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ន
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2 (km)

ជំពូក 1
ចំេណះដឹងអំពីដងសច និងស ្ភ រស្រ

ប់េលើក

ដៃទេទ ត
ការចងែខ សចគឺ ការ
ឧបករណ៍ចងែខ សច។

1

រេដើម ីចងបនុ កឲ

លក្ខ ណៈសម ត្ត ិស្រ

ប់ ឬយក េចញពីេ្រគឿងប ្ទ ប់បន ំស្រ

ប់េ

ងបង្ហតេ

យស ្ភ រ

ប់អ្នកចងែខ សច (ទំព័រ 1)

មនុស
្ន ក់ែដល្រតវចងែខ សចទំនិញេ យដងសច ដងសចចល័ត បេ ្គ លសច ឬឧបករណ៍េ ងបង្ហតទំនិញ ្រតវ
នត្រមវេ យច ប់ែដលចូ ល ធរ នឲ នលក្ខ ណៈសម ត្ត ិ មួ យៃនលក្ខ ណៈសម ត្ត ិដូច ងេ្រកាមេ ងេ
ម
បនុ កអតិបរ ែដល ៉ សុីនេលើក ច ត់ែចង មួ យ ន៖
ង 1-1 លក្ខ ណៈសម ត្ត ិស្រ
្របេភទៃនេ្រគឿងច្រក
1េ

និងស ្ភ របរ ិកា្ខរ
●

ដងសច
ដងសចចល័ត

●

បេ ្គ លសច
ការេលើកេ

ងទំនិញ

អ្ន ក

ំង

យ

បនុ កស្រ
ន និងេលើសេនះ
ែដល

ញចងែខ សច

អ្ន ក

ែដល

យ

បណុ ះប ្ត លពិេសស
●

អ្ន ក ំង
្រកសួ ងសុ

យ
ភិ

ប់េលើក ឬបនុ កកំណត់

នបញ្ច ប់មុខ វ ិ ្ជ

បណុ ះប ្ត លជំ
ំង

ប់អ្នកចងែខ សច

នបញ្ច ប់មុខ វ ិ ្ជ ការ

តិច
●

●

អ្ន ក

ំង

យ

ង1េ
ែដល

ែដល្រតវ នអនុម័តេ យ ●
ល ការ រ និងសុខុ ល ព*2
●

នបញ្ច ប់មុខ វ ិ ្ជ

បណុ ះប ្ត លជំ

ញចងែខ សច

អ្ន ក

ែដល

ំង

យ

បណុ ះប ្ត លពិេសស

*1

ន

អ្ន ក ំង
្រកសួ ងសុ

យ
ភិ

នបញ្ច ប់មុខ វ ិ ្ជ ការ

*1

ែដល្រតវ នអនុម័តេ យ
ល ការ រ និងសុខុ ល ព*2

អ្ន ក ំង យ ែដល នបញ្ច ប់ការអប់រ
ពិេសសស្រ ប់ការ រែខ ចងសច

*1៖ មនុស ្ន ក់ែដល នបញ្ច ប់មុខ វ ិ ្ជ បណុ ះប ្ត លអ្ន កចងែខ សចែដល្រតវ ន យ មេ កុ ងជួ រឈរៃនមុខ វ ិ ្ជ បណុ ះប ្ត លៃន
ន ្ជ ប់ ឧបសម្ព ័ន្ធ 4 ៃនបទបញ្ញ ត្ត ិ ក់ឲ ្របតិបត្ត ិ មស្ត ីអំពីច ប់ការអភិវឌ និងេលើកកម្ព ស់ធន នមនុស
*2៖ មនុស ្ន ក់ែដល នបញ្ច ប់ការបណុ ះប ្ត លនូ វមុខ វ ិ ្ជ ្របតិបត្ត ិការប ្ជ ដងសចែដល
េលើកកម្ព ស់ធន នមនុស

3 (km)

នែចង េ

ងែដល

កុ ងបទបញ្ញ ត្ត ិស្តីអំពីច ប់ការអភិវឌ និង

2
2.1

ទិដ្ឋ

ពទូ េ

ៃនដងសច (ទំព័រ 2)

និយមន័យៃនដងសច (ទំព័រ 2)

ដងសចេ្រចើន
“ដងសច” នន័យ ឧបករណ៍េមកានិច មួ យែដល្រតវ នបេង្ក ើតេឡើងេដើម ីេលើកបនុ កេ យេ្របើ មពល និង
ដឹក ំបនុ កែដល្រតវ នេលើកកុ ងទិសេផ្ត ក េ្រ ពីដងសចចល័ត បេ ្គ លសច និងឧបករណ៍េ ងបង្ហតទំនិញ។ ដូ េច្ន ះ
ដងសចមិនរ ួមបញលឧបករណ៍ មួ យៃនឧបករណ៍េមកានិចែដល្រតឹមែតេធ្វ ើការ រេលើកេឡើងែតប៉ុេ ្ណ ះេទ។ និ យ
ម ៉ ងេទ ត ដងសចរ ួមបញលឧបករណ៍េមកានិច ំង យ ែដលេលើកទំនិញេ យេ្របើ មពល េបើេ ះបី
ពឹងែផ្អ កេលើ មពលរបស់មនុស ស្រ ប់ការដឹកេផ្ទ រ មទិសេដកៃនបនុ កែដល្រតវ នេលើកក៏េ យ។

ពួ ក

ដងសចចល័ត
“ដងសចចល័ត” នន័យ ដងសច
េ កាន់ទីកែន្ល ងែដល នប ្ជ ក់។

មួ យៃនដងសច

ំង

យ

ែដល

នម៉ូ ទ័រ ្ជ ប់មក

មួ យ េដើម ី ្ល ស់ទីខន

បេ ្គ លសច
បេ ្គ លសចគឺ ឧបករណ៍េមកានិច ំង យ ែដល្រតវ នបេង្ក ើតេឡើងេដើម ីេលើកទំនិញេ យេ្របើ មពលចល
នបេ ្គ លេកា្តង ឬដងេកា្តងសច េហើយ្រតវ ន្របតិបត្ត ិការេ យែខ ពួ រេធ្វ ើពីលួសេ យ នម៉ូ ទ័រ្រតវ នដំេឡើង
ច់េ យែឡក។

ការេលើកេ

ងទំនិញេ្រចើន

ឧបករណ៍េ ងបង្ហតទំនិញគឺ ឧបករណ៍េមកានិច ំង យ ែដល្រតវ
េចញពីក ៉ ល់ ឬរកិល ្ល ស់ទីទំនិញេ យស្ថ ិតេ្រកាមការ្រគប់្រគង។

4 (km)

ន ្ជ ប់េ

នឹងក ៉ ល់េដើម ីផុក ឬេរបនុ ក

3

ចល

ងេ្រកាមេនះគឺ

3.1

ៃនដងសច (ទំព័រ 3)
ចល

ៃនដងសចេ

កុ ងការេលើកេឡើងបនុ ក និងដឹក

ំ េ

កាន់ទីកែន្ល ងែដលចង់

ការេលើកេឡើង និងប ្ទ បចុះ

ការេលើកេឡើង នន័យ
ចល ៃនដងសចកុ ងការរកិលេឡើងេលើនូវបនុ ក េហើយការប ្ទ បចុះគឺ
េដើម ី ំយកបនុ កមកេ្រកាមវ ិញ។

3.2

ន។

ចល

ផុកប្រ ្ច ស

ការរកិលកាត់ទទឹង

ការរកិលកាត់ទទឹងគឺ ចល ៃនដងសចេដើម ីរកិល ្ល ស់ទីដុំស្រ ប់រុញរបស់ (ឬ្រប ប់េ ងបង្ហត) មបេ ្ត យ
ធ្ន ឹមៃនដងសចែដលេធ្វ ើដំេណើរចល័តេ ពីេលើខ្ពស់ផុតក ល/ដងសច ្ព ន ៃដសចេផ្ត កៃនដងសច ងក លញញរ ឬែខ ពួ រ
ៃនដងសច្របេភទែខ កាប។ សូ មេមើល រ ូប ព 1-1។

3.3

ការេធ្វ ើដំេណើរ

ការេធ្វ ើដំេណើរគឺ

ចល

របស់ ។ សូ មេមើល រ ូប

ៃនដងសច

ំងមូ លដូ ច

ធ្ន ឹម ៃដសច និងប៉មសចេ

េលើផ វែដកស្រ

ប់េធ្វ ើដំេណើរ ឬផ វរត់

ព 1-1។
ធ្ន ឹម

ដុំស្រ

ប់រុញ
ការរកិលកាត់ទទឹង
ការេធ្វ ើដំេណើរ

ការេលើក

ការ

រ ូប

ក់

ព 1-1 ការេលើក ការប ្ទ ប ការរកិលកាត់ទទឹង ការេធ្វ ើដំេណើរ

5 (km)

3.4

ការេ

ការេ

ងសចគឺ

ងសច
ចល

េឡើងេលើ/ចុះេ្រកាមៃនៃដសច ឬដងេកា្តងសចពីចុងរបស់ ។

ការេលើក ឬដំេឡើងខ្ព ស់ៃនៃដសច

ការប ្ទ បៃដសចចុះ

មុំៃដសច

រ ូប

ព 1-2 ការេ

ងសច

ចល ៃនៃដសចេ កុ ងទិសេ ែដលបេង្ក ើនមុំៃដសច (មុំរ ងែខ ប ្ទ ត់ក ្ត លៃនៃដសច និងប្ល ង់េផ្ត ក) ្រតវ នេ
“ការេលើក ឬការដំេឡើងៃដសច” កុ ងខណៈែដលចល របស់ េ រកមុំៃដសចតូ ច ង្រតវ នេ
“ការប ្ទ បចុះៃនៃដ
សច”។ ដងសចែដល នៃដសចធម្ម
េពលេ ងសចេឡើង ំបនុ កេឡើងេលើ ឬចុះេ្រកាម។
ការែកលំអរច សម្ព ័ន្ធ្រតវ នផ្ត ល់ជូន េដើម ីយកចល ែដលមិនចង់ នេនះេចញ ដូ េច្ន ះេហើយបនុ ក ច្រតវ ន្រទ
េ កម្ព ស់ែដល ននិ យពីមុនេនះ េហើយរកិល ្ល ស់ទី មទិសេផ្ដ កកុ ងអំឡ
ុ ងការេ ងសច។ ចល ែដល្រតវ ន
េធ្វ ើឲ ្របេសើរេនះ្រតវ នេគេ
“ការសចរកិលេ យៃដដងសចេ េស្ម ើ” “ការសចរកិលេ យៃដដងសចចូ លកុ ង”
នន័យ
ចល ៃនបនុ កេ កាន់ៃដសច េហើយ “ការសចរកិលេ យៃដដងសចេចញេ្រ ” នន័យ ចល ៃន
បនុ កេចញពី ។
ការសចរកិលេ
ក់ព័ន្ធេ

យៃដដងសចេនះមិនរ ួម

កុ ងការសចេ

ំងចល

េឡើងេលើ ឬចុះេ្រកាមៃនបនុ កែដល្រតវ

ងរបស់ៃដសចេទ។

ការសចរកិល
េ យៃដដង
សចចូ លកុ ង

រ ូប

ព 1-3 ការសចរកិលេ

6 (km)

ការសចរកិល
េ យៃដដង
សចេចញេ្រ

យៃដដងសចេ

េស្ម ើ

នេលើកែដល

ចនឹង

3.5

ិ
ការវល

“ការវ ិល” នន័យ រង្វ ិលៃនៃដសច ឬស ស គ្រសេដ ង ្ន ដៃទេទ តៃនដងសច
េ យ នចំណុចក ្ត លៃនរង្វ ិលរបស់
អ័ក ។

នៃដសច/ដងសចចល័ត

ចំណុចក ្ដ លៃនរង្វ ិល

រ ូប

3.6

ចល

េនះគឺ

ចល

ព 1-4 ការវ ិល

ពេន្ល នេចញែវង
ៃនដងសចេដើម ី ្ល ស់បរ្របែវងៃនៃដសច។

ការបេង្ក ើន្របែវងៃនៃដសច្រតវ នេ
(សូ មេមើលរ ូប ព 1-7៖ ទំព័រ 6។)

“ការប ្ល យ” េហើយការបន្ថ យ្របែវងរបស់ ្រតវ

7 (km)

នេ

“ការពន្ល ឹបចូ ល”។

4
4.1

ក ស័ព្ទបេច្ច កេទស
បនុ កស្រ

ក់ទងនឹងដងសច (ទំព័រ 6)

ប់េលើក

ក ស័ព្ទ “បនុ កស្រ ប់េលើក” នន័យ បនុ កអតិបរ ែដល ចនឹង្រតវ ន ក់េ េលើដងសច ដងសចចល័ត
ឬបេ ្គ លសចេ ងេ
មការ ងសង់ និងស ្ភ រែដល នេ្របើ្រ ស់របស់ ។ បនុ កស្រ ប់េលើករ ួមបញលទម្ង ន់ៃន
េ្រគឿងប ្ទ ប់បន ំស្រ ប់េ ងបង្ហតៃនដងសច ដូ ច េង ងទំពក់ ឬច ក ប់ចូក។

4.2

បនុ ក្របតិបត្ត ិការ

ក ស័ព្ទ “បនុ កអតិបរ ” នន័យ
ទម្ង ន់សុទ្ធេ្រកាយពីដកេ លទម្ង ន់ៃនេង ងទំពក់ ច ក ប់ចូក ឬេ្រគឿង
ប ្ទ ប់បន ំស្រ ប់េ ងបង្ហតដៃទេទ ត មួ យពីបនុ កស្រ ប់េលើកស្រ ប់ដងសចេ យ ្ម នៃដ និងបេ ្គ លសច។
ស្រ ប់ដងសចែដល នៃដសច ឬដងសចចល័ត/បេ ្គ លសចែដល នដងេកា្តងសច
បនុ កេ្រកាយពីការដកេ ល
នូ វទម្ង ន់ៃនេង ងទម្ព ក់ ច ក ប់ចូក ឬេ្រគឿងប ្ទ ប់បន ំស្រ ប់េ ងបង្ហតដៃទេទ ត មួ យពីបនុ កអតិបរ ែដល
ចនឹង្រតវ ន ក់េ ងេ
មការ ងសង់ ឬការកំណត់រច សម្ព ័ន្ធរបស់ (មុំៃដសច/ដងេកា្តងសច និង្របែវង
ទី ំងរបស់ដុំស្រ ប់រុញបនុ ក េ េលើៃដសចេផ្ត ក) និងស ្ភ រែដល នេ្របើ្រ ស់។

4.3
េ

បនុ កដុលអតិបរ

ក ស័ព្ទ “បនុ កដុលអតិបរ ” នន័យ បនុ កអតិបរ ែដល ចនឹង្រតវ
ងេ
មការ ងសង់ ស ្ភ រស ស គ និងមុំ ឬ្របែវងៃដសច។

ន

ក់េ

េលើដងសចចល័ត

ស្រ ប់ដងសចចល័ត េង ងទំពក់្រតវ ន ្ល ស់បរ ្រស័យេលើ្របេភទៃន្របតិបត្ត ិការ។ សូ ម ីែតេ េពលែដល្របែវងៃដ
សច និងកាំច ្ង យស្រ ប់្របតិបត្ត ិការដូ ច ្ន ក៏េ យ ក៏បនុ កអតិបរ ែ្រប្របល មការ ្ល ស់បរេង ងទំពក់ែដរ។
ទូ េ បនុ កដុលអតិបរ (ទម្ង ន់ៃនេង ងទម្ព ក់ ឬេ្រគឿងប ្ទ ប់បន ស្រ
ំ
ប់េ ងបង្ហតដៃទេទ ត មួ យ្រតវ ន
បែន្ថ មេ កាន់បនុ កអតិបរ ) ្រតវ នេ្របើ្រ ស់។ សូ មេមើល រ ូប ព 1-5។

្របែវងៃដសច
អប បរ

មុំៃដសច

អតិបរ

ទម្ង ន់ៃនេ្រគឿងប ្ទ ប់បន ំ
ស្រ

ប់េ

ងបង្ហត

បនុ ក្របតិបត្ត ិការ

បនុ កស្រ ប់េលើក
(តៃម្ល អតិបរ ៃនបនុ កដុល
អតិបរ ស្រ ប់ដងសចចល័ត)

ព ្ល តអតិបរ

រ ូប

ព 1-5 ទំ

ក់ទំនងរ ងបនុ កស្រ

ប់េលើក បនុ កដុលអតិបរ

8 (km)

និងបនុ កអតិបរ

4.4

បនុ កកំណត់

ក ស័ព្ទ “បនុ កកំណត់” នន័យ បនុ កអតិបរ ែដល ចនឹង្រតវ ន ក់េលើ្រប
េ ងេ
មការ ងសង់របស់ និងស ្ភ រែដល្រតវ នេ្របើ្រ ស់។ បនុ កកំណត់រ ួម
ស្រ ប់េ ងបង្ហត ដូ ច េង ងទំពក់ ឬច ក ប់ចូក។

4.5

ប់េ ងបង្ហតទំនិញ
នទម្ង ន់ៃនេ្រគឿងប ្ទ ប់បន ំ

េល ឿនអតិបរ

ក ស័ព្ទ “េល ឿនអតិបរ ” នន័យ េល ឿនអតិបរ ែដលដងសច ដងសចចល័ត ឬបេ ្គ លសច ចនឹងេធ្វ ើចល
នដូ ច េលើក សចេ ង រកិលកាត់ទទឹង េធ្វ ើដំេណើរចល័ត ឬវ ិលេ យ នបនុ កអតិបរ េ េលើេ្រគឿងប ្ទ ប់បន ំ
ស្រ ប់េ ងបង្ហតរបស់ ។

4.6

កម្ព ស់ៃនការេលើកេឡើង

ក ស័ព្ទ “កម្ព ស់ៃនការេលើក” នន័យ
និងប ្ទ បចុះេង ងទម្ព ក់ ច កស្រ ប់
មធម្ម ។

ច ្ង យរ ងក្រមិតែដនកំណត់ ងេលើ និង ងេ្រកាម ែដលដងសច ចេលើក
ប់ចូក ឬេ្រគឿងប ្ទ ប់បន ំស្រ ប់េ ងបង្ហតដៃទេទ ត មួ យ ន

9 (km)

4.7

កាំច ្ង យស្រ

ប់្របតិបត្ត ិការ

“កាំច ្ង យស្រ ប់្របតិបត្ត ិការ” នន័យ ច ្ង យកុ ងទិសេដករ ងចំណុចក ្ត លៃនរង្វ ិលៃនដងសច នៃដសច
និងចំណុចក ្ត លៃនេ្រគឿងប ្ទ ប់បន ំស្រ ប់េ ងបង្ហតរបស់ ។ កាំច ្ង យស្រ ប់្របតិបត្ត ិការក៏្រតវ នេគ ្គ ល់
ផងែដរ
“កាំច ្ង យៃនការវ ិល” ែដលែដនកំណត់ធំបំផុតរបស់ ្រតវ នេគេ
"កាំច ្ង យ្របតិបត្ត ិការ (ឬវ ិល)
អតិបរ " េហើយែដនកំណត់តូចបំផុត្រតវ នេ េគេ
"កាំច ្ង យ្របតិបត្ត ិការ (ឬវ ិល) អប បរ "។ (សូ មេមើល
ង 1-2៖ ទំព័រ 9)
ចំណុចក ្ដ លៃនរង្វ ិល
កាំច ្ង យស្រ

ប់្របតិបត្ត ិការអតិបរ

កាំច ្ង យស្រ ប់្របតិបត្ត ិ
ការ អតិបរ

រ ូប

4.8

រយៈច ្ង យស្រ

ព 1-6 កាំច ្ង យស្រ

ប់្របតិបត្ត ិការ

ប់្របតិបត្ត ិការ

“រយៈច ្ង យស្រ ប់្របតិបត្ត ិការ” នន័យ
ចេ ្ល ះលំហែដលកុ ងរង្វ ង់េ ះដងសច ឬឧបករណ៍េ ងបង្ហត
ដៃទេទ ត មួ យ ច ្ល ស់ទីបនុ កេ យបន ំបញល ្ន នីមួយៗៃនបន ំបញល ្ន ែដល នៃនចល ដូ ច ការេធ្វ ើ
ចល កាត់ទទឹង ការេធ្វ ើដំេណើរ ឬការវ ិល។ ស្រ ប់ពត
័ ៌ នលម្អ ិតអំពីរយៈច ្ង យស្រ ប់្របតិបត្ត ិការៃនបន ំបញល ្ន
ៃនដងសច និងចល ទូ េ សូ មេ ងេ កាន់េស វេ អត្ថ បទ។ (រ ូប ព 1-12៖ ទំព័រ 40)

4.9

ឧបករណ៍ែខ ចងសច

“ឧបករណ៍ែខ ចងសច” នន័យ ឧបករណ៍ មួ យៃនឧបករណ៍ ំង យែដលេ្របើ្រ ស់ស្រ ប់ចងបនុ កឲ
ប់េ នឹងេ្រគឿងប ្ទ ប់បន ំស្រ ប់េ ងបង្ហតៃនដងសច ឬឧបករណ៍េ ងបង្ហតដៃទេផ ងេទ ត។ សូ មេមើល
ជំពូក 3៖ រេប បេ្រជើសេរស និងេ ះ្រ យចំេ ះឧបករណ៍ែខ ចងសច។

10 (km)

4.10 ការេលើកេឡើងផុតដី
េនះ នន័យ ចល ៃនការេលើកបនុ កបន្ត ិចេចញពីដី ៃផ្ទ តេ្រកាម និង/ឬដុំ្រទទម្ង ន់។ ស្រ ប់ការ រចងែខ សច
រកិលបនុ កបន្ត ិចម្ត ងៗ េហើយឈប់េ េពលែដលបនុ ក្រតវ នេលើកផុត និងប ្ជ ក់ពីស្ថិរ ពៃនបនុ ក និងសុវត្ថ ិ ពៃន
ស ្ភ រឧបករណ៍ែខ ចងសច។

ការេលើក

ការេលើកបនុ កបន្ត ិច

រ ូប

4.11 ការ

ព 1-7 ការេលើកេឡើងផុតដី

ក់ ៉ សដី

េនះ នន័យ ចល េដើម ីប ្ទ បបនុ កចុះេ្រកាមេ កាន់ទី ំងកំណត់។ ស្រ ប់ការ រចងែខ សច សូ មពិនិត េមើល
្ថ ន ពៃនទី ំងស្រ ប់ ក់ឲ ចុះ និងេរ បចំបេង្ក ើតដុំ្រទទម្ង ន់េដើម ីឲ បនុ ក នស្ថ ិរ ព។ រកិលបនុ កបន្ត ិចម្ត ងៗ
ប ្ទ ប់មកបញ ប់ ្ល មេពលែដលបនុ ក្រតវ ន ក់ចុះ។ ប ្ទ ប់ពីប ្ជ ក់ពីស្ថិរ ពៃនបនុ កេហើយ ប ្ទ បបនុ កចុះ
ំង្រស ុង រ ួចេ ះស ្ភ រឧបករណ៍ែខ ចងសចេចញ។

ការ

ឈប់េពលបនុ ក្រតវ
ក់ចុះ

រ ូប

ន

ព 1-8 ការ

11 (km)

ក់ ៉ សដី

ក់

ជំពូក 2
ចំេណះដឹងៃនឌី

មិចែដល

ំ

ច់ស្រ

ប់ចង

សចបនុ កដងសច
1

្រប

1.1

នបទ

ក់ទងនឹងក ្ល ង
ំ (ទំព័រ 35)

តុបីៃនក ្ល ង
ំ អំេពើ និង្របតិកម្ម (ទំព័រ 35)

សូ មេ

ងេ

កាន់េស វេ

អំ

ន។

1.2

ការផប និងការបំែបកក ្ល ង
ំ (ទំព័រ 36)

ដូ ចែដល នប ្ហ ញេ កុ ង រ ូប ព 2-1 a, េពលមនុស ពីរ ក់ ញដង្គ ត់េឈើេ យែខ ពួ រ ដង្គ ត់េឈើ្រតវ
េ កុ ងទិសេ ៃនស ្ញ ្រពញ។ េហតុេនះេហើយ េពលក ្ល ំងពីរកំពុង នអំេពើេលើវតុ មួយ ក ្ល ំង ំងពីរេនះ
ជំនួសេ យក ្ល ំងសរុប (ក ្ល ំងផប) ែដល នឥទ្ធ ិពលដូ ច ្ន ។

រ ូប

ព 2-1 ស

ស

ន ញ
ច្រតវ ន

គៃនក ្ល ំង

រ ូប ព 2-1 b ពន ល់ពី វ ិធី ្រស្ត ៃនការរកក ្ល ំងសរុប។ ក ្ល ំងសរុបៃន F1 និង F2 ែដលេធ្វ ើការេ េលើចំណុច O ពីទិសេ
ខុស ្ន ចំនួនពីរ ចកំណត់ នេ យគូ ស្របេលឡ្រកាម (OADB) េ យ នក ្ល ំង ំងេនះេ េលើ្រជ ុងពីររបស់ ។ R
ប ្ទ ត់េ្រទតេ កុ ងរ ូប ពតំ ងឲ ទំហំ និងទិសេ ៃនក ្ល ំងសរុបែដលនឹង្រតវកំណត់។ េនះ្រតវ នេគេ
ច ប់
្របេលឡ្រកាម។

12 (km)

“ការបំែបកក ្ល ំង” គឺ ដំេណើរការៃនការែបងែចកក ្ល ំងែដលេធ្វ ើការេលើវតុ មួយេ
ក ្ល ំងពីរ ឬេ្រចើនែដលបេង្ក ើត
ន មុំេធ ប មួ យនឹងក ្ល ំងមួ យេផ ងេទ ត។ ចំែណកនីមួយៗៃនចំែណក ំងអស់ែដលក ្ល ំង្រតវ នែចក្រតវ ន
េ
"ស ស គ" ឬ “ក ្ល ំងផប” ៃនក ្ល ំងេដើម។ េដើម ីរកស ស គៃនក ្ល ំងមួ យ ្របេលឡ្រកាមៃនក ្ល ំងែដល
្រតវ នពិពណ៌ េ កុ ង “ស ស ពៃនក ្ល ំង” ្រតវ នេ្របើ្រ ស់េ កុ ងលំ ប់្រ សេដើម ីែចកក ្ល ំងឲ េ
ក ្ល ំងពីរ ឬេ្រចើនែដលបេង្ក ើត ន មុំេធ ប មួ យនឹងក ្ល ំងមួ យេផ ងេទ ត។
សូ មេយើងេមើលបុរសែដលកំពុងអូ ស វដូ ចប ្ហ ញេ កុ ង រ ូប ព 2-2 a មរយៈឧ ហរណ៍។ េ យ រ ត់ ញែខ ពួ រ
េ មុខេ ្រតង់មុំេ នឹងដី គឺ
ងេឡើងេលើបន្ត ិច េ ះ វ្រតវ ន ញ មទិសេដក (រយៈបេ ្ត យ) ែតេ េពល
មួ យ ្ន េនះ មទិសបញ រែដរ។ ដូ េច្ន ះ េយើង្រតវែតរកម៉ូ ឌុលៃនក ្ល ំងែដលពិត
ន ញ វកុ ងទិសេផ្ត ក។

