ិកា្ខរដៃទេទ ត ដូ ច ឡេ ្ង រ ដូ ច នែចងេ យបទប ្ជ គណៈរដ្ឋ ម្រន្ត ី។ រដ្ឋ ម្រន្ត ី្រកសួ ងសុ ភិ ល ការ រ និង
សុខុ ល ព ្រតវេចញេ លការណ៍ែណ ំ ំ ច់ស្រ ប់េធ្វ ការ្រតតពិនិត េ យខនឯង េហើយេបើ ំ ច់ ចផ្ត ល់នូវ
ការែណ ំ ំ ច់េលើេ លការណ៍ែណ ំស្រ ប់ការេធ្វ ការ្រតតពិនិត េ យខនឯងដល់ប ្ដ និេ ជក ្ន ក់ រ
្រតតពិនិត ែដល នចុះបញ្ជី និងស គម ំង យ។
[បទប ្ជ ស្រ

ប់ការអនុវត្ត ច ប់ស្តីពីសុវត្ថ ិ

ព និងសុខ

ពែផ្នកឧស ហកម្ម ]

(េ្រគឿង ៉ សុីន និងបរ ិកា្ខរដៃទេទ តែដល្រតវអនុវត្ត ការ្រតតពិនិត េ
្រ

យខនឯង

្រប

)ំ

15

ការ្រតតពិនិត េ យខនឯង
កត់្រ លទ្ធ ផលរបស់ ទុក។

ច់

ត្រតវអនុវត្ត េលើ ៉ សុីនសចចល័ត និងឧបករណ៍កំណត់ម៉ូម៉ង់បន៉ ក េហើយ្រតវ

105(km)

ជំពូកទី 6 វ ិ នការេ
(ការអប់រអំពីសុវត្ថ ិ
្រ

េពលជួលកម្ម ករនិេ

ព និងសុខ

ជិត

ព)

59

េ េពលជួ លកម្ម ករនិេ ជិតថ្ម ី និេ ជក ច់ ត្រតវអប់រកម្ម ករនិេ ជិតេ ះអំពីសុវត្ថ ិ ព ឬសុខ ព
្របតិបត្ត ិការ ំង យែដលកម្ម ករនិេ ជិតេ ះ្រតវចូ លរ ួមេធ្វ េ យអនុេ ម មបទប ្ជ របស់្រកសួ ងសុ
ការ រ និងសុខុ ល ព។
(បទប ញ្ញត្ត ិស្តីពីសុវត្ថ ិ
(ការ
្រ

រែដល្រតវការ

ព និងសុខ

ពិេសស)

36

្របតិបត្ត ិការែដលបង្ក េ្រ
ដូ ច ងេ្រកាម។
16. ្របតិបត្ដ ិការ

ះ ្ន ក់ឬអន្ត យេផ ងៗ ែដល

ក់ព័ន្ធនឹង ៉ សុីនសចចល័ត ែដល

្របតិបត្ត ិការែដល
្រ

ល

ពែផ្នកឧស ហកម្ម )

ច់នូវការអប់រ
ំ

ក់ទងនឹង
ភិ

នែចងក៉ ង
នសមត្ថ

្រ

59 ៃនច ប់េនះ ្រតវេ

ពសចេលើកតិច

ងមួ យេ

ង

មចំណុច

ន (មិន ប់បញល

ក់ព័ន្ធនឹងការេបើកបរេលើដងផ វ)

60

និេ ជក ច់
និងកម្ម ករ និេ
និេ ជិត ំង

ត្រតវេធ្វ ការអប់រអំពស
ី វុ ត្ថ ិ ព ឬសុខ ពស្រ ប់េមការ ំង យែដលេទើបនឹងទទួ ល ននូ វតួ ទីថ្មៗ
ី
ឹ
ជិតដៃទេទ តែដលេទើបនឹងទទួ ល ននូ វតួ ទីថ្មៗ
ី ែដលដក
ំ ឬេមើលការខុស្រតវេ យ ្ទ ល់េលើកម្ម ករ
យេ ក៉ ង្របតិបត្ដ កា
ិ រ (េលើកែលងែត្រប នែផ្ន ក្របតិបត្ដ កា
ិ រ)។

[េ លការណ៍ែណ ស
ំ ្ដ ីពីការអប់រែផ្នកសុវត្ថ ិ
ការែដលបង្ក េ្រ ះ ្ន ក់ឬ អន្ត យ]
ការអប់រែផ្ន កសុវត្ថ ិ