ក ្ល ំង F

ក ្ល ំង F

O

O

រ ូប

ព 2-2 ការបំែបកក ្ល ំង

ដូ ចប ្ហ ញេ កុ ង រ ូប ព 2-2 b, ក ្ល ំង F (OA) ្រតវ នែចកេ
F1 (OB) និង F2 (OC) េ យេ្របើ្រ ស់ច ប់
្របេលឡ្រកាម ច្រ ស។ េនះគឺ ការបំែបកក ្ល ំង េហើយ
ច្រតវ នរកេឃើញ ក ្ល ំងកុ ងទិសេដកៃន វ
ែ្របកា្លយ F1 (OB)។

13 (km)

1.3

ម៉ូ ម៉ង់ៃនក ្ល ង
ំ (ទំព័រ 38)

ម៉ូ ម៉ង់ៃនក ្ល ំងមួ យគឺ

ការ

រៃនក ្ល ំងេដើម ីបង្វ ិលវតុ មួយ។

េ កុ ងការមួ លបង្វ ិលេ សុីេ យ ៉ េឡតកូ នេ មួ លប៊ូ ឡ
ុ ងដូ ចេ កុ ង រ ូប ព 2-3 ម រក ្ល ំងកាន់ែតតូ ច
េ េពលអ្ន កកាន់ ៉ េឡតេ ែក រចុងៃនដង ងេពលអ្ន កកាន់ េ ចំក ្ត លៃនដងកាន់។ ឧ ហរណ៍េនះប ្ហ ញ
ការ រមួ លបង្វ ិលៃនក ្ល ំងគឺ ន ក់ទងមិន្រតឹមែតេ នឹងម៉ូ ឌុលៃនក ្ល ំងប៉ុេ ្ណ ះេទ ប៉ុែន្ត ែថម ំងេ នឹងច ្ង យ
រ ងចំណុចក ្ត លៃនអ័ក រង្វ ិល និងចំណុច ប់ក ្ល ំង (គឺ ្របែវងមកពីអ័ក រង្វ ិល O េ កាន់ F1 ឬ F)។ ច ្ង យេនះ
(L1 ឬ L េ កុ ង រ ូប ព 2-3) ្រតវ នេគេ
“្របែវងៃនៃដ ្ន ស់”។

រ ូប

ព 2-3 ម៉ូ ឌុលៃនក ្ល ំង និង្របែវងៃនៃដ ្ន ស់

េ កុ ងការេលើកបនុ កធ្ង ន់េ យ ្ន ស់ដូចប ្ហ ញេ
ដងថ្ល ឹង េ ះក ្ល ំងែដល្រតវការេ្របើកាន់ែតេ្រចើន។

កុ ង រ ូប

ព 2-4 កែន្ល ង

ប់កាន់កាន់ែតជិតេ

នឹងកំណល់

កំណល់

រ ូប

ព 2-4 ម៉ូ ម៉ង់ៃនក ្ល ំង ្ន ស់

បរ ិ ណែដល្រតវ នតំ ងេ យផលគុណៃនទំហំៃនក ្ល ំង និង្របែវងៃនៃដ ្ន ស់របស់
ក់ទងេ នឹងអ័ក រង្វ ិល
ែដល នប ្ជ ក់ ឬកំណល់ដងថ្ល ឹងែដល នប ្ជ ក់្រតវ នេ
"ម៉ូ ម៉ង់ៃនក ្ល ំង"។ មួ យនឹងម៉ូ ឌុលៃនក ្ល ំង
ែដល្រតវ នផ្ត ល់ជូន F និង្របែវងៃនៃដ ្ន ស់ ែដល្រតវ នផ្ត ល់ជូន L ម៉ូ ម៉ង់ៃនក ្ល ំង M ច្រតវ នសរេសរ
M = F x L ែដលម៉ូ ឌុលៃនក ្ល ំង F ្រតវ ននិ យ N (ញូតុន) និង្របែវងៃនៃដ ្ន ស់ L
m (ែម៉្រត) ប ្ទ ប់មកម៉ូ ម៉ង់
ៃនក ្ល ំង M ច្រតវ ន ង N.m (ញូតុនែម៉្រត)។

14 (km)

េនះ្រតវ នអនុវត្ត េ េលើការេលើកៃនបនុ កេ យដងសច នៃដសចដូ ចែដល នពិពណ៌ េ កុ ង រ ូប ព 2-5។
្របែវងៃនៃដ ្ន ស់មកពីកំណល់ដងថ្ល ឹង O (ឬអ័ក រង្វ ិល) េ ទី ំងៃដសច A និង B ្រតវ នផ្ត ល់ជូន L1 និង L2
េ យែឡកេរ ង ្ន េ កុ ងដ ្រកាម។ េ ង មេនះ ម៉ូ ម៉ង់នីមួយៗ (M1 និង M2) ច្រតវ នសរេសរដូ ចតេ េនះ៖
M1 = 9.8 x m x L1, M2 = 9.8 x m x L2
េ

យេ្រប បេធ ប្របែវង ំងពីរេនះ អ្ន ក ចរកេឃើញ L1 < L2 េហតុដូ េច្ន ះ ម៉ូ ម៉ង់ M1 តូ ច ងម៉ូ ម៉ង់ M2។ េនះ
នន័យ បនុ កមកកាន់ែតជិតនឹងចុងៃនៃដសច ម៉ូ ម៉ង់កាន់ែតធំេធ្វ ើការេដើម ីេធ្វ ើឲ ដងសចដួ លរលំ។

O

រ ូប
េពលក ្ល ំងេធ្វ ើអំេពើេ កុ ងទិសេ
ផុយ ្ន ពួ ក
ចទូ ត់សង ្ន េ

ព 2-5 ម៉ូ ម៉ង់ែដលេធ្វ ើការេ

េលើដងសចែដល

នៃដសច

ដូ ច ្ន ពួ ក ផប ្ន េដើម ីបេង្ក ើតម៉ូ ម៉ង់កាន់ែតធំ។ េពលពួ ក េធ្វ ើអំេពើេ កុ ងទិសេ
វ ិញេ មក។ េហតុដូេច្ន ះ េដើម ីរកផលបូ ក ឬលំនឹងៃនម៉ូ ម៉ង់ពីរ ឬេ្រចើន អ្ន ក្រតវែតយក

គិតពីទិសរង្វ ិលៃនម៉ូ ម៉ង់នីមួយៗៃនពួ ក ។
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1.4

លំនឹងៃនក ្ល ង
ំ (ទំព័រ 40)

លំនឹងៃនក ្ល ង
ំ
៉

ែឡល

រ ូប ព 2-6 ប ្ហ ញកម្ម ករែដល ំបនុ កពីរបីេ ចុងៃនដងបេ ្គ ល។ េដើម ីរក ឲ េស្ម ើេ េលើ ្ម ដងបេ ្គ លគួ រ្រតវ
កាន់ឲ ចំក ្ត លេ េពលបនុ កពីរេស្ម ើទម្ង ន់ ្ន ែតេពលែដលទម្ង ន់របស់ពួក ខុស ្ន ដងបេ ្គ លគួ រ្រតវ នកាន់េ
ចំណុចជិត ងេ នឹងបនុ កែដលធ្ង ន់ ង។ េនះគឺេ្រ ះែតត្រមវការេដើម ីេធ្វ ើឲ នលំនឹងម៉ូ ម៉ង់ៃនក ្ល ំង។

ន

ចំណុចក ្ដ លៃនរង្វ ិល

រ ូប

ព 2-6 លំនឹងៃនក ្ល ំង ៉

ែឡល

េ កុ ងដ ្រកាមេនះ សូ មេយើងពិនិត េមើលម៉ូ ម៉ង់ៃនក ្ល ំង មួ យនឹង ្ម របស់កម្ម ករ អ័ក រង្វ ិល។ មួ យនឹងទម្ង ន់ៃន
បនុ កពីរែដល្រតវ នផ្ត ល់ m1 និង m2 និង មួ យនឹងទីកែន្ល ង្រទបនុ កេ េលើដងបេ ្គ ល (ច ្ង យទិសេដករ ង
បនុ ក និង ្ម ) ែដល្រតវ នផ្ត ល់ជូន L1 និង L2
ម៉ូ ម៉ង់្រសបទិស្រទនិច

ឡិកា៖ M1 = 9.8 x m1 x L1

ម៉ូ ម៉ង់ប្រ ្ច សទិស្រទនិច
ម៉ូ ម៉ង់េ

ឡិកា៖ M2 = 9.8 x m2 x L2

ជុំ វ ិញអ័ក រង្វ ិល្រតវ

នរក េ

កុ ង

9.8 x m1 x L1 = 9.8 x m2 x L2

(1)

m1 x L1 = m2 x L2

(2)

m1 x L1 = m2 x (L - L1)

(3)

m1 x L1 = m2 x L - m2 x L1

(4)

m1 x L1 + m2 x L1 = m2 x L

(5)

L1 x (m1 + m2) = m2 x L

(6)

ំ

(ចំ
េ

សមីការ (6)

េ
េ

នលំនឹង (M1 = M2) ដូ ច

ងេ្រកាមេនះ៖

L = L1 + L2)

យមិន

L1 =

ព

ច់និ

យេឡើយ

ច្រតវ
m2
m1 + m2

្ម កម្ម ករបេ្រមើ

នសរេសរេឡើង វ ិញ

ទី

អ័ក រង្វ ិលែដល្រទទម្ង ន់ៃនបនុ ក (m1 +m2)។

៖

xL

ង មេ ះ បនុ កនឹង្រតវ នេធ្វ ើឲ នលំនឹង ្របសិនេបើដង បេ ្គ ល្រតវ នកាន់េ ចំណុចែដល្រតវ នកំណត់
យែចក លក្ខ ណៈ ងកុ ងនូ វដងបេ ្គ លេ កុ ងស
្រតច្រ ស មួ យនឹងទម្ង ន់ៃនបនុ ក m1 និង m2។

16 (km)

2
2.1

ទម្ង ន់ និងទី្របជុំទម្ង ន់ (ទំព័រ 43)
ទម្ង ន់ (ទំព័រ 43)

ទម្ង ន់ៃនវតុ េធ្វ ើពីវតុ តុខុស ្ន
ចនឹងខុស ្ន េបើេ
ធ្ង ន់ ងេឈើ េហើយែដក្រ ល ងសំណ។

ះបី

ពួ ក េស្ម ើ ្ម េបះបិទេ

កុ ង

ឌក្ត ី។ ឧ

ហរណ៍

លុយមីញ៉ម

ងេនះ
ង 2-1 ប ្ហ ញទម្ង ន់្រប ក់្របែហល េ ន (t) ៃនវតុ តុេផ ងៗ ្ន កុ ងមួ យែម៉្រតគូ ប (m3)។ ែផ្អ កេលើ
អ្ន ក ចរកេឃើញទម្ង ន់ៃនតួ វតុ តុ ក់ ក់ ន ្របសិនេបើ ឌ ( ែម៉្រតគូ ប) ្រតវ ន ្គ ល់។ រ ូបមន្ត ស្រ ប់
ដង់សុីេតគឺ d = m/V ែដល d គឺ ដង់សុីេត m គឺ
៉ ស េហើយ V គឺ
ឌ។
ឧ ហរណ៍ ទម្ង ន់ៃនបនុ កែដល្រតវេលើក (m គិត េ ន) ចរកេឃើញេ យគុណ ឌៃនបនុ ក (V ែម៉្រតគូ ប) នឹង
តៃម្ល េលខេ កុ ង
ងែដលប ្ហ ញទម្ង ន់ៃនវតុ តុរបស់ កុ ងមួ យែម៉្រតគូ ប (d គិត េ ន)។ M = d x V
ង 2-1 ទម្ង ន់ៃនតួ អង្គ
វតុ

តុ

តុកុ ងមួ យែម៉្រតគូ ប

សំណ
្ព ន់
ែដកែថប
ែដកស្ម ិត
លុយមីញ៉ម
ថ្ម ្រកានីត
េបតុង
ដី
្រកស/ខ ច់

W t/m3 (t)
11.4
8.9
7.8
7.2
2.7
2.6
2.3
2.0
1.9

វតុ

កំំណត់ស ្គ ល់៖
(1) ទម្ង ន់ៃនេឈើគឺែផ្អ កេលើលក្ខ ខណ្ឌែដល
(2) ទម្ង ន់ៃនដី ខ ច់ ធ ង និង ធ ងកូ កគឺ

នសតេ កុ ងបរ ិ កាស។
ដង់សុីេតដុល (ដង់សុីេតដុលគឺ

តុ

W t/m3 (t)
1.9
1.0
0.8
0.5
1.0
0.9
0.4
0.4
0.3

ខ ច់
េម ្រកច ្ម រ
ធ ងថ្ម
ធ ងកូ ក
ទឹក
េដើមែសន
េដើមសុី
យេ្របស
េឈើប៉ូឡេញ៉

17 (km)

លក្ខ ណៈៃន ៉ សៃនអង្គ

តុចុណ្ហ

គ។)

សមីការ

មញ្ញ ស្រ

ប់ការគណ

ឌ្រតវ

នប ្ហ ញេ

កុ ង

ង 2-2 សមីការធម្ម

ង 2-2។
ស្រ

ប់គណ

ងេ ៃនវតុ
ងេ
្របេលពីែប៉តែកង

ឌ
សមីការ

រ ូប

ពប ្ហ ញ

បេ ្ត យ x ទទឹង x កម្ព ស់ (L x W x H)

សុី

ំ ងមូ ល,

ន់

(D)2 x H x 0.8

សុី

ំ ងមូ ល, ្របេ

ងកុ ង

D x ក្រ

ស់ៃផ្ទ

ែស៊្វ រ

(D)3 x 0.53

េកាណ

តមូ ល

(D)2 x H x 0.3

18 (km)

ង x H x 3.1

[លំ

ត់]

ចូ រគណ

ទម្ង ន់បន្ទ ះែដកែថប (ក្រ

ស់៖ 0.05 m, ទទឹង៖ 1.5 m, បេ ្ដ យ៖ 3.0 m)

[ចេម្ល ើយ]
ឌៃនបន្ទ ះែដកែថប៖ V = 0.05 x 1.5 x 3.0 = 0.225 m3
ពី
េ

ង 2-1 ទម្ង ន់ៃនែដកែថបកុ ងមួ យែម៉្រតគូ បគឺ 7.8។
ង

2.2

មេ

ះ ទម្ង ន់ m = 7.8 x 0.225 = 1.755 (t)

ទំ

ញយ

្របេភទ (ទំព័រ 44)

ទំ ញយ ្របេភទៃនតួ អង្គ តុគឺ ស
លក្ខ ណៈគណិត វ ិទ
ច្រតវ នសរេសរ
ទំ

ញយ

2.3

្របេភទ = ទម្ង ន់ៃនតួ អង្គ

្រតៃនទម្ង ន់ េ

នឹងទម្ង ន់ៃនទឹកសុទ្ធែដល

ន

ឌេស្ម ើ ្ន េ

4°C។

៖

តុ / ទម្ង ន់ៃនទឹកសុទ្ធែដល

ន

ឌេស្ម ើ ្ន េ

4°C

ទី្របជុំទម្ង ន់ (ទំព័រ 45)

ចំណុចៃនអំេពើៃនលទ្ធ ផលសរុបេនះ្រតវ នេ
“ទី្របជុំទម្ង ន់” (COG) ែដលស្ថ ិតេ ចំណុចេថរេ កុ ងករណីៃនតួ អង្គ
តុ ក់ ក់ខ្លះ។ និ យម ៉ ងេទ ត ទី ំងៃន COG ៃនតួ វតុ មួ យៃនតួ វតុ ំងេនះេ ែតមិនែ្រប្របលមិន
េ កែន្ល ង ក៏េ យ និងរេប បែបបេម៉ចក៏េ យែដលតួ េនះ្រតវ ន ក់។ គួ រឲ កត់ស ្គ ល់ផងែដរគឺ COG មិន
សុទ្ធែត ំ ច់ស្ថិតេ
ងកុ ងតួ វតុ េ ះេឡើយ (សូ មេមើល រ ូប ព 2-7)។
ចំណុចប ្ហ ញទី

ំងៃន COG។

COG គឺេ

រ ូប

ងកុ ងៃនតួ

ព 2-7 ទី

COG គឺេ

ំងៃន COG

19 (km)

ងេ្រ

ៃនតួ

រេប បរក COG
COG ៃនតួ អង្គ តុមួយ ច្រតវ នរកេឃើញែផ្អ កេលើ តុភូតែដលេពលតួ អង្គ តុ្រតវ នព រេ យែខ ចំណុច ប់
ក ្ល ំងឆ្ល ងកាត់ ម COG ែ្របកា្លយ កាត់ែកង ែដល ំឲ ទី ំងៃន COG ស្ថ ិតេ ចំេ្រកាមចំណុចៃនតួ អង្គ តុែដល
្រតវ នព រ។ កាន់ែត ក់ ក់េ េទ តេ ះ អ្ន ក ចកំណត់ COG នេ យព រតួ អង្គ តុ មចំណុចពីរខុសពី ្ន េ
េលើ េហើយរកចំណុចែដលេ ទីេ ះចំណុច ប់ក ្ល ំងែដល្រទតួ អង្គ តុេ កុ ងករណី ំងពីរេនះកាត់ ្ន េ វ ិញេ មក។
(រ ូប

ព 2-19៖ ទំព័រ 46)

2.4

ស្ថិរ

ព (ទំព័រ 47)

តួ អង្គ តុ្រតវ ន ត់ទុក
នស្ថ ិរ ព ្របសិនេបើ
នទំេ រនឹង វ ិល្រតឡប់េ កាន់ទី ំងេដើមរបស់ វ ិញ េ េពល
្រតវ ន្រពែលងេ្រកាយពី្រតវ នេធ្វ ើឲ េផ្អ ងបន្ត ិចេ យៃដកុ ងខណៈែដល កំពុងេ ឈរេស្ង ម។ ផុយប្រ ្ច សមកវ ិញ
្របសិនេបើ
នទំេ រនឹង ្ល ក់េ ចំេហ ងខនរបស់
្រតវ ន ត់ទុក
្ម នស្ថ ិរ ពេទ។
ិ េ េលើៃផ្ទ បេស្ម ើ្រតវ នេធ្វ ើឲ េផ្អ ងដូ ចេ កុ ង រ ូប ព 2-8 (a) េហើយប ្ទ ប់
ហរណ៍ ្របសិនេបើវតុ មួយែដលេ ស្ថ ត
មក្រពែលង វ ិល្រតឡប់េ កាន់ទី ំងេដើមរបស់ វ ិញ។ េនះគឺេ្រ ះែតទំ ញែដលេធ្វ ើអំេពើេ េលើ COG G បេង្ក ើតម៉ូ ម៉ង់
ៃនក ្ល ំងែដលេធ្វ ើការេ
ង ្ត ៃំ នវតុ ែដល្រតវ នេធ្វ ើឲ េផ្អ ង េ យ នចំណុចក ្ដ លៃនរង្វ ិល O កំណល់ដងថ្ល ឹង។
៉ ង មិញ ្របសិនេបើវតុ មួយ្រតវ នេធ្វ ើឲ េផ្អ ង ៉ ង ្ង យែដលែខ ប ្ទ ត់កាត់ែកងែដលឆ្ល ងកាត់ COG របស់ េចញ
មកេ េ្រ
តរបស់ ដូ ចប ្ហ ញេ កុ ង រ ូប ព 2-8 (b)
្ល ក់េ េលើចំេហ ងខនរបស់ ជំនួសឲ ការ វ ិល្រតឡប់
េ កាន់ទី ំងេដើមរបស់ វ ិញ។
ឧ

េ

ង

មេ

ះ ដ ្រកាម (a) គឺេ

កុ ងស

(a)

ព

នស្ថ ិរ

រ ូប

នស្ថ ិរ

ព និង (b) េ

កុ ងស

(b)

ព

ព 2-8 ស្ថ ិរ

ពៃនតួ អង្គ

20 (km)

្ម នសិ្ថ រ

តុ

ពអស្ថ ិរ

ព

ព។

ការពិ រ សំ
កាន់ែត ប។

ន់េ

កុ ងការ

ក់វតុ មួយេ

កុ ងស

ព

នស្ថ ិរ

ពគឺឲ

នៃផ្ទ

តកាន់ែតធំ និង COG

ស្ថ ិរ ពៃនវតុ មួយ ្រស័យេលើរេប ប
ែដល ្រតវ ន ក់។

រ ូប

3
3.1
េល ឿនគឺ
្ល ស់ទី

ចល

ព 2-9 ស្ថ ិរ

ពៃនតួ អង្គ

តុេពល្រតវ

ន

ក់

មរេប បេផ ង ្ន

(ទំព័រ 48)

េល ឿន (ទំព័រ 49)
បរ ិ ណែដលប ្ហ ញពីរេប បែដលវតុ មួយ ្ល ស់ទីរហ័ស ៉ ង
្ន ត មរយៈេពល។

។ ្រតវ

ន

ងេ

យច ្ង យែដលវតុ មួយ

្របសិនេបើវតុ េ កុ ងចល ឯកស ្ឋ នរកិល ្ល ស់ទី 50 ែម៉្រតកុ ង 10 វ ិ ទី េល ឿនរបស់
ច្រតវ នែស្ត ងេចញមក
5 ែម៉្រត/វ ិ ទី។ េល ឿនៃនវតុ មួយេ កុ ងចល ្របកបេ យឯកស ្ឋ ន្រតវ នែស្ត ងេចញេ យលទ្ធ ផលៃនការែចក
ច ្ង យែដលវតុ មួយ ន ្ល ស់ទីេ កុ ងរយៈេពល ក់ ក់េ នឹងចំនួនែដល្រតវការៃន ្ន តរយៈេពល ដូ ចែដលសរេសរ
ងេ្រកាម៖
េល ឿន (v) =

ច ្ង យ (L)
េពល (t)

កុ ងចំេ ម ្ន តៃនេល ឿនែដល្រតវ
គីឡែម៉្រតកុ ងមួ យេ ៉ ង (km/h)។

នេ្របើ្រ

ស់ទូេ

គឺែម៉្រតកុ ងមួ យវ ិ ទី (m/s) ែម៉្រតកុ ងមួ យ

ទី (m/min) និង

៉ ងេនះក្ត ី េ កុ ងការកំណត់ចល ៃនវតុ មួយ េស្ទ ើរែតមិន្រគប់្រ ន់េទកុ ងការគិតពីេល ឿនរបស់ ែតឯង។ េយើង
បរ ិ ណែដលប ្ហ ញ
្រតវែតរកទិសេ ៃនចល
ផងែដរ េហើយ ក ស័ព្ទ “េល ឿន” ្រតវ នេ្របើ្រ ស់ ញឹក ប់
ទិសេ និងេល ឿនៃនចល ។

21 (km)

ំង

3.2

និចល

ព (ទំព័រ 50)

តួ អង្គ តុ នទំេ រនឹងស្ថ ិតេ េស្ង ម្របសិនេបើ ក់ឲ េ េស្ង ម ឬ្របសិនេបើ ្ល ស់ទី បន្ត ្ល ស់ទីេ
េរ ងរហូ តេ កុ ងករណី មួ យៃនករណី ំងពីរ លុះ្រ ែត ្រតវ នេធ្វ ើឲ រងប៉ះ ល់េ យក ្ល ំង
្រតវ នេគ ្គ ល់
“និចល ព”។

រ ូប

3.3

ក ្ល ង
ំ ចូ លផ្ចិត និងក ្ល ង
ំ

ព 2-10 និចល

កុ ងទិសដែដល
ងេ្រ ។ ទំេ រេនះ

ព

កផ្ចិត (ទំព័រ 51)

ដូ ចប ្ហ ញេ កុ ង រ ូប ព 2-11 េពលែដលកី ករេ លញញរ ប់េផ្ត ើមបង្វ ិលញញរ ៉ ងរហ័សេដើម ីេធ្វ ើឲ
នចល
រង្វ ង់ ៃដរបស់ ត់ ញេ ្ព ះេ កាន់ញញរ។ ក៏ នផងែដរនូ វក ្ល ំងចូ លកុ ង (េ កុ ងករណីេនះ ក ្ល ំងែដល ញ
ចូ លកុ ងេ េលើញញរេ យែខ ) េដើម ីរក វតុ មួយឲ ស្ថ ិតេ កុ ងចល
រង្វ ង់ ែដល្រតវ នេគេ
“ក ្ល ំងចូ លផ្ចិត”។
ក ្ល ំង

កផ្ចិត និងក ្ល ំងចូ លផ្ចិតគឺេស្ម ើ ្ន េ

ក ្ល ំង

កុ ងម៉ូ ឌុល ែតស្ថ ិតេ

កុ ងទិសេ

កផ្ចិត

ផុយ ្ន ។

ក ្ល ំង

ក ្ល ំងចូ លផ្ចិត

កផ្ចិត
ក ្ល ំងចូ លផ្ចិត

ទិសេ

ចំណុចក ្ត ល

ក ្ល ំងប៉ះ

ទិសេ

រ ូប

ព 2-11 ក ្ល ំងចូ លផ្ចិត និងក ្ល ំង

22 (km)

ក ្ល ំងប៉ះ

កផ្ចិត

ដូ ចប ្ហ ញេ កុ ង រ ូប ព 2-12 បនុ កែដល្រតវ នេលើក វ ិលកាន់ែតរហ័ស ក ្ល ំង កផ្ចិតកា្លយ កាន់ែត ្ល ង
ំ ែដល
េធ្វ ើឲ នចល ៃនបនុ កកាន់ែតេចញេ េ្រ
្ល ង
ំ េឡើងែថមេទ ត។ េ្រប បេធ ប មួ យនឹង ្ថ ន ពែដលបនុ ក្រតវ
នេលើកេឡើងស្ថ ិតេ េស្ង ម ្ថ ន ពេនះបេង្ក ើនម៉ូ ម៉ង់ៃនក ្ល ំងែដលេធ្វ ើការេដើម ីេធ្វ ើឲ ដងសច នៃដសចប ជ័យ។

កាំច ្ង យស្រ
កាំច ្ង យស្រ

រ ូប

ប់្របតិបត្ត ិការមុនេពលវ ិល
ប់្របតិបត្ត ិការកុ ងអំឡ
ុ ងការវ ិល

ព 2-12 ចល េចញេ េ្រ ៃនបនុ កែដល្រតវ នេលើក និងការ ្ល ស់បរ
េ កុ ងកាំច ្ង យស្រ ប់្របតិបត្ត ិការេ យ រក ្ល ំង កផ្ចិត

23 (km)

4

ដុំរក (ទំព័រ 53)

ដុំរក្រតវ នេ្របើ្រ ស់េដើម ីជួយដងសចឲ េលើកបនុ កធ្ង ន់ៗ។ ពួ ក
ច ្ល ស់បរទិសេ ៃនក ្ល ំង និងកាត់បន្ថ យចំនួន
ៃនក ្ល ំងែដល្រតវការេដើម ីេលើកបនុ កែដល ចេធ្វ ើឲ កាន់ែត យ្រសល ៉ ង ្ល ង
ំ កុ ងការេលើកវតុ ធ្ងន់ ៉ ង ្ល ង
ំ
ន។
រក ច្រតវ នែបងែចកេ
្របេភទដូ ច ងេ្រកាម៖

4.1

រកអចល័ត (ទំព័រ 53)

្របេភទៃនរកេនះ្រតវ ន ក់ ្ជ ប់នឹងថ្ក ល់េ កែន្ល ងែដល នប ្ជ ក់ដូចប ្ហ ញេ កុ ង រ ូប ព 2-13។ អ្វ ីែដលអ្ន ក្រតវ
េធ្វ ើេដើម ីេលើកបនុ កមួ យេ យរកអចល័តគឺ ញចុង ្ខ ងេទ តៃនែខ ពួ រចុះេ្រកាម។ និ យម ៉ ងេទ ត ឧបករណ៍េនះ ្ល ស់
បរែតទិសេ ៃនក ្ល ំងែដល ក់បញលប៉ុេ ្ណ ះ េ យបន ល់ទុកឲ ម៉ូ ឌុលរបស់ មិនែ្រប្របល។ ឧ ហរណ៍ េដើម ីេលើក
បនុ កចំនួន 1 ែម៉្រត អ្ន ក្រ

ន់ែត្រតវ

ញែខ ពួ រចុះេ្រកាមចំនួន 1 ែម៉្រតែតប៉ុេ ្ណ ះ។

ញ 1 ែម៉្រត

នឹងេឡើង 1 ែម៉្រត

រ ូប

ព 2-13 រកអចល័ត

24 (km)

4.2

រកចល័ត (ទំព័រ 54)

េនះគឺ ្របេភទរកដូ ច ្ន េ នឹងរក ំង យែដល្រតវ នេ្របើ្រ ស់ស្រ ប់ដុំេង ងទម្ព ក់ៃនដងសច។ ដូ ចប ្ហ ញ
េ កុ ង រ ូប ព 2-14 រកចល័ត្រតវ ន្របតិបត្ត ិការេ យ ្ល ស់ទីេឡើងេលើ និងចុះេ្រកាមចុងមួ យ (A េ កុ ងដ ្រកាម) ៃន
ែខ ពួ រែដលរត់េ េលើកង់មួយ ឬេ្រចើនរបស់ េ យ នចុង ្ខ ងេទ ត្រតវ ន ្ជ ប់ឲ េ នឹង។ រក ខនឯង ្ល ស់ទី
េឡើងេលើ និងចុះេ្រកាមេ យ ំបនុ ក េ ងេ
មចល ទិសបញ រៃនចុងែខ ពួ រ A។ អ្ន ក ចេលើកបនុ ក នេ យ
ឧបករណ៍េនះេ យេ្របើក ្ល ំងែដលសមមូ លេ នឹង ក់ក ្ត លៃនទម្ង ន់ (ក ្ល ំងចុះេ្រកាមែដល្រតវ នេ្របើេ េលើេ យ
៉ ស) ៃនបនុ ក (ឧប
រកមិន នការកកិត មួ យេទ) ែតេពលែខ ពួ រ្រតវ ន ញ 2 ែម៉្រត ឧ ហរណ៍ បនុ ក ្ល ស់ទី
េឡើងេលើ្រតឹមែត 1 ែម៉្រតប៉ុេ ្ណ ះ - ែដល ក់ក ្ត លៃន្របែវងែខ ពួ រ្រតវ ន ញ។ និ យម ៉ ងេទ ត រក្រតវការក ្ល ង
ំ
បញលតូ ច ងេដើម ីេលើកទម្ង ន់ៃនបនុ កែដល នេលើកេឡើង ប៉ុែន្ត ្របែវងកាន់ែតែវងៃនែខ ពួ រ្រតវែត ញ។
ទន្ទ ឹមនឹងេនះ ទិសេ ៃនក ្ល ំងែដល
ែដលបនុ ក្រតវែតេលើក។

នបញលេ

រ ូប

ែតមិនែ្រប្របលេពលែខ ពួ រ្រតវ

ព 2-14 រកចល័ត

25 (km)

ន

ញេឡើងេលើេ

េពល

ក៏េ

យ

4.3

រកស

ស (ទំព័រ 55)

ដុំរកស ស ែដល្រតវ នេធ្វ ើេឡើងេ យបញលចូ ល ្ន
មួ យរកចល័ត និងរកអចល័តេ្រចើន ចេលើក ឬប ្ទ បបនុ ក
ែដលធ្ង ន់ ្ល ង
ំ
នេ យេ្របើក ្ល ំងេ យកែន្ល ង។ ការបញល ្ន ៃនរកចល័តបី និងរកអចល័តបី ដូ ចែដល នពិពណ៌
េ កុ ង រ ូប ព 2-15 គឺ ចេលើកបនុ កែដល នក ្ល ំងសមមូ លេ នឹង្រតឹមែតមួ យ គ្រ ំមួយៃនទម្ង ន់បនុ ក េ យ
មិនគិតពីការកកិត និង ៉ សៃនរក។ ៉ ងេនះក្ត ី
ចេលើកបនុ ក្រតឹមែតមួ យ គ្រ ំមួយែម៉្រតស្រ ប់ ល់្របែវងមួ យ
ែម៉្រតៃនែខ ពួ រែដល្រតវ ន ញ។ េនះ នន័យ េល ឿនៃនការេលើក ឬប ្ទ បចុះេ្រកាមនូ វបនុ កក៏ នចំនួ នមួ យ គ
្រ ំមួយៃនេល ឿនៃនក ្ល ំងែដល្រតវ ន ក់បញលផងែដរ។
្របសិនេបើចំនួនៃនរកចល័តគឺ “n” េ
F=
F៖

កុ ងកេន មទូ េ

1
x Fw
2xn
ក ្ល ំងេដើម ី ញែខ ពួ រ

Fw៖ ទម្ង ន់ៃនបនុ ក

នផ្ត ល់ជូនេ

កុ ង រ ូប

ព 2-16 គឺ

ងេ្រកាមេនះ។

L=

2 x n x Lm

Vm៖

1
xv
2xn
េល ឿនៃនការមូ រ

L៖

្របែវងៃនការមូ រ

v៖

េល ឿនៃនការេលើកបនុ ក

Lm៖ ច ្ង យេលើកៃនបនុ ក

Vm =

រ ូប
្រតវ

នកេន មដូ ច

េគទទួ ល

ព 2-15 រកស

រកចល័តបួ ន

រ ូប

គំរ ូឧ

ហរណ៍ស្រ

ព 2-16 រកស

26 (km)

ស

ស

ប់ដងសច។

5
5.1

បនុ ក ក ្ល ង
ំ សង្ក ត់ ក ្ល ង
ំ ៃនអង្គ

តុ (ទំព័រ 56)

បនុ ក (ទំព័រ 56)

បនុ កគឺ ក ្ល ំងែដលេធ្វ ើការេ េលើមកពី ងេ្រ (គឺ ក ្ល ំងេ្រ )។
ច្រតវ
ៗ ្ន េ ងេ
មរេប បែដលក ្ល ំងែបបេនះេធ្វ ើការេ េលើវតុ ែដល ក់ព័ន្ធ។

ការ

ត់ ្ន ក់េ

មទិសេ

ន

ត់

្របេភទេ

ហរណ៍

ធម្ម

កុ ងរេប បខុស

ៃនក ្ល ង
ំ

បនុ កតំណឹង
បនុ កតំណឹង ញច្រមឹងេ យក ្ល ំង F ែដលេធ្វ ើការេ េលើអ័ក បេ ្ត យៃនច្រមឹង។ ឧ
េឃើញេ កុ ងបនុ កេ េលើែខ ពួ រេធ្វ ើពីលួសែដលទំនិញកំពុង្រតវ នេលើកេ យ ។

រ ូប

ៃន

ចរក

ព 2-17 បនុ កតំណឹង

បនុ កសង្ក ត់
បនុ កសង្ក ត់េធ្វ ើការេ កុ ងទិសេ ផុយេ នឹងបនុ កតំណឹង ដូ ចែដល នប ្ហ ញេ
ឧ ហរណ៍ ធម្ម ៃន េ កុ ងក ្ល ំងែដលេធ្វ ើការេ េលើេជើង្រទៃនដងសច ែបប

រ ូប

ព 2-18 បនុ កសង្ក ត់

27 (km)

កុ ង រ ូប
រ ្ទ រ។

ព 2-18 អ្ន ក

ចរកេឃើញ

បនុ កែដលេធ្វ ើឲ

ច់រយះ

បនុ កែដលេធ្វ ើឲ ច់រយះេធ្វ ើការ មរេប បែដលកៃ្រន្ត កាត់អង្គ តុ។ េ េពល្រតវ ន ក់រងឲ ្រតវនឹងក ្ល ំង F
ដូ ចែដល នពិពណ៌ េ កុ ង រ ូប ព 2-19 ែផ្ល ពនញស្រ ប់ខួងព្រងីករន្ធ ចនឹង្រតវ នកាត់ មបេ ្ត យប្ល ង់
ពំនុះកាត់ទទឹងែដល្រសបេ នឹងទិសេ ៃន F ្របសិនេបើក ្ល ំងេនះ ្ល ង
ំ
ស់។ អំេពើៃនក ្ល ំងែបបេនះ្រតវ នេគេ
"បនុ កែដលេធ្វ ើឲ ច់រយះ"។

រ ូប

ព 2-19 បនុ កែដលេធ្វ ើឲ

ច់រយះ

បនុ កែដលប ្ត លឲ ធ្ន ឹមេឡើងេកាង
ធ្ន ឹមែដល្រទេ ចុង ំងសង ង ចនឹងេកាង ្របសិនេបើក ្ល ំង F កាត់ែកងេ នឹងអ័ក បេ ្ត យរបស់ េធ្វ ើការេ
េលើ ដូ ចែដលប ្ហ ញេ កុ ង រ ូប ព 2-20។ អំេពើៃនក ្ល ំងែបបេនះ្រតវ នេគ ្គ ល់
“បនុ កែដលេធ្វ ើឲ េកាង”។
ឧ ហរណ៍ៃន
ចរកេឃើញេ កុ ងទម្ង ន់ៃនបនុ ក ឬដុំរុញែដលេធ្វ ើការេ េលើធ្នឹមៃនដងសចែដលេធ្វ ើដំេណើរចល័ត
ខ្ព ស់ផុតេលើក ល ឬប៉ម ឬៃដសចៃនដងសច នៃដសច។

រ ូប
បនុ កែដលេធ្វ ើឲ រមួ លែខ េ

ព 2-20 បនុ កែដលប ្ត លឲ ធ្ន ឹមេឡើងេកាង

ង

ដង ចនឹង្រតវ នេធ្វ ើឲ ពត់រមួ ល ្របសិនេបើចុង ្ខ ងៃន ្រតវ ន ្ជ ប់ឲ េ មួ យកែន្ល ង េហើយចុង ្ខ ងេផ ងេទ ត្រតវ
ន ក់ឲ រង្រតវនឹងក ្ល ំង F ែដលេធ្វ ើការេ កុ ងទិសេ ពីរផុយ ្ន េ េលើប រ ិ ្រត ដូ ចែដល នពិពណ៌ េ កុ ង
រ ូប ព 2-21។ កម្ម ន្តៃនក ្ល ំងែបបេនះ្រតវ នេគេ
"បនុ កែដលេធ្វ ើឲ រមួ លែខ េ ង"។ អ្ន ក ចរកឧ ហរណ៍ៃន
បនុ កេនះ នេ កុ ងករណីែដលដងៃន្រប ប់ ររៃវ្រតវ ន ញ េហើយពួ តរមួ លេ យែខ ពួ រេធ្វ ើពីលួស។

រ ូប

ព 2-21 បនុ កែដលេធ្វ ើឲ រមួ លែខ េ

28 (km)

ង

បនុ កស

ស

តុ

ស ស គេមកានិចៃនដងសចរងឥទ្ធ ិពលកាន់ែតញឹក ប់េឡើងេ យការផបបនុ កចូ ល ្ន ែដល្រតវ នពិពណ៌
ពីមុន
ងេ យអំេពើនីមួយៗរបស់ពួក ។ ឧ ហរណ៍ ែខ ពួ រេធ្វ ើពីលួស និងេង ងទម្ព ក់គឺ ្រស័យេលើអំេពើផប ្ន ៃន
បនុ កតំណឹង និងបនុ កែដលប ្ត លឲ ធ្ន ឹមេឡើងេកាង ខណៈែដលដងៃនែផ្ន កផលិត មពល ទូ េ គឺ ្រស័យេលើការផប
្ន ៃនបនុ កែដលេធ្វ ើឲ ធ្ន ឹមេឡើងេកាង និងបនុ កែដលេធ្វ ើឲ រមួ លែខ េ ង។

ការ

ត់ ្ន ក់

មេល ឿនៃនបនុ ក (រ ូប

ព 2-22)

បនុ ក ្ត ទិក
បនុ ក ្ត ទិច នន័យ
រច សម្ព ័ន្ធដងសច។
បនុ កឌី

បនុ កែដល

នម៉ូ ឌុល និងទិសេ

មិនែ្រប្របលៃនក ្ល ំងដូ ច

ទម្ង ន់េពល ្ម នចល

ៃន

មិក

បនុ កឌី មិច ែដល នម៉ូ ឌុលែ្រប្របល ្រតវ ន ត់ ្ន ក់េ េ្រកាម្របេភទចំនួនពីរ។ ្របេភទមួ យគឺ បនុ កែដល
េហើយបនុ កមួ យេទ តគឺ បនុ កបុកទង្គ ិចែដលេ សុខៗ
េកើតេឡើងម្ត ងេហើយម្ត ងេទ ត ែដលែ្រប្របល មេពលេវ
្រ ប់ែតេ្របើក ្ល ំងេ េលើវតុ មួយរយៈេពលខ្ល ី។
បនុ កែដលេកើតេឡើងម្ត ងេហើយម្ត ងេទ ត ច្រតវ នែចកតេ េទ ត បនុ កែដល នអំេពើែត ្ខ ង និងបនុ ក
នអំេពើសង ងែដលកុ ងចំេ មពួ ក ែដលបនុ កទីមួយ និច្ចកាលេធ្វ ើការេ កុ ងទិសដែដលដូ ច ្ន ែតែ្រប្របល
េ កុ ងម៉ូ ឌុល មេពលេវ ដូ ច បនុ កេ េលើស ស គដងសចដូ ច ែខ ពួ រេធ្វ ើពីលួស និង ៉ ងៃន្រប
ខណៈែដលបនុ កេ្រកាយេគែ្រប្របល មេពលេវ
ំងេ កុ ងទិសេ និងម៉ូ ឌុលដូ ច បនុ កេ េលើដងស្ព ឺ។

ប់រៃវ

រ

៉ សុីន ឬសំណង់អ រ ចនឹង ក់េ េ្រកាមបនុ ក មួ យៃនបនុ កឌី មិច ំងេនះ សូ ម ីែត្របសិនេបើម៉ូឌុល តូ ច
្ង យ ងបនុ ក ្ត ទិចក៏េ យ។ តុភូតេនះ្រតវ នេគេ
“ការ ក់េ យការទន់” ែដលេកើតេឡើងេចញពីការចុះ
ទន់េខ យៃនអង្គ តុ ទទួ លខុស្រតវចំេ ះ គរយែ្រកលគួ រសមៃនការ ក់ែដលេកើតេឡើង មពិត ក់ែស្ត ង។
បនុ កបុកទង្គ ិចបង្ក េឡើងេ យការ ប់្រ ្វ ំង ្ល ង
ំ កុ ងអំឡ
ុ ងការព ្ល រែខ សនច ឬការេលើកបនុ កេ េល ឿនេពញបនុ ក
េពលែខ ពួ រេធ្វ ើពីលួសេឡើងធូ ររលុង។ េ កុ ងករណីេនះ បនុ កែដលធំ ្ល ង
ំ
ងបនុ កមួ យ្រតវ នអនុវត្ត េ យ រែត
បនុ កែដល្រតវ នេលើក។
បនុ កឌី

មិក

បនុ កម្ត ងេហើយម្ត ងេទ ត

បនុ កែដល

ការ

បនុ កែដល

នអំេពើែត ្ខ ង

រ ូប

បនុ កបុកទង្គ ិច

នអំេពើ

ង
ំ សង

ព 2-22 ការ

ង

ត់ ្ន ក់បនុ កឌី

មិច

ត់ ្ន ក់េផ ងេទ ត

បនុ កក៏ ច្រតវ ន ត់ ្ន ក់ផងែដរ េ ងេ
ែចក យ ែដលកុ ងចំេ មពួ ក បនុ កមុនេ
េ្រកាយេធ្វ ើការេ េលើៃផ្ទ ធំ។

មស
ះេ ្ត តេ

ពៃនការែចក យរបស់ ឲ េ
បនុ ក ល់ផុំ និងបនុ ក
េលើចំណុចេ លមួ យ ឬៃផ្ទ តូច ៉ ង ្ល ង
ំ កុ ងខណៈែដលបនុ ក

29 (km)

5.2

ក ្ល ង
ំ សង្ក ត់ (ទំព័រ 58)

វតុ មួ យ េពលេ េ្រកាមបនុ ក បេង្ក ើត ន ក ្ល ង
ំ េ កុ ង (ក ្ល ំងៃផ្ទ កុ ង) ែដលេធ្វ ើការេដើម ីទប់ និងទូ ត់បនុ ក
ែដល្រតវ នអនុវត្ត ។ ក ្ល ំងៃផ្ទ កុ ងេនះ្រតវ នេគេ
“ក ្ល ំងសង្ក ត់” ែដល ំងតង់សុីេតរបស់ ្រតវ ន ងេ យ
ម៉ូ ឌុលៃនក ្ល ំងកុ ងមួ យ ្ន តៃផ្ទ ។ រ ូប ព 2-23 ប ្ហ ញឧ ហរណ៍មួយៃនក ្ល ំងសង្ក ត់ែដល្រតវ នបេង្ក ើតេឡើងែដល
កុ ងចំេ មេ ះក ្ល ំង មរយៈបេ ្ត យកំពុងេធ្វ ើអំេពើេ េលើច្រមឹង។

ក ្ល ំងសង្ក ត់

រ ូប

ព 2-23 ក ្ល ំងសង្ក ត់

ក ្ល ំងសង្ក ត់ ច្រតវ នែចក ក ្ល ំងតំណឹង សង្ក ត់ និងេធ្វ ើឲ ច់រយះ ែដលកុ ងចំេ មពួ ក ក ្ល ំងទីមួយ
េកើតេឡើងេ េ្រកាមបនុ កតំណឹង ទីពីរេ េ្រកាមបនុ កសង្ក ត់ និងទីបីេ េ្រកាមបនុ កែដលេធ្វ ើឲ ច់រយះ។ មួ យនឹងៃផ្ទ
ពុះកាត់ទទឹងៃន គផ ំ្រទ្រទង់អ រសំណង់េ េ្រកាមបនុ កែដល្រតវ នផ្ត ល់ជូន A (mm2) និងបនុ កតំណឹងែដលេធ្វ ើ
ការេ

េលើ

គផ ំ្រទ្រទង់ែដល្រតវ

ក ្ល ង
ំ សង្ក តត
់ ណ
ំ ង
ឹ =

នផ្ត ល់ឲ

F (N) kg េ

ះក ្ល ំងសង្ក ត់តំណឹង

ច្រតវ

បនុ កតំណឹងអតិបរ ែដលអនុវត្ត េ េលើ គផ ្រំ ទ្រទង់
អ រសំណង់ (N)
ៃផ្ទពុះកាត់ទទឹងៃន គផ ្រំ ទ្រទង់អ រសំណង់ (mm2)

30 (km)

នសរេសរ
=

F
A

៖
(N/mm2)

6

ក ្ល ង
ំ ៃនែខ ពួ រេធ្វ ើពីលួស ្រច ក់ និងឧបករណ៍ែខ ចងសចេផ ងេទ ត
(ទំព័រ 60)

ែខ ពួ រេធ្វ ើពីលួស ្រច ក់ និងឧបករណ៍ែខ ចងសចេផ ងេទ ត ច នក ្ល ំងខុស ្ន
្រស័យេលើវតុ តុេដើមរបស់ពួក
េបើេ ះបី ពួ ក
នទំហំ និង ងេ ដូ ច ្ន ក៏េ យ។ វតុ េនះក៏ ្រស័យេលើក ្ល ំងេ្រចើន ្ល ង
ំ
ងទម្ង ន់ៃនបនុ កែដល្រតវ
នេលើកខន ផងែដរ េ្រ ះទម្ង ន់ែបបេនះេធ្វ ើការែបបឌី មិចេ េលើពួក ែដលប ្ត លឲ វតុ តុេដើមទន់េខ យ
េ

យ

រការេ្របើបនុ កេនះម្ត ងេហើយម្ត ងេទ ត។

េ យគិតពីក ្ត
ំងេនះ ជំ ន
្រតវ នអនុវត្ត ទូ េ េដើម ីកំណត់បទ ្ឋ នេ ង ងេ្រកាមបនុ កែដលឧបករណ៍
ែខ ចងសច្រតវ នេ្រជើសេរស ដូ ច ែខ ពួ រេធ្វ ើពីលួស ឬ្រច ក់ ចនឹង ច់េ ក្រមិតេ ះ។ ប ្ទ ប់មកការេរ បចំ្រតវ
យ ន
នេធ្វ ើេឡើងេដើម ីេច ស ងេ្របើ្រ ស់ឧបករណ៍ែខ ចងសច ងេលើបនុ កែដល េ ង និងេដើម ីផ្តល់មេធ
្របសិទ្ធ ពៃនការេ្រប បេធ បេ យ ្ទ ល់នូវបនុ កស្រ ប់េ ង មួ យនឹងបនុ កពិត្រ កដែដលនឹង្រតវ នបេង្ក ើត
េឡើងេ យឧបករណ៍ែខ ចងសច ដូ េច្ន ះការ រេលើក ច្រតវ នអនុវត្ត ៉ ង នសុវត្ថ ិ ព និង ៉ ងរលូ ន។

6.1

ក ្ត សុវត្ថ ិ

បនុ កែដលេធ្វ ើឲ
បនុ កែដលេធ្វ ើឲ
តុន kN)

ក ្ត សុវត្ថ ិ
ស
្រតវ

ច់គឺ

ព និងបនុ កសុវត្ថ ិ

ពៃនែខ ពួ រេធ្វ ើពីលួស ្រច ក់ (ទំព័រ 60)

ក់
បនុ កអតិបរ

ែដលែខ ពួ រេធ្វ ើពីលួសែដល

នមួ យសរៃស

ច់េ

ក្រមិតេ

ះ។ ( ្ន ត៖ គីឡញូ

ព

្រតៃនបនុ កែដលេធ្វ ើឲ
នេគេ
“ក ្ត សុវត្ថ ិ

ច់ែខ ពួ រេធ្វ ើពីលួស និង្រច ក់េ
ព”។

នឹងបនុ កអតិបរ

ែដល្រតវ

នអនុវត្ត េ

េលើពួក

ក ្ត សុវត្ថ ិ ព្រតវ នឲ និយមន័យេ យយក្របេភទ ងេ វតុ តុេដើម និង វ ិធី ្រស្ត េ្របើ្រ ស់ឧបករណ៍ែខ ចង
សចមកគិត។ ក ្ត សុវត្ថ ិ ពស្រ ប់ឧបករណ៍ែខ ចងសច្រតវ នែចងដូ ចតេ េនះេ កុ ងបទបញ្ញ ត្ត ិសុវត្ថ ិ ព
ស្រ ប់ដងសច។
●

ែខ ពួ រេធ្វ ើពីលួស៖ 6 ឬេ្រចើន

●

្រច ក់៖ 5 ឬេ្រចើន

●

េង ងទម្ព ក់ ្រកវ ិលទំពក់៖ 5 ឬេ្រចើន

បនុ កសុវត្ថ ិ

ព

ងេនះ

ងេនះ ឬ 4 ឬេ្រចើន

ព

េពលបំេពញ

ន

មលក្ខ ខណ្ឌ

ក់

ក់

ងេនះ

មបទ ្ឋ ន

បនុ កសុវត្ថ ិ ព មបទ ្ឋ ន (ឬបនុ កសចេ
េ យេ្របើែខ ពួ រេធ្វ ើពីលួស នែតមួ យសរៃសេ
សមីការដូ ច ងេ្រកាម។
បនុ កសុវត្ថ ិ

ងេនះេ

ងអតិបរ
មបទ ្ឋ ន) គឺ បនុ កអតិបរ ែដល ចេលើកបញ រ
យគិតពីក ្ត សុវត្ថ ិ ពេនះ។ តៃម្ល េ ះ ច្រតវ នគណ េ យ

មបទ ្ឋ ន (t) = បនុ កែដលេធ្វ ើឲ

ច់ (kN) / 9.8 x ក ្ត សុវត្ថ ិ

31 (km)

ព

បនុ កសុវត្ថ ិ

ព

បនុ កសុវត្ថ ិ ព (ឬបនុ កសចេ ងអតិបរ ) គឺ បនុ កអតិបរ (t) ែដល ច្រតវ នេលើកបញ រេ យេ្របើ្រ ស់
ែខ ពួ រេធ្វ ើពីលួស ឬ្រច ក់ េ ងេ
មចំនួនៃនែខ ពួ រ និងមុំៃនែខ ចងសច។ ឧបករណ៍ែខ ចងសចខ្ល ះប ្ហ ញ បនុ ក
សុវត្ថ ិ ព បនុ កអតិបរ ឬបនុ កសចេ ងអតិបរ ។

ចំនួនែខ ពួ រ និងមុំៃនែខ ចងសច
ចំនួនែខ ពួ រ្រតវ ន ង ការចងសចែដល នែខ ពួ រមួ យេ យ នពីរចំណុច ការចងសចែខ ពួ រពីរ មួ យចំណុចពីរ
ការចងសចែដល នែខ ពួ របី មួ យចំណុចបី ការចងសចែដល នែខ ពួ របួ ន មួ យចំណុចបួ ន ឬែបបេ ះ ្រស័យ
េលើចំនួនៃនចំណុចចងសចេ ឯបនុ ក។ មុំៃនែខ ចងសចេនះ (មុំរ ងែខ ពួ រេធ្វ ព
ើ ីលួសស្រ ប់ចងសចែដល្រតវ ន ្ជ ប់
េ