ព និងសុខ

ពស្រ

ព និងសុខ

ពដល់កម្ម ករ

ប់្របតិបត្ត ិករប ្ជ

ង
ំ

យែដលបច៉ ប ន្ន កំពុងេធ្វ ្របតិបត្ត ិ

៉ សុីនសចចល័ត

ស្រ ប់កម្ម ករនិេ ជិតែដលចូ លរ ួមបំេពញការ រ ែដលត្រមវឱ ន
្ញ បណ្ណអ្ន កប ្ជ ៉ សុីនសចចល័ត
ច់ ត្រតវបញ្ច ប់មុខ វ ិ ្ជ បណ៉ ះប ្ត លជំ ញស្រ ប់្របតិបត្ត ិការ ៉ សុីនសចចល័តែដល ចេលើករបស់្រ លៗ ឬ
ការអប់រ ពិេសសស្រ ប់្របតិបត្ត ិការ ៉ សុីនសចចល័ត និងការអប់រែផ្ន កសុវត្ថ ិ ពនិងសុខ ព េ ចេ ្ល ះេពល
េទ ង ត់ ឬេ េពលេ្រគឿង ៉ សុីន និងបរ ិកា្ខរ្រតវ ន ្ល ស់ជំនួសេ យេ្រគឿងនិងបរ ិកា្ខរថ្ម ី។ េលើសពីេនះេទ ត
ការ្របេសើរក៉ ងការផ្ត ល់ការអប់រែផ្ន កសុវត្ថ ិ ព និងសុខ ព ស្រ ប់បុគ្គលដូ ច ងេ្រកាម៖ កម្ម ករនិេ ជិតែដល
នឹង្រតវចូ លរ ួមេ ក៉ ងការ រ ក់ព័ន្ធ េលើកដំបូង ក៉ ងរយៈេពល ង 3 ្ន ំប ្ទ ប់ពីទទួ ល នគុណវុឌ ិរបស់ខន
និងកម្ម ករនិេ ជិតែដលមិន នចូ លរ ួមក៉ ងការ រ ក់ព័ន្ធអស់រយៈេពល ង 5 ្ន ំ េហើយនឹង្រតវចូ លេធ្វ ការ រ
ក់ព័ន្ធេ

ះម្ត ងេទ ត។

(ឧបសម្ព ន្ធ៖ កម្ម វ ិធីអប់រែផ្ន កសុវត្ថ ិ

ព និងសុខ

ពស្រ

ប់្របតិបត្ត ិករប ្ជ

មុខ វ ិ ្ជ

តិកា

៉ សុីនសច និងឧបករណ៍សុវត្ថ ិ
ការប ្ជ និងែថ

៉ សុីនសច រយៈេពលសរុប 6 េ ៉ ង)

ពថ្ម ីៗ

ំ ៉ សុីនសច

េ ៉ង

រច

សម្ព ន្ធ និងយន្ត ការ្រតតពិនិត

វ ិធី

្រស្ត ្របតិបត្ត ិការ ែផនការការ

្រតតពិនិត និងការែថ

2.0 េ ៉ ង
រ ការ

ំ

2.5 េ ៉ ង

វ ិ នការប ្ក រ និងបទប ្ជ សំ ប់ការអនុវត្ត
ករណីឧបទ្ទ វេហតុ និងច ប់

ក់ព័ន្ធ

ច ប់ស្តីពីសុវត្ថ ិ

ព និងសុខ

ឧស ហកម្ម

106(km)

ពែផ្ន ក

1.5 េ ៉ ង

(ការរតត ិតេលើការចូ លរ ួម)
្រ

61

និេ

ជក ច់ តមិន្រតវ ត់ែចងកម្ម ករនិេ ជិតឱ េធ្វ ្របតិបត្ត ិការប ្ជ ៉ សុីនសច ឬ្របតិបត្ត ិការេផ ងេទ ត
មួ យែដលកំណត់េ យបទប ្ជ គណៈរដ្ឋ ម្រន្ត ីេឡើយ ្របសិនេបើកម្ម ករនិេ ជិតេ ះមិន នទទួ ល
្ញ បណ្ណពី យក
ការ ិ ល័យការ រ្រប ំែដនដី មិន នបញ្ច ប់មុខ វ ិ ្ជ បណ៉ ះប ្ត លជំ ញ ឬមិន នគុណវុឌ ិដៃទេទ តែដលកំណត់
េ យបទប ្ជ គណៈរដ្ឋ ម្រន្ត ី។ េ េពលចូ លរ ួមក៉ ង្របតិបត្ត ិការ
ឯក រប ្ជ ក់ពីគុណវុឌ ិរបស់ខន។
[បទប ្ជ ស្រ

ប់ការអនុវត្ត ច ប់ស្តីពីសុវត្ថ ិ

(្របតិបតិ្តការ

ក់ទងនឹងការរតត ិតេលើការចូ លរ ួម)

្រ

ព និងសុខ

ជិត

ំង

យ

ច់

ត្រតវ

ន

ពែផ្នកឧស ហកម្ម ]

20

្របតិបត្ត ិការែដល

នែចងក៉ ង

្រ

61 ៃនច ប់េនះ្រតវ

7. ្របតិបត្ដ ិការប ្ជ ៃន ៉ សុីនសចចល័ត ែដល នសមត្ថ
្របតិបត្ត ិការ ក់ព័ន្ធនឹងការេបើកបរេលើដងផ វ)
16. ការ រ Tamagake (ចងែខ ) ែដល
ប់ពីមួយេ នេឡើងេ
[បទប ញ្ញត្ត ិស្តីពីសុវត្ថ ិ
(គុណវុឌ ិ
្រ

ំងេនះ កម្ម ករនិេ

ព និងសុខ

នដូ ច
ពេលើក

ងេ្រកាម។
ប់ពីមួ យេ

នេឡើងេ

ក់ព័ន្ធនឹង ៉ សុីនសច និង ៉ សុីនសចចល័តែដល

(មិន ប់បញល
នសមត្ថ

ពេលើក

ពែផ្នកឧស ហកម្ម ]

ក់ទងនឹងការរតត ិតេលើការ

រ)

41

ចំេ ះ្របតិបត្ត ិការែដល នែចងក៉ ងចំណុច 7 ៃន ្រ 20 ៃនបទប ្ជ ស្រ ប់ការអនុវត្ត ច ប់ស្ដីពីសុវត្ថ ិ ព
និងសុខ ពឧស ហកម្ម កម្ម ករនិេ ជិត ែដល នសិទ្ធិចូលរ ួម្របតិបត្ត ិការប ្ជ ៃន ៉ សុីនសចចល័តែដល ន
សមត្ថ ពសចេលើកតិច ង្រ ំេ ន ច់ ត្រតវ ន
្ញ បណ្ណអ្ន កប ្ជ ៉ សុីនសចចល័ត ឬ នបញ្ច ប់មុខ វ ិ ្ជ
បណ៉ ះប ្ត លជំ ញស្រ ប់្របតិបត្ត ិការប ្ជ ៉ សុីនសចចល័តែដល ចេលើករបស់្រ លៗ។