នឹងេង ងទំពក់) ដូ ចប ្ហ ញេ

កុ ង រ ូប

ព 2-24។

អង្ក ត់្រទង

ការចងសចែខ ពួ រពីរ
មួ យ ចំណុចពីរ

រ ូប

ការចងែខ សចេ
បីែដល

យែខ ពួ រ

នបីចំណុច

ការចងែខ សចេ
បួ នែដល

នបួ នចំណុច

ព 2-24 ចំនួនែខ ពួ រ និងមុំៃនែខ ចងសច (a = មុំៃនែខ ចងសច)

32 (km)

យែខ ពួ រ

េពលបនុ ក្រតវ នេលើកេ យេ្របើ្រ ស់ែខ ពួ រេធ្វ ើពីលួសចំនួនពីរដូ ចប ្ហ ញេ កុ ង រ ូប ព 2-25 ក ្ល ំងេដើម ី្រទទម្ង ន់
m ៃនបនុ កគឺ ក ្ល ំងសរុប (F) ៃនតំណឹង (F1, F2) ែដលក ្ល ំងនីមួយៗធំ ងតៃម្ល ៃន F/2។ ស្រ ប់បនុ កែដល ន
ទម្ង ន់ែដល នប ្ជ ក់ ងេលើ តំណឹង F1 និង F2 េកើនេឡើងេ េពលមុំៃនែខ ចងសច្រតវ នបេង្ក ើន។
បែន្ថ មពីេលើេនះ ស

ស គទិសេដក P ៃនតំណឹង F1 និង F2 ក៏េកើនេឡើងផងែដរ មួ យនឹងមុំៃនែខ ចងសច។
ស ស គទិសេដក P េនះេធ្វ ើអំេពើ ក ្ល ំងសង្ក ត់េ េលើបនុ ក េហើយ
ញែខ ពួ រេធ្វ ើពីលួសស្រ ប់ចងសចចូ លកុ ង។
េហតុេនះេហើយ ត្រមវឲ នការយកចិត្តទុក ក់េ យ្រប ុង្របយ័ត្នេ េពលមុំៃនែខ ចងសចធំ។

ទម្ង ន់ៃនបនុ ក (t)
9.8 x m (kN)
តំណឹងៃនែខ ពួ រេធ្វ ើពីលួស (kN)
ក ្ល ំងសរុប (kN)
F = Fw
ក ្ល ំងែដល ញែខ ពួ រេធ្វ ើពីលួសស្រ
ចូ លកុ ង (kN)
មុំៃនែខ ចង
សច

រ ូប

ែខ ពួ រេធ្វ ើពីលួសស្រ

ព 2-25 តំណឹងៃនែខ ពួ រេធ្វ ើពីលួស

33 (km)

ប់ចងសច

ស្រ

ប់ចង ្ជ ប់

ប់ចងសច

ក ្ត តំណឹង
ក ្ត តំណឹងគឺ តៃម្ល េដើម ីគណ បនុ ក (តំណឹង) ែដលេ្របើេ េលើែខ ពួ រេធ្វ ើពីលួសែដល នមួ យសរៃសស្រ ប់មុំៃន
ែខ ចងសចនីមួយៗ។ បនុ ក (តំណឹង) េ េលើែខ ពួ រេធ្វ ើពីលួសែដល នមួ យសរៃស ច្រតវ នគណ េ យរកក ្ត
តំណឹង និងចំនួនែខ ពួ រេបើេ ះបី ចំនួនែខ ពួ រ្រតវ ន ្ល ស់បរក៏េ យ។ ស្រ ប់ទំ ក់ទំនងរ ងមុំែខ ចងសចៃន
ែខ ពួ រេធ្វ ើពីលួស និងតំណឹង សូ មេ

ងេ

កាន់េស វេ

អត្ថ បទ (

ង 2-4៖ ទំព័រ 63)។

រ ូប ព 2-26 ប ្ហ ញពីទំ ក់ទំនងរ ងមុំែខ ចងសច និងតំណឹងៃនែខ ពួ រេធ្វ ើពីលួ ស ែដលប ្ហ ញ េពលែដលមុំែខ ចង
សចេកើនេឡើង ែខ ពួ រេធ្វ ើពីលួសកាន់ែត្រកាស់្រតវែតេ្របើ្រ ស់េបើេ ះបី ទម្ង ន់បនុ កេ ែតមិនែ្រប្របលក៏េ យ
េ

យ

រតំណឹងអនុវត្ត េ

េលើែខ ពួ រេធ្វ ើពីលួសេកើនេឡើង។

រ ូប

ព 2-26 ទំ

ក់ទំនងរ ងមុំ និងតំណឹងែខ ចងសច

ក ្ត បំែណប
ស
្រតៃនបនុ កសុវត្ថ ិ ពរបស់ែខ ពួ រេធ្វ ើពីលួសេ នឹងបនុ កសុវត្ថ ិ ព
មួ យចំនួន និងមុំែខ ចងសនច្រតវ នេ
“ក ្ត បំែណប”។ (សូ មេមើល
តៃម្ល េនះែ្រប្របល

្រស័យេលើមុំែខ ចងសចពិត្រ

ចេ ្ល ះតៃម្ល ក់ ក់ខ្លះ េហើយតៃម្ល
កុ ងការអនុវត្ត ក់ែស្ដ ង។

ក់

កដ

ក់ខ្លះ្រតវ

៉ង

មបទ ្ឋ នេ ក្រមិតែខ ពួ រ
ង 2-5៖ ទំព័រ 61។)

មិញ មុំែខ ចងសច្រតវ

នយកេ្របើរ ួម ្ន េ

34 (km)

ន

ត់ចំ

កុ ងចេ ្ល ះតៃម្ល នីមួយៗស្រ

ក់

ក់

ត់ ្ន ក់ឲ េ
ប់ការេ្របើ្រ

ស់

6.2

ការគណ

េដើម ីគណ

េដើម ីេ្រជើសេរសែខ ពួ រេធ្វ ើពីលួសស្រ

បនុ កសុវត្ថ ិ

ការគណ

ពេដើម ីេ្រជើសេរសែខ ពួ រេធ្វ ើពីលួសស្រ

ប់ចងសច (ទំព័រ 64)

ប់ចងសច តំណឹង និងក ្ត បំែណប្រតវ

នេ្របើ្រ

ស់។

មក ្ត តំណឹង

បនុ កសុវត្ថ ិ ព មបទ ្ឋ នែដល
សមីការដូ ច ងេ្រកាម។
បនុ កសុវត្ថ ិ ព
ក ្ត តំណឹង

ន

ម

មបទ ្ឋ នែដល្រតវការស្រ

រស្រ

ប់ែខ ពួ រេធ្វ ើពីលួសែដល

ប់ែខ ពួ រេធ្វ ើពីលួសែដល

នមួ យសរៃស

ច្រតវ

នគណ

េ

យ

នមួ យសរៃស = (ទម្ង ន់បនុ ក / ចំនួនែខ ពួ រ) x

មុំៃនែខ ចងសច៖ 40 °
ទម្ង ន់៖ 8 t

រ ូប

ការគណ

ព 2-27 ការចងែខ សចេ

យែខ ពួ រពីរែខ និងចំណុចបួ ន

មក ្ត បំែណប

បនុ កសុវត្ថ ិ ព មបទ ្ឋ នែដល
សមីការដូ ច ងេ្រកាម។
បនុ កសុវត្ថ ិ

យបង្វ ិលព័ទ្ធមួយដង េ

ព

ន

ម

រស្រ

ប់ែខ ពួ រេធ្វ ើពីលួសែដល

មបទ ្ឋ ន = ទម្ង ន់បនុ ក / ក ្ត បំែណប

35 (km)

នមួ យសរៃស

ច្រតវ

នគណ

េ

យ

ជំពូក 3
រេប បេ្រជើសេរស និងេ

ះ្រ

យចំេ

ះឧបករណ៍

ែខ ចងសច
ែខ ពួ រេធ្វ ើពីលួស ្រច ក់ ែខ ចងសច្របេភទ្រក ត់សំែប៉ត េង ងទម្ព ក់ និង្រកវ ិលទំពក់ ្រតវ នេ្របើេធ្វ ើ ឧបករណ៍ែខ ចង
សចស្រ ប់ចងសច មួ យដងសចេ យ ្រស័យេលើទម្ង ន់ និងរ ូប ងៃនបនុ ក។ ក ្ត សុវត្ថ ិ ពស្រ ប់ឧបករណ៍ែខ ចង
សច ំងេនះ នែចងដូ ច ងេ្រកាមេ កុ ងបញ្ញ ត្ត ិសុវត្ថ ិ ពស្រ ប់ដងសច ( ្រ 213 និង 214)។
●

ែខ ពួ រេធ្វ ើពីលួសស្រ

●

្រច ក់ចងសចេធ្វ ើពីលួស៖ 5 ឬេ្រចើន

ងេនះ ឬ 4 ឬេ្រចើន

●

េង ងទម្ព ក់ ្រកវ ិលទំពក់៖ 5 ឬេ្រចើន

ងេនះ

ប់ចងសច៖ 6 ឬេ្រចើន

ងេនះ
ងេនះេ

េពលបំេពញ

ន

មលក្ខ ខណ្ឌ

ក់

ក់

នេ្របើផងែដរ េហើយការេ្របើែខ េធ្វ ើពី ច់សរៃសរុក្ខ តិដូច ែខ ចងសច្របេភទ្រក ត់សំែប៉ត
និងែខ ចងសចមូ លក៏្រតវ នេ្របើទូលំទូ យែដរ។ េ ះបី ក ្ត សុវត្ថ ិ ពស្រ ប់វតុ ំងេនះមិន នែចងកុ ង
បទបញ្ញ ត្ត ិក៏េ យ ក៏បទ ្ឋ នស គមដងសចជប៉ុន នែចងពីក ្ត សុវត្ថ ិ ព
ែដល នប ្ហ ញដូ ច ងេ្រកាម។

អង្គ ំ និងទំពក់ទ្រមក៏្រតវ

●

អង្គ ំ និងទំពក់ទ្រម៖ 5 ឬេ្រចើន

●

ែខ ចងសច្របេភទ្រក ត់សំែប៉ត ែខ ចងសចមូ ល៖ 6 ឬេ្រចើន

1
1.1
រច

ងេនះ
ងេនះ

ែខ ពួ រេធ្វ ើពីលួស (ទំព័រ 67)
ទិដ្ឋ

ពទូ េ

ៃនែខ ពួ រេធ្វ ើពីលួស (ទំព័រ 67)

សម្ព ័ន្ធែខ ពួ រេធ្វ ើពីលួស

ែខ ពួ រេធ្វ ើពីលួស្រតវ នផលិតេ យការេវញ ច់សរៃសែខ េ្រចើនចូ ល ្ន ែដលសរៃសែខ នីមួយៗ
លួ ស ្ម នេថ្ន រ ប់សិបែខ ចូ ល ្ន ែដលហូ តេចញពីែដកែថបកាបូ នគុណ ពខ្ព ស់។
សល

ច់ែខ
លួ ស

រ ូប

ព 3-1 រច

សម្ព ័ន្ធែខ ពួ រេធ្វ ើពីលួស

36 (km)

នមកពីការេវញែខ

វតុ តុែដលេ ក ្ដ លៃនែខ ពួ រេធ្វ ើពីលួសេគេ
“សល” េហើយ
នមុខ ររក រ ូប ងឱ ែខ ពួ រ ផ្ដ ល់នូវ ព
បត់ែបន និងកាត់បន្ថ យការទង្គ ិច និងរញ័រេដើម ីការ រ ច់សរៃសែខ មិនឱ ច់។ សលគឺេធ្វ ើពីលួស ឬ ច់សរៃស
្រក ត់។ ស្រ ប់េ លបំណងៃនការចងែខ សច ែខ ពួ រេធ្វ ើពីលួសែដល នសរៃសែខ លួ ស្រ ំមួយ ច់គឺ្រតវ នេគេ្របើ
៉ ងទូ លំទូ យ។ (សូ មេមើល
ង 3-1៖ ទំព័រ 68)។
ែខ ពួ រេធ្វ ើពីលួសែដលបំេពញេ យែដកលួ ស (ែដកលួ សស្រ
ែខ េ
“្របេភទ នែខ បំេពញ”។

ប់បន រ/ែដកលួ សស្រ

រច សម្ព ័ន្ធៃនែខ ពួ រេធ្វ ើពីលួស ទូ េ ្រតវ នចងុ លប ្ហ ញេ
នេ កុ ង ច់នីមួ យៗ) ដូ ច 6 x 24 ឬ 6 x 37។

ប់បំេពញ) េ

យេលខកូ ដទ្រមង់ (ចំនួន

ងកុ ង

ច់សរៃស

ច់ែខ x ចំនួនែខ លួ សែដល

កុ ងចំេ មែខ ពួ រេធ្វ ើពីលួសេផ ង ្ន ែដល នទំហំអង្ក ត់ផ្ចិតដូ ច ្ន ែខ ពួ រេធ្វ ើពីលួសែដល នចំនួនែខ លួ សតិច ង
ទូ េ គឺ នក្រមិតបត់ែបនធំ ង េហើយែខ ពួ រេធ្វ ើពីលួសែដល នសលេ ក ្ដ លៃន ច់សរៃសែខ នីមួយៗ ពិេសស
េ ះ គឺេ ែត ន ពបត់ែបន ង និង យ្រសលេ្របើ ង។

្របេភទៃនរេង្វ ញ
រ ូប ព 3-2 ប ្ហ ញពី្របេភទៃនរេង្វ ញែដលេ្របើស្រ ប់ែខ ពួ រេធ្វ ើពីលួស។ “ែខ ពួ រែដល នរេង្វ ញសរៃសប្រ ្ច ស” នរ
េង្វ ញែខ ពួ រេធ្វ ើពីលួស និងរេង្វ ញៃន ច់សរៃសែខ មទិសផុយ ្ន ខណៈែដល “ែខ ពួ រែដល នសរៃសត ញ នទិសរ
េង្វ ញ្រសប ្ន ” នរេង្វ ញៃនែខ ពួ រ និង ច់សរៃសែខ នទិសដូ ច ្ន ។ រេង្វ ញនីមួយៗ្រតវ នែបងែចក រេង្វ ញ ្ដ ំ
និងរេង្វ ញេឆ្វ ង (Z និង S)។ េបើេ្រប បេធ បនឹងផលិតផលែខ ពួ រែដល នសរៃសត ញ នទិសរេង្វ ញ្រសប ្ន ែខ ពួ រែដល
នរេង្វ លសរៃសប្រ ្ច ស នឹង ប់សឹកេរចរល ង ប៉ុែន្ត យ្រសលេ្របើ ងេ្រ ះ មិនសូ វ្របឈមនឹងការរ
្ត )ំ ្រតវ នេ្របើ ៉ ងទូ លំទូ យ។
ឬកួ ចរមួ ល។ ចំេ ះការចងសច ែខ ពួ រែដល នរេង្វ ញសរៃសប្រ ្ច ស Z (េ

ែខ ពួ រែដល ន
រេង្វ លសរៃសធម្ម
Z (េ
្ត )ំ

ែខ ពួ រែដល ន
រេង្វ លសរៃសធម្ម
S (េ េឆ្វ ង)

ែខ ពួ រែដល នរេង្វ ល
សរៃសធម្ម

រ ូប

ែខ ពួ រ នសរៃស
ត ញ នទិស
រេង្វ ល្រសប ្ន Z
(េ
្ដ )ំ

ែខ ពួ រែដល ន
រេង្វ លសរៃស
ប្រ ្ច ស S
(េ េឆ្វ ង)

ែខ ពួ រែដល នសរៃសត ញ
ទិសរេង្វ ល្រសប ្ន

ព 3-2 ្របេភទៃនរេង្វ ញ

37 (km)

ន

អង្ក ត់ផិត
្ច ែខ ពួ រេធ្វ ើពីលួស
ទំហំអង្ក ត់ផ្ចិតៃនែខ ពួ រេធ្វ ើពីលួស ងេ យអង្ក ត់ផ្ចិតៃនរង្វ ង់ែដលព័ទ្ធជុំ វ ិញមុខកាត់របស់ ។ ្រតវ នកំណត់េ យការ
ស់អង្ក ត់ផ្ចិតៃនែខ ពួ រេធ្វ ើពីលួស េ យេ្របើ្រប យ ស់្របេភទអូ សរកិល មទិសបីេផ ង ្ន េ េលើមុខកាត់ មួ យែដល
នផ្ដ ល់ឱ ដូ ច នពណ៌ េ កុ ង រ ូប ព 3-3 េហើយប ្ទ ប់មករកមធ ម គៃនលទ្ធ ផលែដល ស់ ន។ ក្រមិត
អត់ឱនេធ បនឹងអង្ក ត់ផ្ចិតេ្រ មធ មេ េពលផលិត្រតវែតេស្ម ើ 0 េ +7 គរយ (្រតវកត់ស ្គ ល់ ចំេ ះែខ ពួ រេធ្វ ើពី
លួ សែដល នអង្ក ត់ផ្ចិតេ្រកាម 10 mm គឺ 0 េ +10 គរយ)។

អង្ក ត់ផ្ចិត

្រតវ

ខុស

ព 3-3 វ ិធី

រ ូប

1.2

បនុ កសុវត្ថ ិ

បនុ កសុវត្ថ ិ
បនុ កសុវត្ថ ិ

ពគឺ

បនុ កសុវត្ថ ិ

ព

●
●
●

ពស្រ

ប់ែខ ពួ រេធ្វ ើពីលួសស្រ

ព (“បនុ កសចេ
បនុ កអតិបរ
ច្រតវ

នគណ

្រស្ត ស់ែវងអង្ក ត់ផ្ចិតែខ ពួ រេធ្វ ើពីលួស

ងអតិបរ

(t) ែដល
េ

ចេលើក

នេ

”េ
ង

ប់ចងសច (ទំព័រ 70)
កុ ង JISB8817)

មចំនួនៃនែខ ពួ រ និងមុំៃនែខ ចងសច។

យេ្របើក ្ត បំែណប និងតំណឹង និង

ងបនុ កសុវត្ថ ិ

ការគណ
បនុ កសុវត្ថ ិ

មក ្ត តំណឹង
ព = បនុ កសុវត្ថ ិ

ព

មបទ ្ឋ ន x (ចំនួនែខ ពួ រ / ក ្ត តំណឹង)

ការគណ
បនុ កសុវត្ថ ិ

មក ្ត បំែណប
ព = បនុ កសុវត្ថ ិ

ព

មបទ ្ឋ ន x ក ្ត បំែណប

ការគណ

ម

ងបនុ កសុវត្ថ ិ

ព។

ព

េ េពល ន
ងបនុ កសុវត្ថ ិ ពស្រ ប់ឧបករណ៍ែខ ចងសចែដល្រតវេ្របើ សូ មេ ងេ េលើ
ងេ ះេដើម ីរកបនុ ក
សុវត្ថ ិ ព។ (ឧ ហរណ៍
ង 3-7 (a) - (d)៖ ទំព័រ 75 - ទំព័រ 78) ចគណ បនុ កសុវត្ថ ិ ពេ យ យ មរយៈការរកមុំ
ៃនែខ ចងសច និងចំនួនែខ ពួ រ េ េពលែដល្របេភទែខ ពួ រេធ្វ ើពីលួស្រតវ នប ្ជ ក់។
ស្រ ប់ ក បេច្ច កេទស ក់ទងនឹងបនុ កៃនែខ ពួ រេធ្វ ើពីលួស សូ មេមើល ជំពូក 2៖ ក ្ល ំងៃនែខ ពួ រេធ្វ ើពីលួស ្រច ក់ និង
ឧបករណ៍ែខ ចងសចេផ ងេទ ត។

38 (km)

ក ្ត តំណឹង
ក ្ត តំណឹងគឺ តៃម្ល េដើម ីគណ
ែខ ចងសចនីមួយៗ។

បនុ ក (តំណឹង) ែដលេ្របើេ

ង 3-1 ក ្ត តំណឹង

េលើែខ ពួ រេធ្វ ើពីលួសែដល

នមួ យសរៃសស្រ

ប់មុំៃន

មរយៈមុំៃនែខ ចងសចរបស់ែខ ពួ រេធ្វ ើពីលួស

មុំៃនែខ ចងសច
0°

ក ្ត តំណឹង
1.00

30°

1.04

60°

1.16

90°

1.41

120°

2.00

ក ្ត បំែណប
ស
្រតរ ងបនុ កសុវត្ថ ិ ពៃនឧបករណ៍ែខ ចងសច និងបនុ កសុវត្ថ ិ ព មបទ ្ឋ នេ មុំៃនែខ ចងសច និង
ចំនួន ក់ ក់ មួ យៃនែខ ពួ រ្រតវ នេគេ
“ក ្ត បំែណប”។ (សូ មេមើល
ង 3-3៖ ទំព័រ 72។)

បនុ កែដលេធ្វ ើឱ

ច់ែខ ពួ រេធ្វ ើពីលួស

ព ំៃនែខ ពួ រេធ្វ ើពីលួស្រតវ
េ្របើ។ (
ង 3-4៖ ទំព័រ 72)
ចំេ ះបនុ កែដលេធ្វ ើឱ
េ្របើ ៉ ងទូ លទ
ំ ូ យស្រ

បនុ កសុវត្ថ ិ

ព

ន យតៃម្ល លំ

ប់ G, លំ

ប់ A ឬេផ ងេទ តេ

ង

មក ្ល ំង

ញៃនែខ លួ សែដល

ច់ស្រ ប់ែខ ពួ រេធ្វ ើពីលួសលំ ប់ G និងលំ ប់ A ៃន្របេភទ 6 x 24 និង 6 x 37 ែដល្រតវ
ប់ការចងសចេ ះ សូ មេ ង មេស វេ ពុម្ព។ (
ង 3-5៖ ទំព័រ 73)

មបទ ្ឋ នស្រ

ប់ែខ ពួ រេធ្វ ើពីលួសស្រ

ន
ន

ប់ការចងសច

បញ្ញ ត្ត ិសុវត្ថ ិ ពស្រ ប់ដងសច នែចង ក ្ត សុវត្ថ ិ ពស្រ ប់ែខ ពួ រេធ្វ ើពីលួសស្រ ប់ការចងសចគឺេស្ម ើ 6 ឬ
េ្រចើន ង។ បនុ កសុវត្ថ ិ ព មបទ ្ឋ នគឺ បនុ កអតិបរ ែដល ចេលើកបញ រ នេ យការេ្របើែខ ពួ រេធ្វ ើពីលួស
ែដល នមួ យសរៃស េ យគិតេ េលើក ្ត សុវត្ថ ិ ពេនះ។ (សូ មេមើល
ង 3-6៖ ទំព័រ 74។)
បនុ កសុវត្ថ ិ

ព

មបទ ្ឋ ន្រប

ក់្របែហលស្រ

ប់ែខ ពួ រេធ្វ ើពីលួស្របេភទ 6 x 24

ព

មបទ ្ឋ ន (t) ≈ 0.008 x (អង្ក ត់ផ្ចិតែខ ពួ រេធ្វ ើពីលួ ស)2

ងេ្រកាម៖
បនុ កសុវត្ថ ិ
សូ មចំ

ំ

្ន តៃនអង្ក ត់ផ្ចិតែខ ពួ រេធ្វ ើពីលួសគឺ mm។

39 (km)

ចគណ

នេ

យេ្របើសមីការ

បនុ កសុវត្ថ ិ

ព

មបទ ្ឋ នស្រ

ប់ែខ ពួ រេធ្វ ើពីលួសស្រ

ប់ការចងសច

មរយៈ

ចំនួនែខ ពួ រ និងមុំៃនែខ ចងសច
បនុ កសុវត្ថ ិ

ពស្រ

ប់ការចងសចែខ ពួ រពីរ

មួ យពីរចំណុច

ស្រ ប់បនុ កសុវត្ថ ិ ពៃនែខ ពួ រេធ្វ ើពីលួស 6 x 24 និង 6 x 37 ចំេ ះអង្ក ត់ផ្ចិតេ្រ
ពុម្ព។ (
ង 3-7 (a)៖ ទំព័រ 75,
ង 3-7 (b)៖ ទំព័រ 76,
ង 3-7 (c)៖ ទំព័រ 77,

មធ មនីមួយៗ សូ មេមើលេស វេ
ង 3-7 (d)៖ ទំព័រ 78)

មុំៃនែខ ចងសច

រ ូប
បនុ កសុវត្ថ ិ

ពស្រ

ព 3-4 មុំៃនែខ ចងសចស្រ

ប់ការចងសចែខ ពួ របី

ប់ការចងសចែខ ពួ រពីរ

មួ យពីរចំណុច

មួ យបីចំណុច

េ េពលបនុ ក្រតវ ន ក់េស្ម ើៗ ្ន េ េលើែខ ពួ រេធ្វ ើពីលួសស្រ ប់ការចងសច ំងបីដូចែដលប ្ហ ញេ កុ ង
រ ូប ព 3-5មុៃំ នែខ ចងសចធំ ង a/2 ពីរដង េហើយបនុ កសុវត្ថ ិ ពគឺេស្ម ើនឹង 1.5 ដងៃនតៃម្ល ែដល នកំណត់ពី
(
ង 3-7) ែដលប ្ហ ញពីបនុ កសុវត្ថ ិ ព
ស្រ ប់ការចងសចែខ ពួ រពីរ មួ យពីរចំណុច។

រ ូប

ព 3-5 មុំៃនែខ ចងសចស្រ

ប់ការចងសចែខ ពួ របី

40 (km)

មួ យបីចំណុច

បនុ កសុវត្ថ ិ

ពស្រ

ប់ការចងសចែខ ពួ របួ ន

មួ យបួ នចំណុច

ចំេ ះការចងសចែខ ពួ របួ ន មួ យបួ នចំណុច បនុ កសុវត្ថ ិ ពគឺធំ ងបនុ កសុវត្ថ ិ ពស្រ ប់ការចងសចែខ ពួ រពីរ
មួ យពីរចំណុចពីរដង។ ដូ េច្ន ះ បនុ កសុវត្ថ ិ ពធំ ងបនុ ក្រតវ ្ន ែដលប ្ហ ញេ កុ ង (
ង 3-7) ពីរដង។ េបើសិន
ពិ កកុ ងការ ក់បនុ កឱ េស្ម ើៗ ្ន េ
ៃនែខ ពួ រេធ្វ ើពីលួ សស្រ ប់ចងសច េ
ស្រ ប់ការចងសចែខ ពួ របី។

េលើែខ ពួ រ ំងបួ នេ យ រែតការខុស ្ន បន្ត ិចបនចនូ វរ ូប ងៃនបនុ ក ឬ្របែវង
ះ
នសុវត្ថ ិ ព ងកុ ងការគណ បនុ កសុវត្ថ ិ ពេ យែផ្អ កេលើក ្ត របំែណប