107(km)

5.2

បទបញ្ញត្ត ិសុវត្ថ ិ

ពស្រ

ប់ ៉ សុីនសច

ជំពូកទី 1 បទប ញ្ញត្ត ិទូេ
(ការេលើកែលងការ
្រ

ក់

ក សុំ)

2

បទប ្ជ រដ្ឋ ម្រន្ត ីេនះមិនអនុវត្ត ចំេ
0,5 េ នេទ។

ជំពូកទី 3

ះ ៉ សុីនសច

៉ សុីនសចចល័ត ឬឧបករណ៍សច ែដល

នសមត្ថ

ពសចេលើកតិច

ង

៉ សុីនសចចល័ត

ែផ្នកទី 1 ការផលិត និងដំេឡើង
(ការ្រតតពិនិត េលើផលិតកម្ម )
្រ

55

និេ ជកែដល នផលិត ៉ សុីនសចចល័តែដល នសមត្ថ ពសចេលើក ប់ពីបីេ នេឡើងេ
ច់ ត្រតវឆ្ល ងកាត់ការ
្រតតពិនិត ការផលិត ៉ សុីនសចចល័តេ យ យកការ ិ ល័យការ រ្រប ែំ ដនដីែដល នសមត្ថ កិច្ច។
2. ការ្រតតពិនិត េលើផលិតកម្ម នឹងត្រមវឱ នការពិនិត េលើរច
ចល័ត និងការអនុវត្ត ការេធ្វ េតស្ត បន៉ ក និងស្ថ ិរ ព។

សម្ព ន្ធ និងមុខ

រៃនែផ្ន កនីមួយៗៃន ៉ សុីនសច

3. ការេធ្វ េតស្ត បន៉ កនឹងត្រមវឱ នការអនុវត្ត ការេលើក ការវ ិល ការេបើកបរ និង្របតិបត្ត ិការដៃទេទ ត ខណៈេពល
កំពុងេលើកបន៉ កែដលសមមូ លនឹង 1,25ដង ៃនបន៉ កែដល នកំណត់។
4. ការេធ្វ េតស្ដ ស្ថ ិរ ពត្រមវឱ នការអនុវត្ត Jigiri (ការេលើកផុតដ)ី េ្រកាមលក្ខ ខណ្ឌមិនអំេ
ស្ថ ិរ ព ខណៈេពលេលើកបន៉ កែដលសម មូ លនឹង 1,27ដង ៃនបន៉ កែដល នកំណត់។
(វ ិ ្ញ បនប្រត្រតតពិនិត ស្រ
្រ

យផលបំផុតស្រ

ប់

ប់ ៉ សុីនសចចល័ត)
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យកការ ិ ល័យការ រ្រប ែំ ដនដីែដល នសមត្ថ កច
ិ ្ច ឬ យកការ ិ ល័យការ រ្រប ែំ ដនដី ្រតវេចញវ ិ ្ញ បនប្រត
្រតតពិនត
ិ
៉ សុន
ី សចចល័ត ែដល ន ប់ការ្រតតពិនត
ិ េលើផលិតកម្ម ឬការ្រតតពិនត
ិ ការេ្របើ្រ ស់េរ ងៗខន។
2. ្របសិនេបើ វ ិ ្ញ បនប្រត្រតតពិនិត
រ ថ្ម ី។

៉ សុីនសចចល័ត្រតវ

3. ្របសិនេបើ នការ ត់ ំងការ រេឡើង វ ិញចំេ
វ ិ ្ញ បនប្រត្រតតពិនិត ៉ សុីនសចចល័ត ច់
ការ ត់ ំងការ រេឡើង វ ិញេ ះ។
(រយៈេពល
្រ

នសុពល

នរងការខូ ច

តឬ

ត់បង់

ច់

ត្រតវែតេចញេឡើង វ ិញ

ះកម្ម ករនិេ ជិតែដល នដំេឡើង ៉ សុីនសចចល័ត េ ះ
ត្រតវែតបន្ត សុពល ព ថ្ម ី ក៉ ងរយៈេពល10 ៃថ្ង ប ្ទ ប់ពី

ពៃនវ ិ ្ញ បនប្រត្រតតពិនិត )

60

វ ិ ្ញ បនប្រត្រតតពិនិត ៉ សុីនសចចល័ត នសុពល ពរយៈេពលពីរ ្ន ំ។ េ ះ ៉ ង
ែផ្អ កេលើលទ្ធ ផលៃនការ
្រតតពិនិត េលើផលិតកម្ម ឬការេ្របើ្រ ស់ រយៈេពលៃនសុពល ពែដល ក់ព័ន្ធ ចនឹង្រតវ នក្រមិតមក្រតឹម
តិច ងពីរ ្ន ំ។
(រ

យការណ៍ស្រ
្រ

ប់ការដំេឡើង)

61

និេ ជកែដល នបំណងដំេឡើង ៉ សុីនសចចល័ត ច់ ត្រតវ ក់ជូននូ វរ យការណ៍ដំេឡើង ៉ សុីនសចចល័ត
មួ យនឹងព័ត៌ នលម្អ ិតស្រ ប់ ៉ សុីនសចចល័ត និង វ ិ ្ញ បនប្រត្រតតពិនិត ៉ សុីនសចចល័តេ កាន់ យក
ការ ិ ល័យ្រតតពិនិត បទ ្ឋ នការ រែដល នសមត្ថ កិច្ច មុនសិន។ ចំណុចេនះមិនអនុវត្ត ចំេ ះនិេ ជកែដល្រតវ
នផ្ត ល់ជូនការទទួ ល ្គ ល់េ ះេទ។
108(km)