អង្កត

រ ូប
ព

ព 3-6 មុំៃនែខ ចងសចស្រ

ែំ ដលថយចុះៃនែខ ពួ រេធ្វ ើពីលួសេ

យ

់្រទង

ប់ការចងសចែខ ពួ របួ ន

មួ យបួ នចំណុច

រការបត់េកាង

េ យ របនុ កសុវត្ថ ិ ពថយចុះ មស
្រត (D/d) រ ងអង្ក ត់ផ្ចិត D ៃនឧបករណ៍ ដូ ច េង ងទម្ព ក់ និង្រកវ ិលទម្ព
ក់ និងអង្ក ត់ផ្ចិត d ៃនែខ ពួ រេធ្វ ើពីលួស ្រតវគិតដល់អង្ក ត់ផ្ចិត ំងេនះេ េពលេ្រជើសេរសឧបករណ៍េដើម ីេ្របើស្រ ប់
ការ

រសចេ

(េសចក្ដ ីេ

ង។

ង)
(%)

រច

ឧ

ហរណ៍ៃន

ព

ំែដលថយចុះៃនែខ ពួ រេធ្វ ើពីលួសេ

យ

D/d

1

5

10

20

6 x 24

50

30

25

10

6 x 37

45

22

10

5

6 x Fi (25), Fi (29)

45

25

15

4

សម្ព ័ន្ធៃនែខ ពួ រ

រការបត់េកាង (ស

41 (km)

គមផលិតផលែខ ជប៉ុន)

1.3

ការកួ ចបញ្ចប់ៃនចុងែខ ពួ រ (ទំព័រ 83)

ែខ ពួ រេធ្វ ើពីលួសែដលេ្របើ ឧបករណ៍ែខ ចងសច គឺត្រមវឱ ្ម នចុង ឬ នេង ងទំពក់ ្រកវ ិលទំពក់ ឬ្រកវ ិល/កង
ឬរង្វ ង់កំណួចេ ចុង ំងសង ង។ រ ូប ព 3-7 ប ្ហ ញពីែខ ពួ រេធ្វ ើពីលួសែដលេ្របើ ទូ េ ស្រ ប់ការចងសច។
ការចងកួ ចបេង្ក ើតរង្វ ង់កំណួចេ
តំណេក បេ

ចុងសង

ចុងសង

ង

ង

តំណេក បែដល

ន ្ន ប់ និង្រកវ ិលទម្ព ក់េ

ចុងនីមួយៗ

តំណេក បែដល

ន ្ន ប់ និងេង ងទម្ព ក់េ

ចុងនីមួយៗ

ែខ ពួ រេធ្វ ើពីលួសែដល ្ម នចុង

ែខ ពួ រេធ្វ ើពីលួស

នកង

រ ូប

ព 3-7 ែខ ពួ រេធ្វ ើពីលួសស្រ

ប់ចងសច

“Makisashi” (ការស៊កបញលេ យការរុ) គឺ យ្រសលេធ្វ ើ ង “kagosashi” (ការស៊កបញលេ យការបំែបកែខ )
ប៉ុែន្ត េ េពលែដលេ្របើេ កុ ង ្ថ ន ពែដលបនុ កដំេណើរការេធ្វ ើឱ វ ិលែខ ពួ រេធ្វ ើពីលួស ការចងកួ ចេនះ ចរ
និងេ
ធូ រ។
ដំេណើរការៃនការចងកួ ចបេង្ក ើត

រង្វ ង់កំណួច្រតវ

នេធ្វ ើេឡើងេ

យៃដ ដូ េច្ន ះេហើយក ្ល ំង/ ព ំគឺ ចែ្រប្របល ម
ក្រមិតជំ ញៃនការចងកួ ច។ េ េពលែដលែខ ពួ រេធ្វ ើពីលួស្រតវ នផ្ដ ល់ស្រ ប់េ លបំណងេលើកបនុ ក េ ះលួ ស
ស្រ ប់ចងទប់ ្ជ ប់្រតវ នផ្ត ល់ឱ េដើម ីចងរបស់របរេ នឹងវតុ អចល័ត ឬការរតបន្ត ឹងបនុ ក។ (រ ូប ព 3-14៖ ទំព័រ 84)

42 (km)

តំណេក ប
ការត ្ជ ប់េ យការេក ប ឬេ ម ៉ ងេទ ត “ការ ក់ ្ទ ស់” គឺ វ ិធី ្រស្ត កុ ងការេធ្វ ើឱ ែខ ពួ រេធ្វ ើពីលួសេ
ងកង
មរយៈការ ក់ចូល និងេក បដុំេ ហៈពិេសសេ ្រតង់ែផ្ន កកៃនរង្វ ង់កំណួច។ ំ ច់្រតវេ្របើែខ ពួ រេធ្វ ើពីលួសែដល
ត ្ជ ប់េ យការេក បែដលផ្គ ត់ផ្គង់េ យេ ងច្រកពិេសសែដល ចទុកចិត្ត ន េ្រ ះគុណ ពៃនផលិតផល ំងេនះ
ែ្រប្របល ្រស័យេលើ វ ិធី ្រស្ត ៃនការែកៃច្ន ។ ្រតវ្រប ុង្របយ័ត្ន ែខ ពួ រេធ្វ ើពីលួសស្រ ប់ចងសចែដលត ្ជ ប់េ យការេក ប
នគុណ វ ិបត្ត ិរបស់ ខណៈេពលែដលែខ ពួ រេធ្វ ើពីលួស្រតវ ន ញេចញពី ងេ្រកាមបនុ ក ចុងរបស់
ច ក់ ប់
បនុ ក។
ែខ ពួ រេធ្វ ើពីលួស

្ន ប់

ៃដេ្រ ប (សំេ ហៈ
លុយមីញ៉មពិេសស)

ែខ ពួ រេធ្វ ើពីលួស

រ ូប
ការ្រប ុង្របយ័ត្នចំេ

ះការេ្របើ្រ

េដើម ីេ្របើែខ ពួ រេធ្វ ើពីលួសស្រ
ងេ្រកាម។
●

្រតវ
េឡើងេ

ល់បនុ ក

ព 3-8 វ ិធី

្រស្ត ត ្ជ ប់េ

យការេក ប

ស់
ប់ការចងសចេ

យសុវត្ថ ិ

ំងអស់នឹង្រតវេលើកេ

ព ្រតវយកចិត្តទុក

ះចំណុច្រប ុង្របយ័ត្នដូច

ក់ចំេ

មុំៃនែខ ចងសចែដលសម្រសប និង

នក ្ត សុវត្ថ ិ

ព

ប់ពី 6

។

●

្រតវ្រ

●

មិន្រតវេ្របើែខ ពួ រ

●

េច ស ងការចងសចទំនិញែដល

●

យកល្អ ្រតវេ្របើែខ ពួ រេធ្វ ើពីលួស សេ ហៈ (លំ ប់ G) េបើសិន កែន្ល ងការ
េផ ងេទ តែដលទំនង នឹងេកើត នការខូ ច តេ យ រអំបល
ិ ។

●

េច ស ងការចងសចេ យែខ ពួ រែដល នែតមួ យសរៃស េ េពលែដល
េហើយបនុ ក ចនឹង ្ល ក់។ (សូ មេមើលទំព័រ 135)
ែខ ពួ រេធ្វ ើពីលួសរ

●

េ េពលទុក ក់ែខ ពួ រេធ្វ ើពីលួស ្រតវ ក់
េ កែន្ល ងែដល នខ ល់េចញចូ លល្អ មិន
ចង់ ន។

●

មិន្រតវបត់ ឬចងែខ ពួ រេធ្វ ើពីលួសែដល ្ម នចុងេ

●

មិន្រតវ្រ

ំែខ ពួ រេធ្វ ើពីលួសែដល

●

(េបើសិន

េ្របើ កុ ងរយៈេពលយូរ សំេ

●

មិន្រតវឱ មុំេបើកៃនែផ្ន ករង្វ ង់កំណួចរបស់ែខ ពួ រេធ្វ ើពីលួសស្រ

ប់ែផ្ន កែដល

ចខូ ចៃនែខ ពួ រេធ្វ ើពីលួស
ែដលសឹកេរចរល ឬ

នកួ ចរមួ ល ឬ

នសីតុណ្ហ

នសំេ
ហៈ

និច្ច។

ពខ្ព ស់

នការខូ ច

មែដល

តេផ ងេទ តេឡើយ។

ចេធ្វ ើេ

ន។
រ

នទី

ំងេ

តំបន់េឆ្ន រ ឬកែន្ល ង

ន។ ការវ ិលៃនបនុ ក

ចេធ្វ ើ

ចេធ្វ ើឱ

្រក ុម ម្របេភទៃនការេ្របើ្រ ស់ និងរក ឱ នរេប បេរ បរយ
នសំេណើមខ្ព ស់ កេ ្ត ធូ លី សុីត និងវតុ តុេផ ងេទ តែដលមិន

ហៈ

ែផ្ន កតំណេទ។

លុយមីញ៉មេ

លុយមីញ៉ម

កុ ងទឹកសមុ្រទេទ។

ចនឹងខូ ច េហើយក ្ល ំង រតបន្ដ ឹង

43 (km)

ប់ចងសចែដល

ចថយចុះ។)

នតំណេក បេលើសពី 60 ដឺេ្រកេទ។

មុំៃនែខ ចងសច

មុំៃនែខ ចងសច

បន្ទ ះ្រទ

ក់ឱ

ប់

នស ្ដ ប់ ្ន ប់

សំេណើម

កេ ្ដ
សុីត

ធូ លី
ការសចេផ្ទ រេ

រ ូប

យេ្របើែខ ចងែតមួ យ

ព 3-9 ការ្រប ុង្របយ័ត្នេ

ការ្រប ុង្របយ័ត្នចំេ

េពលេ្របើែខ ពួ រេធ្វ ើពីលួសស្រ

44 (km)

ះការរក ទុក

ប់ការចងសច

2

្រច ក់ (ទំព័រ 87)

្រច ក់គឺធន់ ្ល ង
ំ នឹងកេ ្ដ ការសុីកាត់ និងការខូ ច្រទង់្រ

យ េបើេ្រប បេធ បនឹងែខ ពួ រេធ្វ ើពីលួស។

ទំហំៃន្រច ក់ ងេ យអង្ក ត់ផ្ចិតរ រែដកែថបមូ ល ស ស គ (mm) ែដលេគេ
“អង្ក ត់ផ្ចិតេ្រ មធ ម”
ៃន្រច ក់។ ន្រច ក់េ្រចើន្របេភទ ប៉ុែន្ត ្រច ក់ែដលេគេ្របើទូលំទូ យ ងេគគឺ្រច ក់តំណ េហើយេពលខ្ល ះគឺ្រច ក់តំណ
នរ រទទឹង្រតវ នេ្របើស្រ ប់ចងសចបនុ កធ្ង ន់ៗ។
្រច ក់តំណ

្រច ក់តំណ
រ រទទឹង

អង្ក ត់ផ្ចិតេ្រ

មធ ម

អង្ក ត់ផ្ចិតេ្រ

មធ ម

ន

រ ូប
ធម្ម
ែខ ចងសច ្រច ក់ផ ំេឡើងេ
នេរ ប ប់េ កុ ង រ ូប ព 3-11។
្រច ក់

ព 3-10 ្របេភទៃន្រច ក់

យេង ងទម្ព ក់ កង ឬេ

ហៈេផ ងៗមួ យចំនួនេទ ត ្ជ ប់នឹងចុងសង

នកង/្រកវ ិល
កង/្រកវ ិល

្រច ក់

នេង ងទម្ព ក់

រ ូប

ព 3-11 ែខ ចងសច

45 (km)

្រច ក់

ងដូ ច

ការ្រប ុង្របយ័ត្នចំេ
េដើម ីេ្របើែខ ចងសច

ះការេ្របើ្រ

្រច ក់្របកបេ

ស់

យសុវត្ថ ិ

ព ្រតវយកចិត្តទុក

●

្រតវេ្រជើសេរស្រច ក់ែដល ែខ ចងសចែដលដឹងពីបនុ កសចេ
េ ងគឺ្រតវ ន ្ជ ប់នឹងែផ្ន កកង។)

●

្រតវ

●

្រតវព ្ល កែន្ល ងរមួ លមុននឹងេ្របើ ។

●

្រតវ្របយ័ត្នកុំឱ ្រច ក់ចងសច ្ល ក់ពីកែន្ល ងខ្ព ស់។

●

្រតវេច ស ងកុំឱ ្រច ក់ស្រ

●

មិន្រតវ

●

មិន្រតវយកចុងៃនេង ងទម្ព ក់ មុ ល ឬវតុ េផ ងេទ តបុកេ

●

េ

●

មិន្រតវេ្របើ្រច ក់រ ្ទ េដើម ីចងសចបនុ កែដល្រតវេលើកេទ។ (រ ូប

ក់ចំេ
ង។ (ស្រ

ះការ្រប ុង្របយ័ត្នដូច
ប់ផលិតផលមួ យចំនួន

្រច ក់ស្រ ប់ចងសចនឹង្រតវ នេ្របើេ មុំៃនែខ ចងសចែដលសម្រសប ែដល
ប់ពី 5 េឡើងេ ដូ ច នែចងេ កុ ងបទបញ្ញ ត្ត ិសុវត្ថ ិ ពស្រ ប់ដងសច។

3

ប់ចងសចប៉ះ

ញ្រច ក់េចញពីេ្រកាមបនុ កេ

េពលេ្របើ្រច ក់ស្រ

ែខ េធ្វ ើពី

ប់ចងសចេ

យ

នក ្ត សុវត្ថ ិ

ព

នដងសចេទ។
េលើតំណៃន្រច ក់េដើម ីកាត់បន្ថ យ្របែវងរបស់ េទ។

ក់ ្រតវយកចិត្តទុក

ក់ខ្ពស់េដើម ីេច ស ងការទង្គ ិច។

ព 3-20៖ ទំព័រ 89)

តិ (ទំព័រ 89)

ែខ េធ្វ ើពី ច់សរៃសរុក្ខ តិ នទម្ង ន់្រ ល ង និង
ពួ ក មិន យេធ្វ ើឱ ខូ ចទំនិញែដល េលើកេ ះេទ។

3.1

្ល កបនុ កសច

ល់ ្ទ ល់នឹងកេ ្ដ ។

កែន្ល ងែដល្រត

ច់សរៃសរុក្ខ

ងេ្រកាម។

យ្រសលេ្របើ

ង្រច ក់ ឬែខ ពួ រេធ្វ ើពីលួស េហើយេលើសពីេនះ

ែខ ចងសច្របេភទ្រក ត់សំែប៉ត (ទំព័រ 89)

ចំេ ះែខ ចងសច្របេភទ្រក ត់សំែប៉ត ្រតវេ្រជើសេរសែខ ែដល
សុវត្ថ ិ ព ប់ពី 6 េឡើងេ និង ប់ពី 5 េឡើងេ េរ ង ្ន ។

្របេភទ និងបនុ កសចេ

ងអតិបរ

នែផ្ន ក្រក ត់ និងែផ្ន កតំណ

(បនុ កសុវត្ថ ិ

ព

េ

ងអតិបរ

ស្រ

ប់្របេភទនីមួយៗ សូ មេមើលេស វេ

46 (km)

ពុម្ព។ (

នក ្ត

មបទ ្ឋ ន)

្របេភទៃនែខ ចងសច្របេភទ្រក ត់សំែប៉ត្រតវ នកំណត់េ យលំ ប់ ្របេភទនិងទទឹង េហើយ
្ល ក។ នែខ ចងសច្របេភទ្រក ត់សំែប៉តពីរ្របេភទែដល នទទឹងខុស ្ន ។
ចំេ ះបនុ កសចេ
ទំព័រ 92)

ហៈែដល

នប ្ហ ញេ

ង 3-11៖ ទំព័រ 92,

េលើ

ង 3-12៖

ការ្រប ុង្របយ័ត្នចំេ

ះការេ្របើ្រ

ស់

េដើម ីេ្របើែខ ចងសច្របេភទ្រក ត់សំែប៉តេ
(រ ូប ព 3-22៖ ទំព័រ 93)
●

យសុវត្ថ ិ

ក់េលើការ្រប ុង្របយ័ត្នដូច

ព ្រតវយកចិត្តទុក

ងេ្រកាម។

េ្រជើសេរស និងេ្របើែខ ្រក ត់សំែប៉តែដល ចេ្របើ នស្រ ប់េ លបំណងរបស់ ។ េច ស ងការេ្របើែខ ្រក ត់
សំែប៉តេធ្វ ើពីប៉ូលី្របពីែឡនេ
ងេ្រ អ រ េ្រ ះ
យប៉ះ ល់េ យកាំរស្ម ីអ៊ុល្រ វយូេឡ។ េ េពលេ្របើស្រ
វតុ តុគីមីែដលថ្ម ី ឬ រ តុរ យែដលមិន ្គ ល់ ្រតវពិេ្រ ះ មួ យ្រក ុមហ៊ុនផលិត។

ប់

●

មិន្រតវេ្របើែខ ្រក ត់សំែប៉តែដល នការចងុ លប ្ហ ញអំពីែដនកំណត់ៃនការេ្របើ្រ
នពណ៌េផ ងៗ ្ន នឹងេលចេឡើងេ េពលែដលការខូ ច តកាន់ែតវ ិវត្ត ។

●

េ េពលេ្របើែខ ្រក ត់សំែប៉តេ េ្រ ចេ ្ល ះសីតុណ្ហ
អតិបរ
មួ យនឹង្រក ុមហ៊ុនផលិត។ មិន្រតវេ្របើ េ

ព (ចេ ្ល ះ -30 °C និង 50 °C) ្រតវពិនិត បនុ កសចេ
សីតុណ្ហ ពេលើសពី 100 °C េទ។

●

េបើសិន

យរអិល។

●

្រតវ្រ កដ
ក់បន្ទ ះ្រទ ប់េ េលើែគមៃនបនុ កែដល
េដើម ីការ រការរអិលចំេហ ងេ ផងែដរ។

●

េ

●

អ្ន កប ្ជ ដងសចមិន្រតវេចញពីទី

●

មិន្រតវេ្របើែខ ្រក ត់សំែប៉ត េបើសិន

●

េ

●

មិន្រតវអូ សែខ ្រក ត់សំែប៉តេ េលើដី ឬក្រ
ែផ្ន កតំណ េ ហៈពីទីខ្ពស់េឡើយ។

●

មិន្រតវទុក្រក ត់សំែប៉តេ

●

េ េពលេ្របើែខ ្រក ត់សំែប៉ត មួ យនឹងឧបករណ៍ែខ ចងសចេផ ងេទ ត ឬេ្រគឿងប ្ទ ប់បន ំស្រ
្រតវយកចិត្តទុក ក់កុំឱ ខូ ច្រតង់ែផ្ន កត ្ជ ប់របស់ ។

●

្រតវទុកែខ ្រក ត់សំែប៉តឱ

●

ស្រ ប់ែខ ចងសច្របេភទ្រក ត់សំែប៉តែដល្រតវ
មុនេពលរក ទុក។

●

េបើសិន ្រក ត់សំែប៉តែ្រប
រក ទុក។

●

េបើសិន ្រក ត់សំែប៉ត ឬ្រតវ នេគសេ្រមច េ ះបង់េ លប ្ទ ប់ពី្រតតពិនិត េហើយេ
ការជួ សជុល ឬការបន្ថ យបនុ កសចេ ងអតិបរ េឡើយ។

ះ មិន្រតវេ្របើ វ ិញេ

●

េ

មួ យ្រក ុមហ៊ុនផលិត។

ែខ ្រក ត់សំែប៉តទទឹក ឬ

េពលេ្របើចំណង

េពល

ក់កែឆ្ក ្រតវសចបនុ កេ

ន្រជ ុងេដើម ីការ

ំង្របតិបត្ត ិការេ
រមួ លហួ ស្រប

េពលបនុ ក្រតវ
ណ ឬ្រតវ

ះស ្ញ ស ្គ ល់ែដល
ង

របនុ ក និងែខ ្រក ត់សំែប៉ត េហើយក៏

យកំណួចៃន្រក ត់ចងសចែដល

នចងរតតឹង។

នេលើកេឡើយ។

នចង ឬ

ញ ្ន េឡើយ។

ញែខ ចងសច្របេភទ្រក ត់សំែប៉តពីេ្រកាមបនុ ក ្រតវ្របយ័ត្នកុំឱ ខូ ច។
លេទ។ មិន្រតវឱ ែខ ចងសច្របេភទ្រក ត់សំែប៉ត ្ល ក់

ងអតិបរ

កុ ងការ រចងសច ក់ែស្ដ ង
ត់សំែប៉តែដល្រតឹម្រតវ។

មួ យនឹង

េ្រកាមបនុ ក (រយៈេពលយូរ)េឡើយ។

្ង យពីកេ ្ដ

កខ្វ ក់េ

រ

យ

ប់េ

ងបង្ហត

តុគីមី និងពន្ល ឺៃថ្ង ្ទ ល់។
នេ្របើស្រ

រែតការ

េពលេ្របើែខ ចងសច្របេភទ្រក ត់សំែប៉តកុ ង ្ថ ន

បនុ កសចេ
េ

ប់េ្របង នឹង

ស់ ពីេ្រ

ប់ផលិតផលគីមី ្រតវ

ប់េ្របង ឬធូ លី ្រតវ

ពមិនធម្ម

ងស ្អ ត ឱ

ងស ្អ ត

្រតវពិេ្រ

ះេ

បល់

មួ យ

នហ្ម ត់ចត់

ប៊ូ ណឺតមុនេពល
យ

ៃនែខ ចងសច្របេភទ្រក ត់សំែប៉ត
ំ

ច់កុ ងការពិ

រ

េលើក ្ត បំែណប និងមុំៃនែខ ចងសច េដើម ីេ្រជើសេរសែខ ្រក

ង 3-13៖
ចំេ ះបនុ កសចេ ងអតិបរ និង វ ិធី ្រស្ត ចងសចៃនផលិតផលលំ ប់ទី III សូ មេមើលេស វេ ពុម្ព។ (
ទំព័រ 94,
ង 3-14៖ ទំព័រ 94) េដើម ី
សុវត្ថ ិ ព គួ រេ្របើ
មួ យនឹងមុំៃនែខ ចងសចតិច ង 60 ដឺេ្រក។

47 (km)

3.2

ែខ ចងសចមូ ល (ទំព័រ 95)

ែខ ចងសចមូ ល នវតុ តុសលមួ យែដលេធ្វ ើពី ច់ែខ េវញពីអំេ ះសរៃសសំេ គ េ
ក ្ត សុវត្ថ ិ ពគឺដូច ្ន នឹងក ្ត សុវត្ថ ិ ពៃនែខ ចងសច្របេភទ្រក ត់សំែប៉តែដរ។

រ ូប ង

ងេ្រ

វតុ

រ ូប

យេ្រ

ប្រក

ត់ពី

ងេ្រ

។

តុសល

ព 3-12 ែខ ចងសចមូ ល

្របេភទៃនែខ ចងសចមូ ល
្របេភទៃនែខ ចងសចមូ ល្រតវ
បនុ កសចេ ងអតិបរ ។ (

នែបងែចក ម្របេភទៃនអំេ
ង 3-16៖ ទំព័រ 96)

ះែដលេ្របើ

វតុ

តុសល រ ូប ងៃនែខ ចងសច និង

បទ ្ឋ ន JIS B 8811 កំណត់េលខកូ ដពណ៌ែដលេ្របើស្រ ប់្រក ត់េ្រ បពីេ្រ េដើម ីប ្ហ ញពីបនុ កសចេ ងអតិបរ
ដូ ច នប ្ហ ញេ កុ ង
ង ងេ្រកាម។ ៉ ង មុិញ ផលិតផលមួ យចំនួន ចេ្របើេលខកូ ដពណ៌ខុសៗ ្ន េ យ រ
ការ្រពមេ្រព ងរ ងប ្ដ ្រក ុមហ៊ុនេផ ងៗ។
បនុ កសចេ

ងអតិបរ

ពណ៌ៃន្រក

ត់េ្រ

ការ្រប ុង្របយ័ត្នចំេ

(t)

បពីេ្រ

0.5

1.0

្របេផះ

ះការេ្របើ្រ

្វ យ

1.6

2.0

3.2

5.0

8.0

េខ វ

ៃបតង

េលឿង

្រកហម

េខ វ

ស់

ស់

េ ះបី ការ្រប ុង្របយ័ត្នចំេ ះការេ្របើ្រ ស់ែខ ចងសចមូ លគឺ គេ្រចើនដូ ច ្ន នឹងែខ ចងសច្របេភទ្រក ត់សំែប៉ត
ក៏េ យ ក៏្រតវយកចិត្តទុក ក់ ពិេសសេ េលើចំណុច ងេ្រកាម។
●

ែខ ចងសចមូ លស្រ
នឹងកេ ្ដ េទ។

●

េ

ប់ការេ្របើ្រ

ស់ទូេ

មិន្រតវេ្របើ

េពលែដលអ្ន កេធ្វ ើការ្រតតពិនិត េហើយរកេឃើញ

មួ យ

រ

នការខូ ច

្រតវេស្ន ើ្រក ុមហ៊ុនផលិតឱ េធ្វ ើការជួ សជុល។

48 (km)

តុគីមី ឬេ

េពលែដលត្រមវឱ

តបន្ត ិចបនចេ

េលើែត្រក

នលក្ខ ណៈធន់
ត់េ្រ

បពីេ្រ

4
4.1

ឧបករណ៍ែខ ចងសចេផ ងេទ ត (ទំព័រ 97)
អង្គ ំ (ទំព័រ 97)

េ យ រែតក ្ល ំងេក បរតរបស់ ស
្រតេ នឹងទម្ង ន់ៃនបនុ ក អង្គ ំ្របេភទដុំ វ ិលគឺ នទំេ របនរ និងទ ្ល ក់
បនុ កេ េពលែដលបនុ ក្រតវ នប ្ទ បដល់ក្រ ល ឬដល់ដី ឬប៉ះវតុ េផ ងេទ តេ យៃចដន ែដល បេ ្ត ះ សន្ន
ប ្ត លឱ ស្ថ ិតកុ ង ្ថ ន ពមិន នបនុ ក។ ដូ េច្ន ះេហើយ អង្គ ំ្របេភទដុំ វ ិលែដល គេ្រចើនេគេ្របើទូលំទូ យសព្វ ៃថ្ង េនះគឺ
នគន្ល ឹះសុវត្ថ ិ ព ដូ ច នប ្ហ ញេ កុ ង រ ូប ព 3-13 េដើម ីប ្ក រការរបូ តបនុ ក។
កង/្រកវ ិល

កង/្រកវ ិល
ឧបករណ៍ស្រ
ក់ ្ទ ស់

ប់
ឧបករណ៍ស្រ
ក់ ្ទ ស់
ដុំ វ ិល
្គ ម

្គ ម

ដុំ វ ិល
េផ្ដ ក

បញ រ

រ ូប

រ ូប
ថ្ម ីៗេនះ អង្គ ំ្របេភទវស្រតវ

នេគេ្របើ ៉ ងទូ លំទូ

ព 3-13 អង្គ ំ្របេភទដុំ វ ិល

ព 3-14 អង្គ ំ្របេភទវស
យ។

49 (km)