(ការេធ្វ េតស្ដបន៉ ក ។ល។)
្រ

62

និេ ជកែដល
៉ សុីនសច។

នដំេឡើង ៉ សុីនសចចល័ត

ែផ្នកទី 2 ការេ្របើ្រ

ច់

ត្រតវែតអនុវត្ត ការេធ្វ េតស្ត បន៉ ក និងការេធ្វ េតស្ដ ស្ថ ិរ

ពរបស់

ស់ និង្របតិបត្ត ិការ

(ការផ្តល់ជូន វ ិ ្ញ បនប្រត្រតតពិនិត )
្រ

63

និេ ជក ច់ ត្រតវផ្ត ល់ វ ិ ្ញ បនប្រត្រតតពិនិត
េ យេ្របើ ៉ សុីនសចចល័ត។
(ការរតត ិតេលើការេ្របើ្រ
្រ

៉ សុីនសចចល័តស្រ

ប់ ៉ សុីនសចចល័ត េ

េពលអនុវត្ត ការ

រ

ស់)

64

និេ ជក ច់ តមិន្រតវេ្របើ្រ ស់ ៉ សុីនសចចល័តែដលមិនេ
្រកសួ ងសុ ភិ ល ការ រ និងសុខុ ល ពេឡើយ។
(លក្ខ ខណ្ឌផ៉កដូ ចេ

នឹងមូ ល ្ឋ នរច

រព

មបទ ្ឋ នែដល

នកំណត់េ

យរដ្ឋ ម្រន្ត ី

)

អត្ថ បទ 64-2
និេ

ជក្រតវគិតគូ រពីលក្ខ ខណ្ឌផ៉ក ែដលការរច

៉ សុីនសចចល័ត្រតវ

នែផ្អ កេលើ។

(ការែកស្រមលេលើឧបករណ៍ប ្ក រការរុហួ សក្រមិត)
្រ

65

ឧបករណ៍ប ្ក រការរុហួ សក្រមិតៃន ៉ សុីនសចចល័ត ច់ ត្រតវែតែកស្រមល េធ្វ ៉ ង ឱ នច ្ង យ ប់ពី
0,25 ែម៉្រតេឡើងេ ( ប់ 0,05 ែម៉្រតេឡើងេ ស្រ ប់ឧបករណ៍ប ្ក រការរុហួ សក្រមិត្របេភទប ្ជ េ យ ្ទ ល់)
ពីៃផ្ទ

ងេលើៃនស

ស

គត ្ជ ប់ស្រ

ប់េលើកបន៉ ក។

(ការែកស្រមល ល់បនរស ្ព ធ)
្រ

66

ល់បនរស ្ព ធ
្រ

ច់

ត្រតវែកស្រមល េធ្វ

៉ង

ឱ ដំេណើរការមិនេលើសពីបន៉ កែដល

នកំណត់អតិបរ

។

ទី 66-2

េដើម ីប ្ក រេ្រ ះ ្ន ក់ដល់កម្ម ករនិេ ជិត និេ ជក ច់ ត្រតវបេង្ក ើត វ ិធី ្រស្ត ្របតិបត្ត ិការប ្ជ ៉ សុីនសច ចល័ត
វ ិធី ្រស្ត ប ្ក រការ្រក ប់ ៉ សុីនសចចល័ត ការ ត់កែន្ល ងការ រកម្ម ករនិេ ជិត និង្របព័ន្ធត្រមង់ទិសការ រ
ក់ទងនឹង្របតិបត្ត ិការប ្ជ ៉ សុីនសចចល័ត។
(ការេ្របើ្រ
្រ
េ

ស់រនុកគន្ល ឹះសុវត្ថ ិ

ព)

ទី 66-3
េពលេលើកបន៉ កេ

យេ្របើ ៉ សុីនសចចល័ត

ច់

ត្រតវេ្របើ្រ

ស់រនុកគន្ល ឹះសុវត្ថ ិ

ព។

(ការរតត ិតេលើការចូ លរ ួម)
្រ

68

ក់ទងេ នឹង្របតិបត្ត ិការប ្ជ ៉ សុីនសចចល័តែដល នសមត្ថ ពេលើក ន ប់ពី 1 េ ន េឡើងេ និងតិច ង
5 េ ន ( ៉ សុន
ី សចចល័តែដល ចេលើក នែតរបស់្រ លៗ) កម្ម ករនិេ ជិតែដល នបញ្ច ប់មុខ វ ិ ្ជ បណ៉ ះប ្ត ល
ជំ ញស្រ ប់្របតិបត្ត ិការប ្ជ ៉ សុីនសចចល័ត ច្រតវចូ លរ ួមេ ក៉ ងការ រេនះ។

109(km)

(ែដនកំណត់ៃនមុំៃដសនច)
្រ

69

និេ

ជក

ច់

តមិន្រតវេ្របើ ៉ សុន
ី សចចល័តែដលកំពង
ុ ផ៉កេ

យបន៉ កែដលេលើសពីបន៉ កែដល

នកំណត់របស់ េទ។

ែដនកំណត់ៃនមុំៃដសនច
្រ

70

និេ ជក ច់ តមិន្រតវេ្របើ ៉ សុីនសចចល័តែដល
៉ សុីនសចចល័តេទ។
(ការចង៉លប ្ហ ញអំពីសមត្ថ
្រ

ពែដល

នមុំៃដសនចហួ សក្រមិតមុំែដល

នលម្អ ិតៃន

នកំណត់)

ទី 70-2

និេ ជក ច់ ត្រតវ ត់ វ ិ នការចង៉លប ្ហ ញពីបន៉ កែដល
អ្ន កប ្ជ tamagake ចប ្ជ ក់ ន និច្ច។
(ការ
្រ

នែចងក៉ ងព័ត៌

ម្រ

មេលើការេ្របើ្រ

នកំណត់ េដើម ីឱ អ្ន កប ្ជ

៉ សុីនសចចល័ត និង

ស់)

ទី 70-3

និេ ជក ច់ តមិន្រតវេ្របើ្រ ស់ ៉ សុីនសចចល័ត ស្រ ប់េធ្វ ការេ កែន្ល ងែដល ន និភ័យៃនការ្រក ប់
េ យ រែតដីទន់ ឬេធ្វ ឱ ខូ ច តដល់វត៉ែដលកប់ក៉ ងដីេឡើយ។ េ ះ ៉ ង
ចំណុចេនះមិនអនុវត្ត ចំេ ះករណីែដល
វ ិ នការប ្ក រការ្រក ប់ (បន្ទ ះក្រ ល បន្ទ ះែដក ។ល។) ្រតវ នេគយកេ អនុវត្ត េ កែន្ល ងែដល ក់ព័ន្ធេឡើយ។
(ទី

ង
ំ ៃនេជើងែ្រជងដងសច)
្រ

េ
េ

ទី 70-4
េពលេធ្វ ្របតិបត្ត ិការេ យេ្របើ ៉ សុីនសចចល័តែដលេ្របើ្រ ស់េជើងែ្រជងដងសច និេ ជក ច់ ត្រតវ ក់ពួក
េលើ្រទ ប់េជើងែ្រជងដងសច ដូ ច បន្ទ ះែដក េ ទី ំងែដល ្ម ន និភ័យៃនការ្រក ប់ ៉ សុីនសចចល័ត។

(ការពនតេជើងែ្រជងដងសច)
្រ

ទី 70-5

និេ ជក ច់ ត្រតវ ក់េជើងែ្រជងដងសចឱ លូ ត នេពញបន៉ ក េ េពលអនុវត្ត ្របតិបត្ត ិការេ យេ្របើ ៉ សុីនសច
ចល័តែដល នបំ ក់នូវេជើងែ្រជងដងសច។ េ ះ
៉ង
្របការេនះមិនអនុវត្ត ចំេ ះករណី ំង យ ែដលេជើង
ែ្រជងដងសចមិន ចពនត នេពញបន៉ កេ ះេទ េហើយបន៉ កែដល្រតវ ក់េលើ ៉ សុីនសចចល័ត្រតវ ន ៉ ន់្រប ណ
៉ ងច ស់ ស់ មិន្រតវេលើសពីបន៉ កែដល នកំណត់ែដល្រតវ ្ន នឹង្របែវងទទឹងៃនេជើងែ្រជងដងសចែដល ន
ពនត។
(ស ្ញ ស្រ
្រ

ប់្របតិបត្ត ិការ)
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េ េពលអនុវត្ត ការ រេ យេ្របើ ៉ សុីនសចចល័ត និេ ជក ច់ ត្រតវកំណត់ស ្ញ
ប់ ប់ស្រ ប់្របតិបត្ត ិការ
របស់ ៉ សុីនសចចល័ត ត់ ំងឱ កម្ម ករនិេ ជិត ្ន ក់ អ្ន កផ្ត ល់ស ្ញ
ំងេនះ េហើយឱ កម្ម ករនិេ ជិតេ ះផ្ត ល់
ស ្ញ
ប់ ប់ ំងេនះ។ េ ះ
៉ង
អនុវត្ត ការ រែត ្ន ក់ឯងេឡើយ។

ចំណុចេនះមិន្រតវ

នអនុវត្ត ចំេ

110(km)

ះករណីែដលអ្ន កប ្ជ

៉ សុីនសចចល័ត

(ការរតត ិតេលើការជិះ)
្រ

72
ជក ច់ តមិន្រតវដឹកកម្ម ករនិេ ជិតេ យេ្របើ្រ ស់ ៉ សុីនសចចល័តេឡើយ េហើយក៏មិនអនុ ្ញ តឱ កម្ម ករ
ជិតេធ្វ ការ រ េពលកំពុងព រពី ៉ សុីនសចចល័តែដរ។

និេ
និេ
្រ

73

និេ ជក ចផ្ត ល់ជូននូ វបរ ិកា្ខរស្រ ប់ ជិះ ែដល នកំណត់េលើស ស គត ្ជ ប់ដងសចស្រ ប់េលើកបន៉ ក
េហើយអនុ ្ញ តឱ កម្ម ករនិេ ជិតជិះេលើ ៉ សុីនសចចល័ត ន ក៉ ងករណីែដលមិន ចេច ស ន េ យ រលក្ខ ណៈ
ៃនការ រ ឬក៉ ងករណីែដលបរ ិកា្ខរេ ះ ំ ច់ េដើម ីអនុវត្ត ការ រេ យសុវត្ថ ិ ព។
(ការ
្រ

ម្រ

មចំេ

ះការចូ ល)
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និេ ជក ច់ តមិន្រតវអនុ ្ញ តឱ កម្ម ករនិេ ជិតចូ លកែន្ល ងែដល
ការប៉ះនឹងរច សម្ព ័ន្ធ ងេលើស្រ ប់ វ ិលរបស់ ៉ សុីនសចចល័តេទ។
្រ
និេ