ប់

ការ្រប ុង្របយ័ត្នចំេ
េដើម ីេ្របើអង្គ ំ្របកបេ

ះការេ្របើ្រ

យសុវត្ថ ិ

●

េ្របើអង្គ ំបញ រ និងេផ្ដ ក
និងបញ រផងែដរ។)

●

្រតវ្រ

●

្រតវ

កដ

េ្របើអង្គ ំេ

ស់

ព ្រតវយកចិត្តទុក

ម្របេភទៃនការ

ង (អប បរ

មុំៃនែខ ចងសចគឺ 60 ដឺេ្រក ឬតិច

ង។ (រ ូប

) និងក្រ

ស់បន្ទ ះែដល

នកំណត់។

ប់ ្ន គឺ 30 ដឺេ្រក ឬតិច

មុំរ ងែខ ចងសចែដល

ព 3-27)

េច ស ការចងែខ សចមួ យចំណុច េ្រ

ះអង្គ ំ

●

េ

កដ

●

េបើសិន

●

េ

●

មិន្រតវេ្របើដុំ វ ិល និង ្គ មែដលសឹកេទ (្រតវអនុេ

●

មុននឹងចងែខ សចបនុ ក ្រតវ្រ
េបើសិន
ន។

●

្រតវ្របយ័ត្នកុំេ្របើបនុ កបុកទង្គ ិចេ

●

មិន្រតវេ្របើអង្គ ំេដើម ីចងសចវតុ ែដល

●

មិន្រតវេលើកបនុ កែដល

●

្រតវ្រ

ក់អង្គ ំេ
ែផ្ន កែដល

នឹងបនុ ក ្រតវ្រ
ក់ៃនបនុ កេទរេ

េពលែដលដុំ វ ិល និង ្គ ម

កដ

ងេ្រកាម។

ប់ការចងសចេផ្ដ ក

និងអតិបរ

ង និង

●

េពល

នអង្គ ំ្របេភទច្រម ុះស្រ

រ។ (ក៏

កុ ងរង្វ ង់បនុ កសចេ

ះការ្រប ុង្របយ័ត្នដូច

ក់ចំេ

ប់

នពីរ

ចរបូ តេចញេ
បញល េ

រកទិស

ំង ្រតវ្រ

កដ

កដ

យ

រការេ

លបនុ ក េ

ះបី

ដល់ចុងៃនចេ ្ល ះេបើកចំហរ និង្រតវ

ញេចញ ្រតវពិេ្រ

ះេ

បល់

ម

េ្របើ្រកវ ិលទម្ព ក់ជំនួសឱ ការេ

ក់គន្ល ឹះសុវត្ថ ិ

មបទ ្ឋ នរបស់្រក ុមហ៊ុនផលិត)។
ប់េ្រ

ពខ្ព ស់

ប េ្រចះ ឬ្រកម៉រេចញពីៃផ្ទ របស់

ប់ពី 150 °C េឡើងេ

ង ឬបនុ កែដលេ្របើបន្ទ ះ ្រ
តែខ ពួ រេធ្វ ើពីលួសេ

50 (km)

េទ។

ប់េទ។

យ ្ទ ល់ចូលេ

COG។
ព។

មួ យ្រក ុមហ៊ុនផលិតមុននឹងេ្របើ។

េលើបនុ ក ឬអង្គ ំេទ។

ន់ ឬេ្រចើន

លេ

ដក េចញមុននឹងេ្របើ។

នស ្អ តេ្របង ្រស

នសីតុណ្ហ

េ

កុ ងកង។

នគ ្ល តពី ្ន /
្ល តពី ្ន

មិន

ន់ចូល

នគ ្ល តពី ្ន /
្ល តពី ្ន

ំង្រស ុង

េទរ
( មបទ ្ឋ នរបស់្រក ុមហ៊ុនផលិត)

រអិល
នការបុកទង្គ ិច
ប់េ្របង

ពីរ ឬេ្រចើន

រ ូប

ព 3-15 វ ិធី

ន់

បន្ទ ះ្រទ

្រស្ត ែដលមិន

ប់

ចទទួ លយក

51 (km)

វតុ ែដល

នចំេ

នសីតុណ្ហ

ពខ្ព ស់

ះការចងសចេ

យេ្របើអង្គ ំ

4.2

ទម្ព ក់ទ្រម (ទំព័រ 99)

ទម្ព ក់ទ្រមគឺ ឧបករណ៍ែខ ចងសចែដល ន្រក ុំមួយ ឬពីរេ
ែដកែថបផលិតេចញ
ង ឬបំពង់ែដល្រតវជញន។

ទំពក់ទ្រមែដល

ន្រក

រ ូប

ំពីរ

ងចុងេដើម ី្រទផលិតផលដូ ច

ទំពក់ទ្រម

ន្រក

បន្ទ ះែដកែថប

ំមួយ

ព 3-16 ទម្ព ក់ទ្រម

ការចងសចេ

យេង ងទម្ព ក់

មុំៃនែខ ចងសច

ការចងសចលក្ខ ណៈែខ

រ ូប

មុំរ ងែខ ចងសច
េ
ប់ ្ន

ញ

ព 3-17 ការចងសចេ

52 (km)

យទម្ព ក់ទ្រម

មិន្រតវេ្របើទំពក់ទ្រមេ

េពលេលើកវតុ គរេលើ ្ន

មិន្រតវេ្របើ្រក

នវ ិ ្រតខុស ្ន េទ។

ែដល

មិន្រតវ

ព 3-18 វ ិធី

រ ូប

្រក

ក់ែខ ពួ រេធ្វ ើពីលួសស្រ

្រស្ត ែដលមិន

ការ្រប ុង្របយ័ត្នចំេ

ះការេ្របើ្រ

េដើម ីេ្របើទម្ព ក់ទ្រម្របកបេ

យសុវត្ថ ិ

ំែតមួ យកុ ងចំេ

ម

ំពីរៃនទំពក់ទ្រមេទ។

ប់ចងសចេ

ចទទួ លយក

នឹង្រក

នចំេ

ំេទ។

ះការេ្របើទម្ព ក់ទ្រម

ស់

ព ្រតវយកចិត្តទុក

ក់ចំេ

ះការ្រប ុង្របយ័ត្នដូច

ងេ្រកាម។

●

្រតវេ្រជើសេរសទំពក់ទ្រមែដលសម្រសបស្រ

●

មិន្រតវេ្របើទំពក់ទ្រមេ

●

្រតវ
ឬតិច

●

រក COG ឱ

●

បញលទម្ព ក់ទ្រមឱ

●

មិន្រតវេ្របើ្រក

●

មិន្រតវ

●

មិន្រតវេ្របើទម្ព ក់ទ្រមេដើម ីចងសចវតុ ែដល នសីតុណ្ហ ពខ្ព ស់ ប់ពី 150 °C េឡើងេ ឬេ មណ្ឌល្រត ក់ែដល
សីតុណ្ហ ពបរ ិ កាសជុំ វ ិញ ប ង - 15 °C េទ។ (េស វេ ែណ អ
ំ ំពីការ្រតតពិនិត បទ ្ឋ នស គមដងសច
ជប៉ុនស្រ ប់ទម្ព ក់ទ្រម)

●

មិន្រតវេ្របើទម្ព ក់ទ្រមែដល្រតវ

ប់រ ូប ង ទម្ង ន់ និងក្រ

េពលេលើកវតុ គរេលើ ្ន ែដល

មុំៃនែខ ចងសចគឺ 60 ដឺេ្រក ឬតិច
ង។

ំែតមួ យកុ ងចំេ

ក់ែខ ពួ រេធ្វ ើពីលួសស្រ

ម្រក

ព 3-30)

នវ ិ ្រតខុស ្ន េទ។

ង និង

មុំរ ងែខ ចងសចែដល

ន្រតឹម្រតវ េហើយ ្ជ ប់ទំពក់ទ្រមពីរ ឬេ្រចើនេ
ប់ដល់ចុងៃន្រក

ស់ៃនបនុ ក។ (រ ូប

ទី

ំងអមសង

ប់ ្ន គឺ 30 ដឺេ្រក

ង COG។

ំ។
ំពីរេទ។

ប់ចងសចេ

នឹង្រក

នែកៃច្ន ឬជួ សជុលេ

ំេទ។

យការផ រេឡើយ។

53 (km)

4.3

េផ ងៗ (ទំព័រ 101)

បែន្ថ មពីេលើអ្វីែដល

នពិពណ៌

ងេលើ ឧបករណ៍

ងេ្រកាម្រតវ

នេ្របើស្រ

ប់ការចងែខ សច។

ិ
្រកវលទម្ព
ក់
្រកវ ិលទម្ព ក់ែដល្រតវ នេ្របើស្រ
្របេភទៃនប៊ូ ឡ
ុ ង ឬមុ ល។

ប់ការចងែខ សច ្រកវ ិលទម្ព ក់្រតង់ និងេកាង ែដល្រតវ

្ន ក់ៃន្រកវ ិលទំពក់្រតវ នែបកែចក M, S, T ឬ V
ទំព័រ 101, រ ូប ព 3-33,
ង 3-17៖ ទំព័រ 102)

្រស័យេលើក ្ល ំង

ប ្ហ ញពីអង្ក ត់ផ្ចិតេ្រ

រ ូប
ការ្រប ុង្របយ័ត្នចំេ

ះការេ្របើ្រ

េដើម ីេ្របើ្រកវ ិលទំពក់្របកបេ

ព 3-19 អង្ក ត់ផ្ចិតេ្រ

យសុវត្ថ ិ

ព ្រតវយកចិត្តទុក

្រតវេ្រជើសេរស្រកវ ិលទម្ព ក់ែដលសម្រសបេ

●

េ

កុ ង រ ូប

មធ មៃន្រកវ ិលទម្ព ក់

យេ

ងេ

ក់ចំេ

ះការ្រប ុង្របយ័ត្នដូច

មបនុ កសចេ

មិន្រតវ

●

្រតវ្រ

●

មិន្រតវេ្របើ្រកវ ិលទម្ព ក់ែដលេ ្ត ឬ្រតវ

ក់ែខ ពួ រេធ្វ ើពីលួស

រ ូប

មិន

ម

ង និងការេ្របើ្រ

ស់ែដល

នកំណត់។

រង្វ ង់កំណួចៃនែខ ពួ រេធ្វ ើពីលួសស្រ

ងែផ្ន កពនញៃន្រកវ ិលទម្ព ក់ដូចកុ ង រ ូប

នក ្ល ំងេធ្វ ើឱ េកាងេ

ព 3-20 ទី

ងេ្រកាម។

ប់ចង

ព 3-20។

●

កដ

ព 3-32៖

មធ ម។

េពលេ្របើ្រកវ ិលទម្ព ក់្របេភទវស ្រតវ ្ជ ប់ពនញរបស់្រកវ ិលទម្ព ក់េ
នប ្ហ ញេ

តុែដលេ្របើ។ (រ ូប

ម

ស់

●

សចដូ ច

ញៃនវតុ

នែបងែចកបន្ត េទ ត

ព 3-21 េទ។ ពនញ

ចនឹង វ ិល។

េលើ្រកវ ិលទម្ព ក់ខន េឡើយ។

នជួ សជុល (េ

យការដំ) េឡើយ។

ំងៃន្រកវ ិលទម្ព ក់

រ ូប

54 (km)

ព 3-21 ឧ

ហរណ៍ៃនការេ្របើ្រកវ ិលទម្ព ក់

ពនញ

នកងរង្វ ង់ និងេ

សុី

នកងរង្វ ង់

េ សុី និងពនញ នកងរង្វ ង់គឺ ប៊ូ ឡ
ុ ង និងក លេ សុីែដល នកងដូ ចប ្ហ ញេ
រ ូប ព 3-23។ ្ជ ប់ពួក េ នឹងេ្រគឿង ៉ សុីន ឬស ស ពរបស់
មុនេដើម ីឱ
េលើក។

រ ូប

ព 3-22 ពនញ

ការ្រប ុង្របយ័ត្នចំេ

ះការេ្របើ្រ

េ្រជើសេរសពនញ

●

េច ស ង

●

្រតវ្រ កដ
ត្រមវ។

សុី

នកងរង្វ ង់ និងេ

ក់ពនញ
ៃផ្ទ ែដល

រ ូប

ព 3-23 េ

សុី

នកងរង្វ ង់

ស់

េដើម ីេ្របើពនញ នកងរង្វ ង់ និងេ
ចំណុច្រប ុង្របយ័ត្នដូច ងេ្រកាម។
●

នកងរង្វ ង់

កុ ង រ ូប ព 3-22 និង
យ្រតវ នចងសចេ េពល

នកងរង្វ ង់ស្រ
សុី

នកងរង្វ ង់ែបរេ

ប់ការចងសចេ

យសុវត្ថ ិ

នកងរង្វ ង់ែដលសម្រសបេ

ទិសៃនកងរង្វ ង់មិន្រតវ ្ន េ

ព
យ

ំរបស់

ព 3-24 ឧ

ហរណ៍ៃនការេ្របើពនញ

55 (km)

ះ

៉ ងេ្រចើន។

រែតការប៉ះ ្ន ្រតវេ្របើរងេដើម ីៃល

េ្របើរងេដើម ីៃលត្រមវ

រ ូប

ក់ចំេ

នឹង្របេភទៃនបនុ ក។

រកក ្ល ំងចំេហ ង នឹងបន្ថ យ

ក់គឺប៉ះ ្ន ។ េបើសិន

ព ្រតវយកចិត្តទុក

នកងរង្វ ង់

ឆ្ន ឹមស្រ

ប់េលើកបនុ ក

ធ្ន ឹមស្រ ប់េលើកបនុ ក្រតវ
(រ ូប ព 3-39៖ ទំព័រ 104)
ការ្រប ុង្របយ័ត្នចំេ
េដើម ីេ្របើឆ្នឹមស្រ

នេ្របើេដើម ីេលើកវតុ ែវង ឬេដើម ីេលើកែខ ពួ រេធ្វ ើពីលួស

ះការេ្របើ្រ

មទិសបញ រេដើម ីកុំឱ ខូ ចបនុ ក

ស់

ប់េលើកបនុ ក្របកបេ

យសុវត្ថ ិ

ព ្រតវយកចិត្តទុក

ក់ចំេ

ះការ្រប ុង្របយ័ត្នដូច

ងេ្រកាម។

●

េ្រជើសេរសឆ្ន ឹមស្រ

●

ចំេ

●

េ េពលេ្របើធ្នឹមស្រ ប់េលើកបនុ កស្រ ប់ការចងសចេ្រចើនចំណុច ែដល ក់ទងនឹងការែចក យបនុ កមិន
េស្ម ើ ្ន កុ ងចំេ មចំណុចចងសច ្រតវគិតគូ រពីបនុ កែដល្រតវ នែចក យមិនេស្ម ើ ្ន េ ះ ្រតវេ្របើឧបករណ៍
ែខ ចងសចែដល នកំណត់ េដើម ីឱ ធ្ន ឹមស្រ ប់េលើកបនុ កេ ទី ំងេផ្ដ ក។

ះធ្ន ឹមស្រ

ប់េលើកបនុ កកងរង្វ ង់ែដលសម្រសបេ

នឹង្របេភទៃនបនុ ក។

ប់េលើកបនុ កពហុបំណង ្រតវពិនិត ចំណុចចងសច និងលក្ខ ខណ្ឌៃនការផុក

56 (km)

មុន។

4.4

េ្រគឿងប ្ទ ប់បន ៃំ នែខ ស្រ

ប់ចងសច (ទំព័រ105)

ចំេ ះការចងសចទំនិញេដើម ីជញនេ យដងសច េ្រគឿងប ្ទ ប់បន ៃនែខ
ំ
ស្រ ប់ចងសចដូ ច បន្ទ ះ្រ ប់ និងដុំ្រទ
ទម្ង ន់្រតវ នេ្របើេដើម ីការ រឧបករណ៍ែខ ចងសច ឬទំនិញែដល្រតវេលើក ឬេដើម ីឱ ការ រចងសចកាន់ែត យ្រសល។

បន្ទ ះ្រទ

ប់

េ េពលែដល្រតវេលើកផលិតផលែដល
ឬបនុ កមិនឱ ខូ ច។

ន្រជ ុង ឬ

ថង់្រកេ

ទង់ែដង ឬសំេ
ទង់ែដង

យែបក េ

្រក

ះបន្ទ ះ្រទ

ទ្រមង់ផ រ

រ ូប

ព 3-25 បន្ទ ះ្រទ

57 (km)

នេ្របើេដើម ីការ

បន្ទ ះេ

ត់

ហៈ

ប់្រតវ

ស៊ូ

បន្ទ ះ ៉ េញ៉ទិច

ប់

រែខ ពួ រេធ្វ ើពីលួស

ដុំ្រទទម្ង ន់
ដុំ្រទទម្ង ន់្រតវ នេ្របើេដើម ីការ រែខ ពួ រេធ្វ ើពីលួស និងបនុ ក ក៏ដូច េដើម ី
្របកបេ យ្របសិទ្ធ ព និងសុវត្ថ ិ ព។ ្រតវ្រប ុង្របយ័ត្នកុំឱ េជើងរបស់អ្នក ប់េ
ការ្រប ុង្របយ័ត្នចំេ

ះការេ្របើ្រ

ការ រចងសចនឹង្រតវ
េ្រកាមបនុ ក។

នអនុវត្ត

ស់

េដើម ីេ្របើដុំ្រទទម្ង ន់្របកបេ

យសុវត្ថ ិ

ព ្រតវយកចិត្តទុក

●

្រតវេ្របើដុំ្រទទម្ង ន់ែដល

នទំហំេស្ម ើ ្ន ។ េបើសិន

●

ចំេ

●

្រតវកាន់ដុំ្រទទម្ង ន់ពីចំេហ ងេ

●

េ

ះការ្រប ុង្របយ័ត្នដូច

ក់ចំេ

េ្របើដុំ្រទទម្ង ន់ែដល

ងេ្រកាម។

នកម្ព ស់ខុស ្ន បនុ កនឹងមិន

នលំនឹងេទ។

ះដុំ្រទទម្ង ន់េធ្វ ើពីេឈើ ្រតវេ្របើដុំ្រទទម្ង ន់ែដល ្ម ន ្ន មេ្របះ ឬពុក។

េពលៃលត្រមវទី

យៃដ

ំងៃនដុំ្រទទម្ង ន់េ

្រតវេ្របើដុំ្រទទម្ង ន់ែដល
នទំហំេស្ម ើ ្ន ។

បនុ កេ

មិន

ំងពីរ។ មិន្រតវ

ក់ៃដពីេលើ េទ។

េ្រកាមបនុ ក ្រតវ្រ

កដ

្រតវកាន់ដុំ្រទទម្ង ន់ពី
ចំេហ ងេ

យៃដ

រ ូប

ងេឆ្វ ង និង

្រតវកាន់ែផ្ន ក

ងេឆ្វ ង និង

ំងពីរ។

មិន្រតវ

នលំនឹង។

កាន់ែផ្ន ក

ង ្ដ ៃំ នដុំ្រទទម្ង ន់។

ក់ៃដពីេលើ េទ។

ព 3-26 ដុំ្រទទម្ង ន់

58 (km)

ង ្ត ៃំ នដុំ្រទទម្ង ន់។

5

ការពិនិត េមើលេលើឧបករណ៍ែខ ចងសច (ទំព័រ 106)

្រតវែតពិនិត ឧបករណ៍ែខ ចងសចឱ នេទ ង ត់ និងេ េពល ំ ច់េដើម ីរក ឱ នដំេណើរការល្អ ។ ការខក ន
មិន នអនុវត្ត ការពិនិត ំងេនះនឹង ំឱ នេ្រ ះ ្ន ក់ធ្ងន់ធ្ងរ។ មុនេពលេ្របើឧបករណ៍ ំងេ ះស្រ ប់ការ រ
្រប ំៃថ្ង ្រតវពិនិត ល់េ្រគឿងៃនឧបករណ៍ែខ ចងសចេ យ្រប ុង្របយ័ត្នេដើម ី្រ កដ
ន ្ថ ន ពល្អ ។ េ្រ ពី
ការពិនិត ្រប ំៃថ្ង ្រតវ្រតតពិនិត វតុ ំងេនះ មកាលកំណត់ ឧ ហរណ៍ មួ យស ្ត ហ៍ ឬពីរបីដងកុ ងមួ យែខ ្រស័យ
មលក្ខ ខណ្ឌ្របតិបត្ត ិការ ពីេ្រ ះ យុកាលេ្របើ្រ ស់របស់វតុ ំងេ ះរងការប៉ះ ល់ពីក ្ត មួ យចំនួនដូ ច េ្របើ
ញឹក ប់ប៉ុន ្រប ំៃថ្ង េហើយេតើបនុ កែដលេលើកម្ត ងៗធ្ង ន់ឬអត់។ ម ៉ ងេទ តេ េពលែដលបន្ត េ្របើ្រ ស់វតុ ំងេ ះ
ប ្ទ ប់ពី នរក ទុកអស់រយៈេពលយូរ ្រតវពិនិត េ យ្រប ុង្របយ័ត្នបំផុត។
បញ្ញ ត្ត ិសុវត្ថ ិ ពស្រ ប់ដងសចកំណត់បទ ្ឋ នស្រ ប់ការ ម ត់ការេ្របើ្រ ស់ឧបករណ៍ែខ ចងសចែដលមិន
សម្រសប។ ស្រ ប់ព័ត៌ នលម្អ ិតស្ត ីពីក ្ត េផ ងៗដូ ច បរ ិ ណៃនការសឹកេរចរល ឬការខូ ច្រទង់្រ យ សូ មេមើល
“េ លការណ៍ែណ ំស្រ ប់ការ្រតតពិនិត េ យខនឯង មកាលកំណត់ៃនដងសចេធ្វ ើដំេណើរចល័តេ ខ្ព ស់ផុតក ល”។
េលើសពីេនះ ស្រ

ប់វតុ ែដលមិន នែចងកុ ងបទប ញ្ញ ត្ត ិ ្រតវអនុវត្ត មបទ ្ឋ នែដល នប ្ជ ក់េ កុ ងេស វេ ែណ ំ
ែដលផ្ត ល់េ យ្រក ុមហ៊ុនផលិត។ េបើសិន
ន ពមិន្រប្រកតី មួ យ្រតវ នរកេឃើញ មួ យនឹងឧបករណ៍ែខ ចងសច
មរយៈការពិនិត េមើល ែដលគិត ំងការែបក ក់ ការខូ ច្រទង់្រ យ និងការខូ ច តេផ ងៗេទ ត ្រតវជួ សជុល ឬ
ដកេចញឈប់េ្របើឧបករណ៍ែខ ចងសចែដលរងការប៉ះ ល់េ ះ ្ល ម។ អ្វ ីែដលសំ ន់េ ទីេនះគឺ ្រតវ ត់ វ ិ នការ
ំ ច់េដើម ី ម ត់កុំឲ នការេ្របើ្រ ស់ឧបករណ៍ែខ ចងសចែដលឈប់េ្របើេ ះេទ ត។

5.1

ែខ ពួ រេធ្វ ើពីលួស (ទំព័រ 107)

ចំណុច្រតតពិនិត ស្រ

ប់ែខ ពួ រេធ្វ ើពីលួស

●

ែខ ខូ ច/

●

អង្ក ត់ផ្ចិតថយចុះ និងសឹកេរចរល

●

នកួ ចរមួ ល និងការខូ ច្រទង់្រ

●
●

ច់

យ

ការកាត់សុី
ពមិន្រប្រកតីេ

ងចុង និងកែន្ល ងតំណេផ ងេទ ត

59 (km)

បទ ្ឋ នេដើម ីកំណត់ែខ ពួ រេធ្វ ើពីលួសែដលមិន
●

ែខ ពួ រេធ្វ ើពីលួសែដលេ
លួ សស្រ ប់បន រ)។

កុ ងរេង្វ ញមួ យជុំ

ចំនួនសរៃសែខ /

ចទទួ លយក

មួ យ ខូ ចេលើសពី 10

ន

គរយៃនចំនួនែខ លួ សសរុប (មិន ប់បញលែដក

ច់ែខ

រេង្វ ញ 1 ជុំៃនែខ ពួ រេធ្វ ើពីលួស

រ ូប

ព 3-27 រេង្វ ញ 1 ជុំៃនែខ ពួ រេធ្វ ើពីលួស

●

ែផ្ន ករង្វ ង់កំណួចេ កុ ងរេង្វ ញមួ យជុំ មួ យខូ ចេលើសពី 5 គរយៃនចំនួនែខ លួ សសរុប (មិន ប់បញល
ែដកលួ សស្រ ប់បន រ/ែខ ស្រ ប់បំេពញ)។ (េសចក្ដ ីេ ង៖ េ លការណ៍ែណ ំ ក់ទងនឹងសុវត្ថ ិ ពៃន
្របតិបត្ត ិការចងសច)

●

ែខ ែដលថយចុះអង្ក ត់ផ្ចិតេលើសពី 7

●

ែខ ែដល

គរយៃនអង្ក ត់េ្រ

មធ ម។

នកួ ចរមួ ល។ (មិន្រតវជួ សជុលេដើម ីេ្របើេឡើង វ ិញេឡើយ។)
កួ ចរមួ ល្រតវ

កួ ចរមួ ល

កួ ចរមួ លវ ិជ្ជ

កួ ចរមួ លអវ ិជ្ជ

នព ្ល

ន

ន

រ ូប

ព 3-28 កួ ចរមួ ល

●

ែខ ែដលរងការសុីកាត់ ឬខូ ច្រទង់្រ

●

ែខ ែដល ន ពមិន្រប្រកតី មួ យេ កែន្ល ងតំណេក ប ឬចុង។ (ែផ្ន ក្រកងៃនកែន្ល ងចងបេង្ក ើតរង្វ ង់កំណួច
ឬេ្រគឿងេ្រ បតំណពីេ ហៈៃនតំណេក ប។)

យធ្ង ន់ធ្ងរ។

ំងេនះគឺ លក្ខ ណៈវ ិនិច្ឆ័យែដល នកំណត់េ កុ ងច ប់ែដល ច្រតវអនុវត្ត ស្រ ប់ការកំណត់ែខ ពួ រេធ្វ ើពីលួសែដល
្រតវេ ះេ ល។ យកល្អ គួ របរថ្ម ីនូវែខ ពួ រេធ្វ ើពីលួសែដល នសរៃសែខ ច់/ខូ ច ឬថយចុះេ្រចើននូ វអង្ក ត់ផ្ចិតឱ ន
កាន់ែត ប់មុននឹង
នដល់លក្ខ ណៈវ ិនិច្ឆ័យ ងេលើ។ ែខ ពួ រេធ្វ ើពីលួសែដលរងការប៉ះ ល់ផប ្ន ៃនប ្ហ ពីរ ឬេ្រចើន
ដូ ច ការខូ ច្រទង់្រ យ ការសឹកេរចរល និងការ ច់សរៃសែខ លួ ស ចនឹង្រតវដកេចញពីការេ្របើ្រ ស់េ េពលែដល
ការខូ ច តសរុបពីបុព្វេហតុ ំងេនះ
នដល់ក្រមិត ក់ ក់មួយ េ ះបី ការខូ ច តេ យែឡកមួ យៗស្ថ ិតេ
េ្រកាមលក្ខ ណៈវ ិនិច្ឆ័យៃនការបរក៏េ យ។

60 (km)

5.2

្រច ក់

ចំណុច្រតតពិនិត ស្រ
●

ការប ្ល យ/ការលូ ត

●

ការសឹកេរចរល

●
●
●

ប់្រច ក់

្ន មេ្របះ
តំណរមួ ល ឬខូ ច្រទង់្រ
ពមិន្រប្រកតីេ

បទ ្ឋ នស្រ

យ

ែផ្ន កែដលផ រ ឬផ រដំ

ប់ការកំណត់្រច ក់ែដលមិន

●

្រច ក់ែដល នប ្ល យ/លូ តេលើសពី 5
េចញពីែខ ស ្វ ក់ផលិតកម្ម ។

●

្រច ក់ែដល នតំណ
េ េពលផលិតកម្ម ។

●

្រច ក់ែដល

ន ្ន មេ្របះ

●

្រច ក់ែដល

ន

មួ យែដល

ពខ្វ ះចេ ្ល ះ ឬ

ចទទួ លយក

គរយៃន្របែវងេដើមរបស់ េ

ន

េពលកំណត់ ្ល មៗប ្ទ ប់ពី្រច ក់

នអង្ក ត់ផ្ចិតមុខកាត់ថយចុះេលើសពី 10

ពមិន្រប្រកតីេ

តំណរមួ ល

េកាង

េព ច

រ ូប

រមួ ល

ព 3-29 ការខូ ច្រទង់្រ

យៃន្រច ក់

L (5 តំណ/កាំ)

រ ូប

ព 3-30 ្របែវង

មបទ ្ឋ នៃន្រច ក់

61 (km)

ះ

គរយៃនទំហំេដើមេពលែដលកំណត់

ែផ្ន កែដលផ រ ឬ ផ រដំ ឬខូ ច្រទង់្រ

តំណេកាង

តំណែ្រប្របលរ ូប ង

ំងេ

យេ្រចើនគួ រឱ កត់ស ្គ ល់។

ការប ្ល យ/លូ តៃនតំណ្រតវ នរកេឃើញេ យការ ស់្របែវងៃនតំណចំនួន្រ ំេ ែផ្ន កែដលប ្ល យ/លូ ត ្ល ង
ំ
ងេគៃន
្រច ក់ែដលកំពុងេ្របើ េហើយប ្ទ ប់មកគណ ផលដករ ង្របែវងេនះ និង្របែវងេដើមៃន តំណ ចំនួន្រ ំ មួ យៃន្រច ក់
ែដល្រតវ នកំណត់េ េពលផលិតកម្ម ែដលេ្របើ បទ ្ឋ នេ ង ឬ្របែវង មបទ ្ឋ ន។ សូ មេមើល រ ូប ព 3-30។
ំ ច់កុ ងការ ស់ និងេ្រប បេធ បវ ិ ្រតៃនផលិតផលែដលេទើបនឹងផលិតថ្ម ីៗ ដូ េច្ន ះ្រតវកត់្រ ្រច ក់នីមួយៗេ កុ ង
េស វេ

កំណត់្រ

។

5.3

ែខ េធ្វ ើពី

ច់សរៃសរុក្ខ

តិ (ទំព័រ 110)

នការលំ កកុ ងការ ៉ ន់្រប ណការថយចុះគុណ ព មេពលេវ ៃនែខ េធ្វ ើពី ច់សរៃសរុក្ខ តិ និង្រក ត់
សំែប៉ត ឬេដើម ីកំណត់បទ ្ឋ នេ ងស្រ ប់ ព ំរបស់ពួក ។ ដូ េច្ន ះេហើយ គួ រផ្ដ ល់ការយកចិត្តទុក ក់ ពិេសស
េ េលើចំណុច
ដូ ច ងេ្រកាមស្រ ប់ការ្រតតពិនិត ៖

ែខ ចងសច្របេភទ្រក ត់សំែប៉ត
ចំណុច្រតតពិនិត
●

្ថ ន

ពខូ ច

ត៖

ន ្ន មសឹកេរចរល (ែបក្រព ុយ)

●

រ ូប ងែដលមិន្រប្រកតី៖ ការថយគុណ

●

េ្រគឿង ្ជ ប់ពីេ

ហៈ៖ ខូ ច្រទង់្រ

របកេ

ព េចញពណ៌
្ន មឆ្កត

យ

ែផ្ន កែដលេដរ

រ ូប

រ ូប

ព 3-32 ែបក្រព ុយេ

្ន មេកាស ការ
្ន មេឆះេ ល

្ន មេ្របះ

របកេ

្ន មសឹក

ែផ្ន កតួ

ច់អំេ

្ន មរ

ះកែន្ល ងែដលេដរ ការរបកៃផ្ទ

យ ធូ លី

្ន មសុីកាត់

ច់អំេ

ះេ

ែផ្ន ករង្វ ង់កំណួច

ព 3-31 របកែផ្ន ក្រក ត់សំែប៉ត

ែផ្ន កតួ

រ ូប

62 (km)

ព 3-33 ខូ ច

តេ

េលើកំណួចរង្វ ង់

បទ ្ឋ នស្រ

ប់ការកំណត់ែខ េធ្វ ើពី

ច់សរៃសរុក្ខ

តិ និង្រក ត់សំែប៉តែដលមិន

●

េ
េ

●

ែខ ែដល

●

េ

●

ែខ ែដល

●

ែខ ែដលែ្របពណ៌

●

ែខ ែដល

●

េ េពលែដល នការសឹកេរចរលគួ រឱ កត់ស ្គ ល់េ
10% ៃនទំហំេដើម)

●

េ

េពលែដលេមើលែលង ្គ ល់ យន ពៃនែខ ចងសចេ
េពលែដលអំេ ះេដរ ច់េចញែវង ង្របែវងទទឹង។

ន

រែតការែបក្រព ុយ េហើយអំេ

យ

ន ្ន មកាត់ ឬេកាសេស្ម ើនឹង 1/10 ៃន្របែវងទទឹង

ចទទួ លយក

មទិសទទឹង ឬ 1/5 ៃនក្រ

ះេដរ
ស់

ច់ ឬខូ ច។

មទិសក្រ

ស់។

េពលែដលែផ្ន កេដរ និងែផ្ន កតួ របកេចញ។

េ

នការចងុ លប ្ហ ញអំពីែដនកំណត់ៃនការេ្របើ្រ
ន ្ន មេឆះេ ល

ន ្ន មសុីកាត់េ

េពលហួ ស

យុកាលេ្របើ្រ

េ

●

ែខ ែដល

្ន មេចញពណ៌ ឬ ្ន មរ

នហួ សែដនកំណត់ៃនការេ្របើ្រ

យេ្រចើនេ

យ

ន ្ន មេ្របះ េកាង រមួ ល បររ ូប ង និង ្ន មឆ្កតេលើែផ្ន កតំណ

េពលែដល
ហៈ។

●

ស់ េហើយ

នការខូ ច

តេ

េលើតំណ

ស់ (េសចក្ដ ីេ

េ

េលើែផ្ន កតំណ

ហៈ

ង៖ 7

ំងមូ ល ឬ
្ន ំេ

េលើកំណួចរង្វ ង់។

63 (km)

េ

េ

រកេ ្ដ ឬ

រ

តុគីមី។

ហៈ។

ហៈ។ (បរ ិ ណៃនការសឹកេរចរលេលើសពី

ន ្ន មសុីកាត់គួរឱ កត់ស ្គ ល់េ

ងកុ ងអ

ស់។

រ3

្ន ំេ

ងេ្រ

អ

រ)

េលើែផ្ន កតំណ

ែខ ចងសចមូ ល
ចំណុច្រតតពិនិត
●

្ថ ន

ពខូ ច

ត៖

្ន មសឹកេរចរល េកាស

●

រ ូប ងែដលមិន្រប្រកតី៖ ការថយគុណ

●

សលមិន្រប្រកតី៖ ែផ្ន កសលេឡើង រងេ

បទ ្ឋ នស្រ
េ

េពលែដល្រក

ត់េ្រ

●

េ

េពលែដលអំេ

ះេ

●

េ េពលែបក្រព ុយ ្ល ង
ំ ែ្របពណ៌
ឬផលិតផលគីមី។

●

េ

េពលកខ្វ ក់ ្ល ង
ំ េពក និងពិ

●

េ

េពលសលេឡើង រងេ

●

េ

េពលក្រ

●

េ

េពលហួ ស

រ ូប

បពីេ្រ

យែផ្ន ក ក្រ

ខូ ច េហើយ

ែផ្ន កតំណ

ះៃនែផ្ន កែដលេដរ

ព េចញពណ៌

ប់ការកំណត់ែខ ចងសចមូ លែដលមិន

●

រ ូប

ច់អំេ

ច់រ

្ន មេឆះេ ល

្ន មរ

យ ធូ លី

ស់មិនេស្ម ើ ្ន
ចទទួ លយក

ន

ចេមើលេឃើញសល

ត់ េហើយ

ន ្ន មរ

ចេមើលេឃើញសល

យ

កសេ្រមច

្ន មេឆះេ ល ឬ ្ន មសុីកាត់ែដលប ្ដ លមកពីការកកិត កេ ្ដ

េ្របើ។

យែផ្ន ក

ស់ៃនសលេឡើងែលងេស្ម ើ ្ន
យុកាលេ្របើ្រ

ព 3-34 ខូ ច្រក

ព 3-36

ន ្ន មរ

ស់ (េសចក្ដ ីេ

ត់

ង៖ 7

្ន ំេ

ងេ្រ

ងកុ ងអ

រ3

រ ូប

យ ឬេឆះេ ល

្ន ំេ

ព 3-35 ខូ ច/

រ ូប

64 (km)

ងេ្រ

អ

រ)

ច់អំេ

ព 3-37 កខ្វ ក់

ះ

5.4

ឧបករណ៍ែខ ចងសចេផ ងេទ ត (ទំព័រ 112)

ិ
ិ
េង ងទម្ព ក់ ្រកវលទម្ព
ក់ ្រកវល/កង
ចំណុច្រតតពិនិត
●

្ថ ន

●

្ន មេ្របះ

ពសឹកេរចរល

●

ខូ ច

●

ប ្ល យ/លូ ត ខូ ច្រទង់្រ

បទ ្ឋ នស្រ
●

ត
យ

ប់ការកំណត់េង ងទម្ព ក់ ្រកវ ិលទម្ព ក់ ្រកវ ិល/កង ែដលមិន

រង្វ ះ ត់ៃនេង ងទម្ព ក់ធំេពក
ស់ វ ិ ្រតៃន C េ កុ ង រ ូប ព 3-38 េហើយតៃម្ល គឺេលើសចេ ្ល ះែដល

ចទទួ លយក
នប ្ជ ក់េ

●

្រកវ ិល/កងខូ ច្រទង់្រ

●

េពលរកេឃើញ ្ន មេ្របះេ េពលពិនិត េមើលេ យែភ្ន ក
ចំេ ះេង ងទម្ព ក់ យកល្អ គួ រ្រតតពិនិត មកាលកំណត់រកេមើល ្ន មេ្របះ
េធ្វ ើេតស្ត ៉ េញ៉ទិចេ យ គល្អ ិត។

●

យ ្ល ង
ំ េហើយ

ចេមើលេឃើញេ

េង ងទម្ព ក់ ្រកវ ិលទម្ព ក់ ្រកវ ិល/កងែដល

ន
យ្រក ុមហ៊ុនផលិត។

យែភ្ន ក។
មរយៈការពិនិត េមើលពណ៌ ឬការ

នការសឹកេរចរលគួ រសម (បរ ិ ណៃនការសឹកេរចរលេលើសពី 5%

ៃនទំហំេដើម)។

រ ូប

ព 3-38 រង្វ ះ

ត់ និងការសឹក រ ិចរ ិលៃនេង ងទម្ព ក់

65 (km)

រ ូប

ព 3-39 ការសឹកេរចរ ិលៃន្រកវ ិលទំពក់

អង្គ ំ
ចំណុច្រតតពិនិត មុនការ

រសចេ

ង

●

រ ូប ង

●

មុខ

●

សឹកេរចរល េ្របះ ែឆបដុំ វ ិល និង ្គ ម

●

ខូ ច្រទង់្រ

ងេ្រ

ំងេធ្ម ញ)

(

រ (ឧបករណ៍ស្រ

បទ ្ឋ នស្រ

ប់

ក់ ្ទ ស់ កង តំណ ដុំ វ ិល)

យ រលុង ឬ ្ល ក់ប៊ូឡ
ុ ង និងក លប៊ូ ឡ
ុ ង
ប់ការកំណត់អង្គ ំែដលមិន

ចទទួ លយក

●

អង្គ ំែដលមិនដឹងពីបនុ កសចេ

●

អង្គ ំែដលសឹកេរចរល េ្របះ ឬែឆបេធ្ម ញ។

●

អង្គ ំែដលខូ ច្រទង់្រ

●

អង្គ ំែដលេកាង ខូ ច្រទង់្រ

●

េ

●

អង្គ ំែដលេកាង ខូ ច្រទង់្រ

●

ឧបករណ៍ស្រ

●

អង្គ ំែដល

ការែថ
អង្គ ំ

េពល

យ ឬេ្របះេ
យ្របេ

នការសឹកេរចរល កំេ

ប់

យ្របេ

ន

ង។

បរ ិេវណចេ ្ល ះេបើកចំហរ។
ង និងេ្របះេ

កង។

ង និង ្ន មេ្របះេ
ង និងេ្របះេ

េលើមុ លៃនែផ្ន កនីមួយៗ។

េលើតំណ។

ក់ ្ទ ស់ដំេណើការមិនល្អ ឬរុស័រេខ យ។

ន ្ន មផ រខុសកែន្ល ង( ្ន មផ រខុសកែន្ល ងេ

េពលផ រេ

យ ្ក េភ្ល ើងអគ្គ ិសនី)។

ំ និងរក ទុក
នែផ្ន កែដល

នចល

េ្រចើន េហើយ

ម

រឱ

នការែថ

●

ស ្អ តសំណល់ ្ន ព
ំ ណ៌ និងភក់េចញពីែផ្ន កែដល

●

ស ្អ តសំណល់ ្ន ព
ំ ណ៌ និងភក់េចញពីដុំ វ ិល និង ្គ ម។

●

ជូ តេ្របងែដល

●

រក ទុកេ

●

េ

ប់នឹងេធ្ម ញៃនដុំ វ ិល និង ្គ ម។

កែន្ល ងែដល

លែផ្ន កែដលេ

នចល

ះេ

នកំណត់ែដល

នបរ ិ ្ថ នល្អ ។

លេដើម ីកុំឱ េគេ្របើ េទ ត។

66 (km)

និង

ំ ល់ៃថ្ង ។
ក់េ្របងរអិលេ

ែផ្ន កែដលរកិល។

ពិនិត េមើលទម្ព ក់ទ្រម
ចំណុច្រតតពិនិត
●

ការប ្ល យ/ការលូ ត

●

ការសឹកេរចរល

●

ការខូ ច្រទង់្រ

●

្ន មេ្របះ

●
●

ខូ ច

យ

ត

្ន មផ រខុសកែន្ល ង

បទ ្ឋ នស្រ

ប់ការកំណត់ទម្ព ក់ទ្រមែដលមិន

●

ទម្ព ក់ទ្រមែដល

●

្រច ក់ែដល

●

ទម្ព ក់ទ្រមែដល

នប ្ល យ/លូ ត ខូ ច្រទង់្រ

ចទទួ លយក

ន

យេលើសពីតៃម្ល ែដល

នកំណត់េ

យ្រក ុមហ៊ុនផលិត។

ន ្ន មេ្របះ
ន ្ន មឆ្កត

្ល ក់ ឬខូ ចេ

ែផ្ន ក្រក

ំេលើសពីតៃម្ល ែដល

67 (km)

នកំណត់េ

យ្រក ុមហ៊ុនផលិត។

ជំពូក 4
ិ
វធី

្រស្តផ្ដល់ស ្ញ និងការចងែខ សច
ិ ចងែខ សច
នីតិ វធី

1

មូ ល ្ឋ ន (ទំព័រ 119)

ការចងែខ សច ក់ព័ន្ធនឹងេ្រ ះ ្ន ក់េ្រចើនទ្រមង់ េ យ រទម្ង ន់ដ៏ធ្ងន់ៃនទំនិញែដល ប់រង។
ំ ច់ ស់ែដល្រតវ
នការេរ បចំឱ សម្រសបនឹងេ លបំណងេដើម ី
សុវត្ថ ិ ពកុ ងការអនុវត្ត ការ រេនះ មរយៈការកំណត់ែផនការ
និងបទ ្ឋ ន្របតិបត្ដ ិ
ការយកចិត្តទុក ក់េ យ្រប ុង្របយ័ត្នេ េលើសុវត្ថ ិ ពៃនបរ ិ ្ថ នការ រ ការអនុវត្ត ្រតឹម្រតវ
មនីតិ វ ិធីចងែខ សច និងការផ្ត ល់ស ្ញ ឬ ្ល កស ្ញ ែដល្រតឹម្រតវ ច ស់ ស់។
ង 4-1 ប ្ហ ញពីនីតិ វ ិធីៃនការ
ចងែខ សចមូ ល ្ឋ ន។
ង 4-1 នីតិ វ ិធីចងែខ សច
●

ការេរ បចំ
ចំណុច

1

មូ ល ្ឋ ន

ចំណុចសំ

ប ្ជ ក់ពីបនុ កែដល

ន

ន់ៗ

េ្រជើសេរសដងសចែដលសម្រសបស្រ

កំណត់ចំ

ប់ការអនុវត្ត ការ

រ។

កំណត់ៃនដងសច

េ

ំ

េពលេ្របើដងសចែដល

នៃដ

្រតវពិនិត េមើលែខ េកាងតំ
បនុ កែដល

ង

នកំណត់ និង

ងបនុ កសរុបែដល

ន

កំណត់។
2

ែស្វ ងយល់ពីរ ូប ង ទំហំ

ពិនិត េមើលការបរ ិ

វតុ

តុ និងទម្ង ន់ៃនបនុ ក

្របែហល។

ឱ

ន្រតឹម្រតវ
ចេធ្វ ើេ

3

កំណត់ទី

េលើ វ ិក្ក យប្រត ឬអ្វ ីែដល្រប

យេ

ក់

េបើសិន

មិនច ស់ ្រតវសួ រ

ពិនិត ឬគណ

។

មែដល

ន។
ំងៃន COG

្រតវចំ

ំ

ទី្របជុំទម្ង ន់ COG

នទី

ំង

ចំណុចមួ យ។

្រតវកំណត់ទី
COG ឱ

ំងៃនទី្របជុំទម្ង ន់

ន្រតឹម្រតវ។ (សូ មេមើល

ទំព័រ 151)
4

5

េ្រជើសេរសវ ិធី

្រស្ត ៃនការ

្រតវសេ្រមចអំពីចំនួនែខ ពួ រ វ ិធី

្រស្ត ៃនការចងែខ សច និង

ចងែខ សច

ទី

េ្រជើសេរសឧបករណ៍ែខ ចង

កំណត់ចំនួន ទំហំ និង្របែវងអង្ក ត់ផ្ចិតៃនឧបករណ៍ែខ ចង

សច

សចេ

ំងៃនការចងែខ សច។

មរ ូប ង ទម្ង ន់ និង វ ិធី

(សូ មេមើលទំព័រ 123)

្រស្ត ៃនការចងែខ សចៃន

បនុ ក។
6

ពិនិត ឧបករណ៍ែខ ចងសច

ពិនិត រកេមើលការខូ ច

ត ខូ ច្រទង់្រ

យ ការរមួ ល ឬការ

សឹកេរចរល។
7

ពិនិត េមើលបរ ិេវណេរបនុ ក

●

េចញ

ពិនិត េមើល
ល្ម ម្រគប់្រ

●

ពិនិត េមើល

្រតវយកចិត្តទុក
កុំឱ ៃដ ឬ្រ

បរ ិេវណេរបនុ កេចញធំទូ

យ និង រង

ដុំ្រទទម្ង ន់្រតវ

68 (km)

សុវត្ថ ិ
កម្ម ករ

ន់ និង មិនេទរ។
នេ្រត មរ ួច ល់។

ក់េច ស ង

មៃដរបស់អ្នកឈឺ។
ពបរ ិេវណែដល

ចជេម្ល សេចញ។

●

ការេលើក
ចំណុច

1

ម

ចំណុចសំ

រដងសច

●

េ

េ

ន់ៗ

កំណត់ចំ

អ្ន កប ្ជ េ្រគឿងច្រក េហើយប ្ហ ញកែន្ល ង

ផុក។
●

្រតវស្ថ ិតេ

ទី

ំងរបស់អ្នកេ

េមើលេឃើញអ្ន កប ្ជ ដងសច
2

●

ំេង ងទម្ព ក់

3

ផ្ដ ល់ស ្ញ ឱ ប ្ទ បចុះ

6

ចងែខ សចបនុ ក

ចងែខ ពួ រេធ្វ ើពីលួសស្រ
ការចងសចេ

្រតវ្រ

ទំពក់

ចេធ្វ ើ

នេ

្រតវគិតគូ រពី COG។

●

េច ស ងការ ្ល ក់បនុ ក។

●

្រ

●

្រតវ

ចំពី

ការ

យ

យ្រសល។

កដ

ន។

រក េង ងទំពក់េ

កម្ព ស់

េង ងទំពក់នឹងមិនបុក

ន្រជ ុង។

បនុ ក

នទំហំធំ ្រតវឈប់

េង ងទម្ព ក់េ

ទី

ំងែដលការចងែខ

សច

នេ

យ

ចេធ្វ ើ

●

យ។

្រតវ្របយ័ត្នេច ស ងការេក ប
្រ

មៃដរបស់អ្នក។

្របយ័ត្នការ

ក់េជើងរបស់អ្នក។

រែខ ពួ រេធ្វ ើពីលួសមិនឱ រអិល។

្រតវ្រប ុង្របយ័ត្នេច ស ងការរមួ លែខ ពួ រេធ្វ ើពីលួស ចងែខ ពួ រេធ្វ ើពីលួសេលើេង ងទម្ព ក់

្រតវ្រ

មលំ

ប់ការចងសច។
កដ

រង្វ ង់កំណួចៃនែខ ពួ រេធ្វ ើពីលួសនឹង

មិនែខ្វ ង ្ន ។
●

្រតវ្រ

●

ប់ែគមៃនបនុ កែដល

ស្រ
●

នការរ

នល្អ

សម្រសប។

ចំពីេលើ COG ៃនបនុ កកែន្ល ងែដល េបើសិន

●

ប់ ●

កដ

ប់ស ្ញ

ក លអ្ន កចងែខ សច។

ក់េង ងទំពក់េ

នឹងេង ង

េពលេ្របើឧបករណ៍ឥតែខ ្រតវ

និង មិន

្ល ស់ទីេង ងទម្ព ក់ពីេលើបនុ ក។

ការចងែខ សច

5

េ

ំង្រស ុង។

ន

ផ្ដ ល់ស ្ញ ឱ ប ្ទ បេង ងទំពក់ប ្ទ ប់ពី ឈប់េ

ការផ្ដ ល់ស ្ញ ឱ ឈប់

●

ពិនិត េមើល

េលើបនុ ក។
4

្រតវេ្របើកែញ្ច ផង។

កែន្ល ងែដល

ចងុ លប ្ហ ញបនុ កែដល្រតវេលើក។

●

●

ំ

ក់ែខ ពួ រេធ្វ ើពីលួសឱ ្រសប ្ន េ
េង ងទម្ព ក់។

69 (km)

ចំក ្ដ ល

ប់ែដល្រតឹម្រតវ។

សូ មេមើល ជំពូក 5៖ វ ិធី
ក់ែស្ត ង។

្រស្ត ចងែខ សច

ចំណុច
7

ផ្ដ ល់ស ្ញ ឱ េលើកេឡើង

ចំណុចសំ
●

បន្ត ិចម្ដ ងៗ

្រតវពិនិត េមើលទី
េ

●

ន់ៗ

ំង និងចល

របស់កម្ម ករ

្រតវស្ថ ិតេ

ទី

ំ

្រតវ្របយ័ត្ន េច ស ងការ

ប់/េក ប

ៃដឬេជើងរបស់អ្នក។

យ្រប ុង្របយ័ត្ន។
ំងរបស់អ្នកេ

េមើលេឃើញអ្ន កប ្ជ ដងសច
●

កំណត់ចំ

កែន្ល ងែដល
ន

ំង្រស ុង។

ការេលើកបនុ កេឡើងបន្ត ិចម្ដ ងៗគឺេដើម ីប ្ក រមិន
ឱ ែខ ពួ រេធ្វ ើពីលួសរអិល។

●

្រតវ្រ

កដ

លួ សស្រ
8

ផ្ដ ល់ស ្ញ ឱ ឈប់ដងសច

●

ពិនិត

COG េង ងទំពក់ និងែខ ពួ រេធ្វ ើពី

ប់ការចងសចស្ថ ិតេ
ែខ ពួ រេធ្វ ើពីលួសស្រ

នស

ទី

ំងបញ រ។

ប់ការេ

ងបង្ហត

ពតឹង េហើយែខ ពួ រេធ្វ ើពីលួសស្រ

ចងសច

នស

ពិនិត ពី្រគប់ទិស។

ប់ការ

ពតឹងេស្ម ើមុននឹងេលើកេចញពី

ដុំ្រទទម្ង ន់។
●

ពិនិត មុំៃនែខ ចងសច។

●

ពិនិត

រង្វ ង់កំណួច

ន ្ជ ប់នឹងចំណុចក ្ដ ល

ៃនេង ងទំពក់។
●

ពិនិត

ដងសចែដលេ

លួ សគឺេ
●

ទី

េបើសិន

ងបង្ហតែខ ពួ រេធ្វ ើពី

ំងបញ រ។

មិនេ

ទី

ំងបញ រេទ ្រតវផ្ដ ល់ស ្ញ

ឱ ្ល ស់ទីដងសច និងៃលត្រមវទី

9

ផ្ដ ល់ស ្ញ ឱ េលើកេឡើង
បន្ត ិចម្ដ ងៗ

ំងេង ងទំពក់

ឬប ្ទ ប េ

េលើដីេដើម ច
ី ងសចម្ត ងេទ ត។

●

ពិនិត

្ថ ន

ពបនុ ក។

●

ពិនិត

បនុ ក្រតវ

េបើសិន

បនុ ក

●

នេលើកកុ ងស

ចេ

ពេផ្ត ក។

លេរ ្រតវឈប់សិនេដើម ី

ប ្ទ បបនុ កចុះ េហើយចងសចម្ត ងេទ ត។

10

ផ្ដ ល់ស ្ញ ឱ ឈប់ដងសច
ប ្ទ ប់ពីេលើកផុត

●

េលើកបនុ កតិចៗពីដុំ្រទទម្ង ន់។

●

ពិនិត

បនុ ក្រតវ

●

ពិនិត

បនុ ក

●

ពិនិត តំណឹងៃនែខ ពួ រេធ្វ ើពីលួសស្រ

នេ

ងកុ ងស

ពេផ្ដ ក។

្រតវថ្ល ឹងែថ្ល ង

ការេលើក

ចេធ្វ ើេ

ន

ឬអត់។

នលំនឹង។
ប់ការ

ចងសច។
●

េបើសិន

នប ្ហ អ្វ ីមួយ ្រតវប ្ទ ប េដើម ីចង

សចម្ដ ងេទ ត។
ជុំ វ ិញ។

11

ផ្ដ ល់ស ្ញ ឱ េលើក

្រតវ្របយ័ត្នកុំឱ បនុ កបុកនឹងវតុ ែដលេ

12

ការផ្ដ ល់ស ្ញ ឱ ឈប់

្រតវេលើកបនុ ករហូ តដល់កម្ព ស់ែដលកម្ម ករ
នេ

13

ំបនុ កេ

ដល់កែន្ល ង

េរបនុ កេចញ

●
●

យសុវត្ថ ិ

ចងុ លប ្ហ ញកែន្ល ងេរបនុ កេចញ។
េ

ច ្ល ស់ទី

ព។

ងមុខដងសច។

70 (km)