ន

និភ័យៃនេ្រ

មរយៈ

ទី 74-2

ជក ច់ តមិន្រតវអនុ ្ញ តឱ កម្ម ករនិេ
មួ យ ងេ្រកាម។

ជិតេ

ពីេ្រកាមបន៉ កែដល

1. េ

េពលបន៉ ក្រតវ

នេលើកេ

យេ្របើ្រ

ស់េង ងទម្ព ក់។

2. េ

េពលបន៉ ក្រតវ

នេលើកេ

យេ្របើ្រ

ស់អង្គ ំែតមួ យ។

3. េ

េពលបន៉ ក្រតវ

នេលើក េ

យែខ ចងសចេជើងមួ យ

4. េ

េពលបន៉ កេ្រចើន្រតវ

នេលើក េហើយពួ ក មិន្រតវ

េពលបន៉ កមួ យ ឬស

ស

គត ្ជ ប់ដងសចស្រ

នេលើកេឡើង ក៉ ងករណីចូលក៉ ងចំណុច

មួ យនឹងចំណុចមួ យេ
ន ្ជ ប់នឹង ដូ ច

ប់េលើកបន៉ ក្រតវ

យេ្របើែខ ពួ រេធ្វ ពីលួសែតមួ យ

ចង

5. េ េពលបន៉ កមួ យ្រតវ នេលើកេ យេ្របើ្រ ស់ស ស គត ្ជ ប់ដងសចស្រ
ែដល ្ជ ប់េ យ រក ្ល ំង ៉ េញទិក ឬស ្ព ធអវ ិជ្ជ ន។
6. េ

ះ ្ន ក់ដល់កម្ម ករ

ច់ និង

ក់ក៉ ង្របអប់។

ប់េលើកបន៉ ក ឬបរ ិកា្ខ tamagake

នប ្ទ ប េ

យវ ិធី

្រស្ត េ្រ

ពី វ ិធីេ្របើ

មពល។
(ការ ្អ កការ

រក៉ ងេពល

នខ ល់បក់ ្ល ង
ំ )

អត្ថ បទ 74-3
និេ ជក ច់ ត្រតវ ្អ កការ រែដល
ឱ ការបំេពញការ រ នេ្រ ះ ្ន ក់។
(ការប ្ក រការ្រក
្រ

ប់េ

េពល

ក់ទងនឹង ៉ សុីនសចចល័ត េ

្រ

នឹង

នខ ល់បក់ ្ល ង
ំ ែដលេធ្វ

នខ ល់បក់ ្ល ង
ំ )

ទី 74-4

េ េពលការ រ្រតវ ន ្អ កេ យ រ នខ ល់បក់ ្ល ង
ំ និេ ជក
សច េដើម ីប ្ក រការបង្ក េ្រ ះ ្ន ក់ដល់កម្ម ករនិេ ជិតេ េពល ន
(ការ

េពលរពឹង

ម្រ

មេលើការទុក ៉ សុីនសចចល័តេ

លេ

ច់ ត្រតវ ត់ វ ិ នការ
ដូ ច ការចងៃដ
និភ័យៃនការ្រក ប់ ៉ សុន
ី សចចល័ត។

យ ្ម នអ្ន កេមើល)
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អ្ន កប ្ជ

៉ សុីនសចចល័ត

ច់

តមិន្រតវទុកទី

ំង្របតិបត្ត ិការេ

111(km)

លេ

យ

នបន៉ កែដល

នេលើកេឡើងេ

ះេទ។

(ការ
្រ
ក

ទី 75-2
ខណ្ឌ (1)

និេ
1.

របង៉ ំៃដសច)

ជក

ច់

ត្រតវ

ត់ វ ិ នការដូ ច

ត់ ំងបុគ្គល ្ន ក់ឱ ្រតតពិនិត ការ
្រតតពិនិត របស់បុគ្គលេ ះ។

2.

ម្រ

មមិនឱ អ្ន ក

្ន ក់េ្រ

ជូ នដំណឹងែដលប ្ជ ក់ពីការ

ងេ្រកាមេនះ េ

រេនះ េហើយឱ កម្ម ករនិេ

ពីកម្ម ករនិេ
ម្រ

ជិតែដល

ះៃដសចៃន ៉ សុីនសចចល័ត។

ជិត

ំង

ក់ព័ន្ធក៉ ងការ

យអនុវត្ត ការ

រេនះេ្រកាមការ

រេនះ ចូ លការ ្ឋ នេធ្វ ការ និងបិទេសចក្ត ី

មេនះ។

3. មិន្រតវអនុ ្ញ តឱ កម្ម ករនិេ ជិតចូ លរ ួមក៉ ងការ
នឹងបង្ក េ្រ ះ ្ន ក់េ ក៉ ងការអនុវត្ត ការ រ។
ក

េពលផ៉ំ ឬេ

រេឡើយ េ

េពលរពឹង

នឹង

ន

កាស

តុ

្រកក់ ែដល

ច

ខណ្ឌ (2)

និេ

ជក

ច់

1. កំណត់ វ ិធី

ត្រតវឱ កម្ម ករនិេ
្រស្ត ការ

2. ពិនិត េមើល
ែដល

រ និងការ

ពខ្វ ះចេ ្ល ះេ

នខ្វ ះចេ ្ល ះេ

ជិតែដល្រតតពិនិត េលើការ
ក់កម្ម ករនិេ

ក៉ ងស ្ភ រ

ំង

ជិត និង្រតតពិនិត េលើការ

(ការ្រតតពិនិត
្រ

រដូ ច

ងេ្រកាម។

រ។

យ ដំេណើរការៃនេ្រគឿងបរ ិកា្ខរ និងឧបករណ៍

ំង

យ និងយករបស់

ះេចញ។

3. ពិនិត ម នការេ្របើ្រ ស់ប រ ិកា្ខរប ្ក រការ ្ល ក់ េ
ក៉ ងេពលបំេពញការ រ។

ែផ្នកទី 3 ការ្រតតពិនិត

រេនះ អនុវត្ត ការ

មេពលកំណត់េ

មេពលកំណត់េ

យេ្របើមួកសុវត្ថ ិ

ពែដល

នដំេណើរការ

មលក្ខ ខណ្ឌត្រមវ

យខនឯង

យខនឯង)
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និេ ជក ច់ ត្រតវេធ្វ ការ្រតតពិនិត េ
ដំេឡើង ៉ សុីនសចចល័ត។

យខនឯង

ំ ្ន ំេលើ ៉ សុីនសចចល័តម្ត ងក៉ ងមួ យ ្ន ំ ប ្ទ ប់ពី

៉ង
3. និេ ជក ច់ ត្រតវអនុវត្ត ការេធ្វ េតស្ត បន៉ កេ ក៉ ងការ្រតតពិនិត េ យខនឯង្រប ំ ្ន ំ។ េ ះ
ចំណុចេនះមិន្រតវ នអនុវត្ត ចំេ ះ ៉ សុីនសចចល័ត ែដលរយៈេពល នសុពល ពៃនវ ិ ្ញ បនប្រត្រតតពិនិត ្រតវ
នកំណត់ អស់សុពល ពេទ។
4. ការេធ្វ េតស្ត បន៉ ក្រតវ នអនុវត្ត ស្រ ប់្របតិបត្ត ិការ ដូ ច ការេលើក ការវ ិល និងការេបើកបរក៉ ងេល ឿនែដល
កំណត់ខណៈេពលេលើកបន៉ ក មួ យ ៉ ស់ែដល្រតវនឹងបន៉ កែដល នកំណត់។
្រ

77

និេ ជក
ែខម្ត ង។
1.

ន

ច់

ត្រតវេធ្វ ការ្រតតពិនិត េ

ពមិន្រប្រកតី

ំង

យខនឯង្រប

យេលើឧបករណ៍សុវត្ថ ិ

ំែខនូ វចំណុច

ព ឧបករណ៍្រព

2. ការខូ ច

តែខ ពួ រេធ្វ ពីលួស និង្រច ក់ស្រ

ប់េលើក

3. ការខូ ច

តស

ប់េលើកបន៉ ក ដូ ច

4. ការខូ ច

តែខ េភ្ល ើង បន្ទ ះកុង

ស

គត ្ជ ប់ដងសចស្រ

ក់ និងឧបករណ៍ប ្ជ

112(km)

ងេ្រកាម ស្រ

ន ្រ ្វ ំង និងអំ្រ

ប់ ៉ សុីនសចចល័ត ក៉ ងមួ យ

៉ស

េង ងទម្ព ក់ និងច កចូ ក

(ការពិនិត មុនបំេពញការ
្រ

រ មុនេពល

ប់េផ្តើមការ

រ)
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និេ ជក ច់ ត្រតវពិនិត េមើលដំេណើរការៃនឧបករណ៍ប ្ក រការរុហួ សក្រមិត េភ្ល ើងស ្ញ ប ្ជ ក់បន៉ កែដល នកំណត់
និងឧបករណ៍្រព នដៃទេទ ត ្រ ្វ ំង អំ្រ
៉ ស និងឧបករណ៍ប ្ជ មុនេពល ប់េផ្ត ើមេធ្វ ការ្រប ំៃថ្ង េ េពលអនុវត្ត
ការ រេ យេ្របើ ៉ សុីនសចចល័ត។
(កំណត់្រ
្រ

ៃនការេធ្វ ការ្រតតពិនិត េ

យខនឯង)

79

និេ ជក ច់ ត្រតវែតកត់្រ
ក៉ ងរយៈេពលបី ្ន ំ។

លទ្ធ ផលៃនការេធ្វ ការ្រតតពិនិត េ

យខនឯង និងរក កំណត់្រ

ំងេនះ

(ការជួសជុល)
្រ

80

និេ ជក ច់ ត្រតវេធ្វ ការជួ សជុល ប ្ទ ន់ េ េពល
ៃនការ្រតតពិនិត េ យខនឯង ឬការពិនិត េមើល។

ន

ពមិន្រប្រកតី

មួ យ្រតវ

នរកេឃើញក៉ ងអំឡ
ុ ងេពល

ែផ្នកទី 4 ការ្រតតពិនិត េមើលដំេណើរការ
(ការ្រតតពិនិត េមើលដំេណើរការ)
្រ

81

ស្រ ប់ការ្រតតពិនិត េមើលដំេណើរការ ៉ សុីនសចចល័ត និង
េធ្វ េតស្ត បន៉ កនឹង្រតវ នអនុវត្ត ។
(ការបន្ត រយៈេពល
្រ

នសុពល

ពដំេណើរការៃនែផ្ន កនីមួយៗៃន ៉ សុីនសចចល័ត ការ

ពៃនវ ិ ្ញ បនប្រត្រតតពិនិត )

84

ទី ្ន ក់
ចល័ត េ

រពិនិត េមើលដំេណើរការែដល
េពល ៉ សុីនសចចល័ត

ន

នចុះបញ្ជី្រតវបន្ត រយៈេពល

នសុពល
ប់ការពិនិត េមើលដំេណើរការ។

113(km)

ពៃនវ ិ ្ញ បនប្រត្រតតពិនិត

៉ សុីនសច

ែផ្នកទី 5 ការ ្ល ស់បរ ការ ្អ កេ្របើ្រ
(េសចក្ត ីជូនដំណឹងស្រ
្រ

ស់ និងការឈប់េ្របើ

ប់ការ ្ល ស់បរ)

85

និេ ជក ែដល នបំណង ្ល ស់បរែផ្ន ក មួ យែដល ន យក៉ ងចំេ មចំណុចដូ ច ងេ្រកាម ្រតវ ក់េសចក្ត ី
ជូ នដំណឹងស្ត ីពីការ ្ល ស់បរ ៉ សុន
ី សចចល័ត េ យ នគំនូស ង ជូ ន យកការ ិ ល័យ្រតតពិនិត បទ ្ឋ នការ
1. ៃដសច ឬែផ្ន ករច
2.

៉ សុីន

សម្ព ័ន្ធដៃទេទ ត

ប់េផ្ត ើមអនុ

ពម៉ូ ទ័រ

3. ្រ ្វ ំង
4. យន្ត ការៃនការេលើក
5. ែខ ពួ រេធ្វ ពីលួស ឬែខ ្រច ក់ស្រ
6. េ្រគឿង ្ជ ប់ស្រ
7. េ្រ

ប់េលើក

ប់េលើកបន៉ កដូ ច

េង ងទម្ព ក់ និងច កចូ ក

ងតួ រថយន្ដ

114(km)

ប់យក

រ។

ជំពូកទី 8 Tamagake
ែផ្នកទី 1 បរ ិកា្ខ Tamagake
(េមគុណសុវត្ត ិ
្រ

ពៃនែខ ពួ រេធ្វ ពីលួស Tamagake)

213

និេ ជក ច់ តមិន្រតវេ្របើពួរេធ្វ ពីលួស ឧបករណ៍ tamagake ស្រ
លុះ្រ ែតេមគុណសុវត្ថ ិ ព នតៃម្ល េស្ម ើ 6 ឬេលើសេនះ។
(េមគុណសុវត្ត ិ
្រ
និេ

ប់ ៉ សុីនសច

ពៃនែខ ្រច ក់ Tamagake)

ទី 213-2

តមិន្រតវេ្របើែខ ្រច ក់េទ លុះ្រ
ម្របេភទៃនែខ ្រច ក់។

ជក

ច់

ែតេមគុណសុវត្ថ ិ

ពរបស់ េស្ម ើនឹង ឬធំ

1. ែខ ្រច ក់ែដល

នតៃម្ល ៃនក ្ល ំងតំណឹង 400 N/mm2 ឬេលើសេនះ៖ 4

2. ែខ ្រច ក់ែដល

នតៃម្ល ៃនក ្ល ំងតំណឹងតិច

(ការ
្រ

ម

ត់នូវការេ្របើ្រ

ងតៃម្ល

ងេ្រកាម

្រស័យ

ង 400 N/mm2៖ 5

ស់ែខ ពួ រេធ្វ ពីលួសែដលមិន្រគប់្រ

ន់)
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និេ ជក ច់ តមិន្រតវេ្របើែខ ពួ រេធ្វ ពីលួស ែដលចូ លក៉ ងចំណុច
របស់ ៉ សុន
ី សច ៉ សុន
ី សចចល័ត ឬឧបករណ៍សចេទ។
1. ែខ ពួ រេធ្វ ពីលួស

ច់៖ េ

ប់ បន រ)

2. អង្ក ត់ផ្ចិតថយចុះ៖ ែខ ពួ រេធ្វ ពីលួសែដល
3. ការខូ ច្រទង់្រ

យ៖ ែខ ែដល

ែផ្នកទី 2 ការរតត ិតេលើការ

ងេ្រកាមស្រ

នេ្រចើន

ង 10

ប់ឧបករណ៍ tamagake
គរយៃនចំនួនែខ លួ ស

នខូ ច។

នអង្ក ត់ថយចុះេលើសពី្រ

ំពីរ

គរយេ្រចើន

ងអង្ក ត់ផ្ចិតធម្ម

។

នកួ ចរមួ ល។

4. ការកាត់សុី ែខ ែដលខូ ច្រទង់្រ

(ការរតត ិតេលើការ

មួ យដូ ច

ក៉ ងរេង្វ លនីមួយៗៃនែខ ពួ រេធ្វ ពីលួស ្របសិនេបើ

សរុប (មិន ប់បញលែដកលួ សស្រ

្រ

៉ សុីនសចចល័ត ឬបរ ិកា្ខសចេទ

យ និង/ឬេ្រចះ

ប់ ្ល ង។
ំ

រ

រ)
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និេ ជកមិន្រតវឱ កម្ម ករនិេ ជិតចូ លរ ួមក៉ ងការ រ Tamagake ស្រ ប់ ៉ សុីនសច ែដល នបន៉ កេលើក
េ នេឡើងេ េទ លុះ្រ ែតកម្ម ករនិេ ជិត ំងេ ះចូ លក៉ ងចំណុច មួ យឬេ្រចើន ដូ ច ងេ្រកាម។
1. កម្ម ករនិេ

ជិតែដល

2. កម្ម ករនិេ ជិតែដល
ធន នមនុស
3. េផ ងេទ តែដល

នបញ្ច ប់មុខ វ ិ ្ជ បណ៉ ះប ្ត លជំ

ញស្រ

ប់ Tamagake

នបញ្ច ប់មុខ វ ិ ្ជ បណ៉ ះប ្ត ល tamagake េ្រកាមច ប់ស្ដ ីពីការេលើកកម្ព ស់ការអភិវឌ

នកំណត់េ

យ្រកសួ ងសុ

ភិ

ល ការ

រ និងសុខុ

115(km)

ល

ព

ប់ពីមួយ

116(km)