ជេម្ល សកម្ម ករែដលេ
បញន។

េ្រកាមគន្ល ងផ វ

●

ការ

ក់
ចំណុច

1

2

3

4

ចំណុចសំ

ចងុ លប ្ហ ញកែន្ល ងេរបនុ ក ្រតវស្ថ ិតេ

ទី

ំងរបស់អ្នកេ

េចញ េហើយផ្ដ ល់ស ្ញ ឱ ឈប់ ដងសច

ន

ំង្រស ុង។

ផ្ដ ល់ស ្ញ ឱ ប ្ទ បចុះ

ផ្ដ ល់ស ្ញ ឱ ឈប់ដងសច

ៃលត្រមវទី

ំងេរបនុ ក

ន់ៗ

កំណត់ចំ

កែន្ល ងែដលេមើលេឃើញអ្ន កប ្ជ

●

្រតវ្រ

កដ

កម្ម ករ

●

្រតវ្រ

កដ

បនុ កមិនបុកនឹងវតុ ែដលេ

មិន្រតវេ

នជេម្ល សេចញ។

●

ក់បនុ កេ

ដល់កម្ព ស់សម្រសប (្រប

●

ក់បនុ កេ

ទី

ច់

ជុំ វ ិញ។

េ្រកាមបនុ ក
ត។

បញ ប់ដងសច។

ណ្រតឹមចេង្ក ះ)។

ំងែដល្រតឹម្រតវ។

ពិនិត តំបន់/បរ ិេវណែដលេ

ជុំ វ ិញ។

្រតវ្របយ័ត្ន េច ស ងការ
េក បខនអ្ន ក

5

ផ្ដ ល់ស ្ញ ឱ ប ្ទ បចុះ

●

្រតវេ

កែន្ល ងែដល

6

ផ្ដ ល់ស ្ញ ឱ ឈប់ដងសច

្រតវពិនិត

កម្ម ករ

●

ផ្ដ ល់ស ្ញ េ

ដងសច ខណៈេ

ផ្ដ ល់ស ្ញ ឱ ប ្ទ បចុះបន្ត ិច

ពិនិត

ន

្ថ ន

មិន្រតវ

ព។

ំងអស់េ

កែន្ល ងែដល

នសុវត្ថ ិ

ព។

ះ្រតវ្របយ័ត្នកុំឱ បនុ កបុក

ជុំ វ ិញ។
ំងៃនបនុ ក និងដុំ្រទទម្ង ន់ ្ល មៗមុននឹង

្រតវពិនិត េមើលទី
បនុ ក្រតវ

7

នសុវត្ថ ិ

●

នឹងវតុ ែដលេ

ក់ចុះ។
ពៃនបនុ ក និង

ក់ េលើដុំ្រទទម្ង ន់។

ម្ដ ងៗ
8

ការផ្ដ ល់ស ្ញ ឱ ឈប់

●

្រតវ
ស

ែខ ពួ រេធ្វ ើពីលួសស្រ

ប់ការចងសច

ន

ពតឹង។

●

្រតវពិនិត

ដុំ្រទទម្ង ន់្រទបនុ ក

ន្រតឹម្រតវ។

●

្រតវពិនិត

ែខ ពួ រេធ្វ ើពីលួសស្រ

ប់ការចងសចមិន

េ

ំ

េ្រកាមបនុ ក។

71 (km)

ប់

េ

ប់។

ក់ៃដរបស់អ្នក

េលើបនុ កេទ។

9

ប ្ទ បបនុ កចុះបន្ត ិចម្ដ ងៗ

●

េហើយឈប់

10

្រតវ

ែខ ពួ រេធ្វ ើពីលួសស្រ

12

ផ្ដ ល់ស ្ញ ឱ ប ្ទ បចុះ

●

្រតវពិនិត េមើល

●

េច ស ងការប ្ទ ប ្ល ង
ំ េពក។

យកែខ ពួ រេធ្វ ើពីលួសស្រ

បនុ ក

បញ ប់ែខ ពួ រេធ្វ ើពីលួសស្រ

ការផ្ដ ល់ស ្ញ ឱ ឈប់

ការចងសចេចញ

ន

េច ស ងការ ្ល ក់បនុ ក។

បនរបន្ត ិច។

ដករង្វ ង់កំណួច
11

ប់ការចងសច្រតវ

ប់

នលំនឹង។

ប់ការចងសចេ

●

ពិនិត េមើល

●

ពិនិត េមើលបរ ិេវណែដលេរបនុ កេចញ។

●

ទី

ំងែដល

ច

ន។
បនុ ក្រតវ

ន

ក់្រតឹម្រតវ។

●

យកែខ ពួ រេចញេ

●

មិន្រតវ

ខណៈេ

្របយ័ត្នការ

ំង្រស ុង។

ំរហូ តដល់េង ងទំពក់ឈប់

ះ្រតវេច ស ងការរលំបនុ ក។

ញែខ ពួ រេធ្វ ើពីលួសស្រ

ប់ការចងសចែដល

ក់េជើងរបស់

អ្ន ក។

ប់

មួ យេង ងទំពក់ដងសចេទ។
13

ផ្ដ ល់ស ្ញ ឱ េលើក

●

េលើកេង ងទម្ព ក់ដល់កម្ព ស់ែដលសម្រសប។

●

ផ្ដ ល់ស ្ញ េ

ដងសច ខណៈេ

បុកនឹងវតុ ែដលេ

2
ស្រ

ះ្រតវ្របយ័ត្នកុំឱ េង ងទំពក់

ជុំ វ ិញ។

ការេ្រជើសេរសលំហូរៃនឧបករណ៍ែខ ចងសច (ទំព័រ 123)

ប់ការេ្រជើសេរសឧបករណ៍ែខ ចងសច ្រតវពិនិត វតុ េ

កុ ងបញ្ជ ី។ (

72 (km)

ង 4-2៖ ទំព័រ 123)

ក នទូ េ

គឺ្រតវេលើកេង ង

ទម្ព ក់ ៉ ងេ
ពីដី។

ច

ស់ 2 m

ការ្រប ុង្របយ័ត្នទូេ

3
3.1

សេម្ល កបំ

ក់ស្រ

ស្រ

ប់ការចងែខ សច (ទំព័រ 124)

ប់ការចងែខ សច

ការចងែខ សច ក់ព័ន្ធនឹងេ្រ ះ ្ន ក់ េហើយ គេ្រចើន្រតវ នអនុវត្ត េ ទីខ្ពស់។ េហតុដូេច្ន ះេហើយ សេម្ល កបំ ក់
ស្រ ប់េធ្វ ើការ ត្រមវឱ ន ព យ្រសលកុ ងការេធ្វ ើចល ប៉ុែន្ត េ ះ ៉ ង
ក៏ ម រឱ សម្រសបកុ ងការ
ការ រកម្ម ករពីេ្រ ះ ្ន ក់ ដូ ច ការ ្ល ក់េ យៃចដន វតុ ែដល ្ល ក់ពីេលើ និងវតុ ធ្ងន់ៗែដល ចបង្ក ររបួ សេជើង
កម្ម ករផងែដរ។
●

្រតវ
្រតវ

●

េ

●

ក់មួករង និងចងែខ ច ្ក រឱ
ក់ឧបករណ៍ការ រ ្ល ក់។
េពលេ្របើែខ ពួ រេធ្វ ើពីលួសស្រ

្រតវ

ក់ែស កេជើងសុវត្ថ ិ

ែស កេជើងកែវងស្រ
●

្រតវ

3.2
និេ

ក់

ការ

ប់ការចងសច ្រតវ្រ

កដ

និភ័យៃនការ ្ល ក់េ
ក់េ្រ

េពលេធ្វ ើការេ

មៃដេធ្វ ើពីែស កេដើម ីការ

ពែដលសម្រសបនឹង្របេភទការ

ប់េធ្វ ើការេដើម ីការ

វៃដែវង និងេ

រេជើង

េជើងែវងេដើម ីការ

ក់កម្ម ករ

ជកអនុវត្ត ការ

ន្រតឹម្រតវ។ េដើម ីប ្ក រ

រែដលអនុវត្ត ។ យកល្អ ្រតវ
្រស័យេលើ្របេភទៃន្របតិបត្ត ិការ។

ក់េ

ទីខ្ពស់

ររបួ ស។

យឺត រប ឬ

ក់

រ។

េដើម

ក់កម្ម ករ និងចំណុចេផ ងេទ តដូ ច

នេរ ប ប់

ងេ្រកាម៖

●

ំការ្រតតពិនិត ការ រ រ ួមពីកុ ងចំេ មកម្ម ករ ែដលអនុវត្ត ការ រចងសច
(អ្ន កប ្ជ ដងសច អ្ន កផ្ត ល់ស ្ញ អ្ន កចងែខ សច ជំនួយការអ្ន កចងែខ សច ។ល។) ្របគល់ រកិច្ចឱ មនុស ្ន ក់ៗ
សេ្រមចចិត្តេលើការេរ បចំតំបន់ការ រ ប ្ជ ក់ពីកែន្ល ងែដល្រតវ ម ត់មិនឱ ចូ ល បេង្ក ើតែខ ស ្វ ក់ៃន
រច សម្ព ័ន្ធប ្ជ េហើយ្របកាសព័ត៌ នេនះដល់កម្ម ករមុនេពល ប់េផ្ត ើមការ រ។

●

ផ ព្វ ផ យព័ត៌ នអំពីបនុ ក ដូ ច
ចំេ ះការ រចងែខ សច។

●

សេ្រមចចិត្តេលើស ្ញ េថរ ស្រ
្ន ក់ឱ ផ្ត ល់ស ្ញ ។

ត់

ំងមនុស

្ន ក់ែដលដឹក

្របេភទ ទម្ង ន់ រ ូប ង បរ ិ ណ និងគន្ល ងបញន េ

ប់ការប ្ជ ដងសច ែដលសម្រសបស្រ

73 (km)

ប់ទី

ំងការ

អ្ន កែដលទទួ លខុស្រតវ

រ េហើយ

ត់

ំងអ្ន កផ្ត ល់ស ្ញ

3.3

ការ្របជុំមុន

ប់េផ្ដើម (រ ូប

ព 4-3៖ ទំព័រ 126)

អ្ន កទទួ លខុស្រតវេលើការ រចងែខ សច្រតវ្របជុំ មួ យស ជិកដៃទេទ ត មុនេពល ប់េផ្ត ើមការ
បទ ្ឋ នការ រ ឬែផនការការ រ េហើយអនុវត្ត មចំណុចដូ ច នេរ ប ប់ ងេ្រកាម៖
●

ជូ នដំណឹងអំពីព័ត៌

●

ពិនិត េមើល ្ថ ន

រេ

ង

ម

នលម្អ ិត (្របេភទ ទម្ង ន់ រ ូប ង បរ ិ ណ) ៃនបនុ ក។
ពៃនទី

ំងការ

រ និងេ្រជើសេរសគន្ល ងបញនែដល

ចេ្របើការ

ន ែដលមិនកាត់ពីេលើកម្ម ករ

េផ ងេទ ត។ កំណត់ទី ំងជេម្ល សសុវត្ថ ិ ព េ យគិតពិ រ អំពីកម្ព ស់បនុ កែដល នប ្អ ក់េ
អំពីនីតិ វ ិធីជេម្ល សសុវត្ថ ិ ពដល់កម្ម ករ ំងអស់ ្របសិនេបើ ំ ច់្រតវកំណត់គន្ល ងកុ ងទី ំងការ
(a) េ

យេ

ល និង្របកាស
រ។

េពលេធ្វ ើការ

មួ យដងសចេធ្វ ើដំេណើរចល័តេ ខ្ព ស់ផុតក ល ឬដងសច ្ព នែដល នមុខ រេធ្វ ើដំេណើរឬ
កាត់ទទឹង ្រតវជេម្ល សេចញកុ ងទិសេ 45 ដេឺ ្រក ពីទិសេ
្ល ស់ទី េហើយរក ច ្ង យ 2 ែម៉្រតេឡើងពីចុងបនុ ក។

(b) េ េពលេធ្វ ើការ មួ យដងសចេធ្វ ើដំេណើរចល័តេ ខ្ព ស់ផុតក ល ឬដងសច នៃដែដល នមុខ
រក ច ្ង យ 2 ែម៉្រតឬេ្រចើន ងេនះ កុ ងទិសេ េ េ្រ ពី ងចុងពីចុងបនុ កែដលកំពុង វ ិល។

ំងជេម្ល ស

ការេ

ការរកិល
កាត់ទទឹង

រវ
លិ

ទី

កា

45°

ងសច

2ែ

ម៉្រ
ត

េឡ
ើងេ

ការេធ្វ ើដំេណើរ

រវ ិល ្រតវ

2 ែម៉្រត េឡើងេ

ទី

ំងជេម្ល ស
2 ែម៉្រត េឡើងេ
្របែវងែខ បេ ្ត យៃនបនុ ក

ដងសចេធ្វ ើដំេណើរចល័តេ

ខ្ព ស់ផុតក ល ដងសច ្ព ន

រ ូប

ដងសចចល័ត ដងសច

ព 4-1 ទី

ំងជេម្ល ស

74 (km)

នៃដ

●

ផ ព្វ ផ យអំពី វ ិធី

●

្របកាសពីមុខតំែណងការ រ និងទី ំងជេម្ល សរបស់អ្នកចងែខ សច អ្ន កផ្ដ ល់ស ្ញ និងជំនួយការអ្ន កចងែខ សច។
ផ ព្វ ផ យពីមុខតំែណងការ រ និង វ ិធីប ្ក រការេ លេ កម្ម ករ ្ន ក់ៗ េបើសិន
នកិច្ចការេដើម ីប ្ក របនុ ក
មិនឱ េ

រ នីតិ វ ិធីការ

្រស្ត ការ

រ និងការ

ំងការ

រដល់កម្ម ករ

ំង

យ។

ល។

●

ដឹក

●

ពិនិត េមើល

●

ឱ អ្ន កផ្ត ល់ស ្ញ
ក់របស់ដូច
ពួ កេគ ន ៉ ង យ។

●

ពិនិត េមើលលក្ខ ខណ្ឌៃនការទំ ក់ទំនងឥតែខ ដូ ច
ឧបករណ៍ឥតែខ ្រតវ នេ្របើេដើម ីផ្ត ល់ស ្ញ ។

3.4

ត់

ំ និងពិនិត ការេ្របើ្រ
វ ិធី

ស់ឧបករណ៍ការ

្រស្ត ផ្ត ល់ស ្ញ ្រតវ
ែខ

វ ិ នការ្រប ុង្របយ័ត្ន

●

្របសិនេបើ នការ្រពយ
សុវត្ថ ិ ព។

●

កុំជិះេលើបនុ ក។

●

កុំទុកឧបករណ៍េ

●

កុំចូល ឬអនុ ្ញ តឱ នរ

រម្ភ

នេ្របើ

រឱ

នសម្រសប។

ប់

ប់េ

ក់ៃដ និងមួ កការ

មូ ល ្ឋ នស្រ

ទី

ំងការ

រែដល

រនីមួយៗ។

នស ្គ ល់ េដើម ីឱ អ្ន កប ្ជ ដងសច

ក្រមិតែដនបញន មុនេពល

ប់េផ្ត ើមការ

រ ្របសិនេបើ

ប់ការចងែខ សច

មួ យអំឡ
ុ ងេពលចងែខ សច ្រតវអនុវត្ត ការចងែខ សចម្ត ងេទ ត េដើម ី

េលើបនុ ក។
្ន ក់ចូលេ្រកាមបនុ ក។

75 (km)

ចស ្គ ល់

ិ
វធី

4

្រស្តៃនការចងសចេ

យែខ ពួ រ (ទំព័រ 126)

ស្រ ប់ការចងសចេ យដងសច ែខ ពួ រេធ្វ ើពីលួស ្រច ក់ ឬែខ ចងសច្របេភទ្រក ត់សំែប៉ត្រតវ
្របេភទបនុ ក។ ែផ្ន កេនះពណ៌ អំពី វ ិធី ្រស្ត ចងែខ សចេ យេ្របើែខ ពួ រេធ្វ ើពីលួស។

4.1

ិ
វធី

្រស្តៃនការចងែខ ពួ រេធ្វ ើពីលួសេ

ការព ររង្វ ង់កំណួចៃនែខ ពួ រេធ្វ ើពីលួសេ

នេ្របើ

្រស័យេលើ

នឹងេង ងទំពក់ (ទំព័រ 126)

េលើេង ងទម្ព ក់

េនះគឺ វ ិធី ្រស្ត ៃនការព ររង្វ ង់កំណួចៃនែខ ពួ រេធ្វ ើពីលួសេ េលើេង ងទំពក់។ ្រស័យេលើចំនួនែខ ពួ រេធ្វ ើពីលួសែដល
នេ្របើ នការចងែខ សចេ យែខ ពួ រពីរែខ ការចងែខ សចេ យែខ ពួ របីែខ ការចងែខ សចេ យែខ ពួ របួ នែខ
េដើម (រ ូប ព 4-4៖ ទំព័រ 126)

ការចងសចេ
េនះគឺ

វ ិធី

យ

្រស្ត ៃនព រែផ្ន កក ្ត លៃនែខ ពួ រេធ្វ ើពីលួសេ

ការចងែខ សចេ
េនះគឺ

វ ិធី

នរង្វ ិលែតមួ យជុំ
ព 4-5៖ ទំព័រ 127។)

ិ
យចងព័ទ្ធជុំ វញែតមួ
យជុំ
ជុំ វ ិញទម្ព ក់ម្តង។ (សូ មេមើលរ ូប

្រស្ត ៃនការរុែខ ពួ រេធ្វ ើពីលួសេ

ការកួ ចចងបេ ្ដ ះ

េលើេង ងទំពក់។ (សូ មេមើលរ ូប

ព 4-6៖ ទំព័រ 128។)

សន្ន នឹងេង ងទំពក់

េនះគឺ វ ិធី ្រស្ត ៃនការរុែខ ពួ រេធ្វ ើពីលួសជុំ វ ិញែផ្ន ក ្ម ៃនេង ងទំពក់ម្តង។ ក្រម
ឬេ្រចើនកុ ងេពលែតមួ យ។

ស់កុ ងការេ្របើែខ ពួ រេធ្វ ើពីលួស 2

ទ្រមង់េនះទទួ ល នមកេ យការ ្ល ស់បរទី
(សូ មេមើលរ ូប ព 4-7៖ ទំព័រ 128។)

ំងរុៃនការចងែខ សចេ

យព័ទ្ធជុំ វ ិញមួ យជុំេ

ការចងព័ទ្ធ

លការណ៍គឺ្រតវ

ន

រង្វ ង់កំណួច (

េ

ម

ែផ្ន ក ្ម ៃនេង ងទំពក់។

ត់)

េនះគឺ វ ិធី ្រស្ត ៃនការេ្របើែខ ពួ រេធ្វ ើពីលួសចំនួនពីរែខ េហើយបត់ែផ្ន កមួ យៃនែខ ពួ រេធ្វ ើពីលួសមួ យ េដើម ីកាត់បន្ថ យ
្របែវងស្រ ប់ការៃលត្រមវ។ វ ិធី ្រស្ត ចងែខ សចេ យសុវត្ថ ិ ពេដើម ីជំនួសវ ិធីេនះ េគេ្របើការចងែខ សចេ យៃល
ត្រមវបីចំណុច។ (សូ មេមើលរ ូប ព 4-8៖ ទំព័រ 129, ទំព័រ 159។)

76 (km)

4.2

ិ
វធី

្រស្តៃនការចងែខ ពួ រេធ្វ ើពីលួសេ

ការព ររង្វ ង់កំណួចៃនែខ ពួ រេធ្វ ើពីលួសេ
េនះគឺ វ ិធី ្រស្ត ៃនការចងែខ ពួ រេធ្វ ើពីលួសេ
(សូ មេមើលរ ូប ព 4-9៖ ទំព័រ 130។)

ការចងសចេ
េនះគឺ វ ិធី
ទំព័រ 130។)

យ

នឹងបនុ ក (ទំព័រ 130)

េលើ្រប

នឹងបនុ កេ

ប់ព របនុ ក

យព ររង្វ ង់កំណួចរបស់ពួក េ

េលើ្រប

ប់ព រៃនបនុ ក។

នរង្វ ិលែតមួ យជុំ

្រស្ត ៃនការ្រទបនុ កពីេ្រកាម េ

យរត់ែខ ពួ រេធ្វ ើពីលួសកាត់ពីេ្រកាមបនុ ក។ (សូ មេមើលរ ូប

ព 4-10៖

ការចងចំណងរ ូត
េនះគឺ វ ិធី ្រស្ត ៃនការ ្ជ ប់បនុ កេ យចំណងរ ូត។ ក់ចុងៃនែខ ពួ រកាត់ មរង្វ ង់កំណួចេដើម ីចង ចំណងរ ូត
ឬេ្របើ្រកវ ិលទំពក់ជំនួសវ ិញ។ (សូ មេមើលរ ូប ព 4-11៖ ទំព័រ 131, រ ូប ព 4-12៖ ទំព័រ 131, រ ូប ព 4-13៖ ទំព័រ 131,
រ ូប ព 4-14៖ ទំព័រ 131។)

ការចងែខ សចេ
េនះគឺ

វ ិធី

ិ
យចងព័ទ្ធជុំ វញែតមួ
យជុំ

្រស្ត ៃនការរុែខ ពួ រេធ្វ ើពីលួសជុំ វ ិញបនុ កម្ត ង។ (សូ មេមើលរ ូប

ព 4-15៖ ទំព័រ 133, រ ូប

ព 4-16៖ ទំព័រ 133។)

កំណួចែខ ចងសចែបបេបល
កំណួចែខ ចងសចែបបេបល នបី្របេភទ៖ 1) ការបត់ែខ ពួ រេធ្វ ើពីលួស េដើម ីរត់ែផ្ន កែដល្រតវបត់កាត់ មរង្វ ង់កំណួច
2) ការបត់ែខ ពួ រេធ្វ ើពីលួស េដើម ីរត់រង្វ ង់កំណួចកាត់ មែផ្ន កែដល្រតវបត់ 3) ការេ្របើែខ ពួ រេធ្វ ើពីលួស ្ម នចុង (សូ ម
េមើលរ ូប 4-17៖ ទំព័រ 134)។

ការចងែខ សចេ

យការចងកួ ចែតមួ យេ

តេ្រកាម

េនះគឺ វ ិធី ្រស្ត ៃនការចងបនុ កែដល នែខ ពួ រេធ្វ ើពីលួសពីរែខ្វ ង ្ន េ េលើែផ្ន ក តៃនបនុ ក េហើយ្រតវ នេ្របើ
ស្រ ប់បនុ ក ងបំពង់ ងឌីស/ែផន ឬ ង ជីែដល ន តមូ ល។ នគុណ វ ិបត្ត ិ េ្រចើន ដូ េច្ន ះគួ រេ្របើ វ ិធី ្រស្ត
ឬឧបករណ៍ចងែខ សចែដល នសុវត្ថ ិ ពេផ ងេទ ត។ (សូ មេមើលរ ូប ព 4-18៖ ទំព័រ 134។)

ការចងែខ សចេ

យែខ ពួ រែតមួ យ (

េ

លការណ៍គឺ្រតវ

ន

ម

ត់)

ការចងែខ សចេ យែខ ពួ រែតមួ យ មួ យនឹងកំណួចែខ ពួ រែដល្រតវ នចង ៉ ងតឹងេ នឹងបនុ ក គឺ្រតវ
ម ត់ េ លការណ៍ េ យ រេហតុផល ងេ្រកាម។ (សូ មេមើលរ ូប ព 4-19៖ ទំព័រ 135។)

77 (km)

ន

ិ
វធី

5
5.1

ឧ

្រស្តៃនការចងែខ សចេ

ហរណ៍ៃនការចងែខ សចេ

យែខ ចងសច
យែខ ចងសច

្រច ក់ (ទំព័រ 136)
្រច ក់ (ទំព័រ 136)

ស្រ ប់ការចងែខ សចេ យ្រច ក់ ចូ រេ្របើ្រច ក់ែដល នអង្ក ត់ផ្ចិត្រតវ ្ន នឹងទម្ង ន់ៃនបនុ ក េ យរ ួមផ ំ មួ យនឹង
ឧបករណ៍ព រេ
ងេលើ និង ងេ្រកាម។ េបើ ំ ច់ ឧបករណ៍ែខ ចងសច ដូ ច អង្គ ំ ឬទំពក់ទ្រម ក៏ ច្រតវ នេ្របើ
ផ ំ ្ន ផងែដរ។ ្រតវេ្របើឱ ន្រតឹម្រតវ មេស វេ ែណ ំ្របតិបត្ត ិការរបស់្រក ុមហ៊ុនផលិត។ (សូ មេមើលរ ូប ព 4-20៖
ទំព័រ 134, រ ូប ព 4-21៖ ទំព័រ134, រ ូប ព 4-22៖ ទំព័រ 134, រ ូប ព 4-23៖ ទំព័រ 134។)

6

ិ
វធី

្រស្តផ្តល់ស ្ញ (ទំព័រ 137)

ច ប់ែចង េ េពលអនុវត្ត ការ រេ យេ្របើដងសច និេ ជក្រតវែតកំណត់ស ្ញ េថរស្រ ប់្របតិបត្ត ិការ/ការប ្ជ
ដងសច ត់ ំងមនុស ែដលផ្ត ល់ស ្ញ េ ះ េហើយឲ បុគ្គលេ ះផ្ត ល់ស ្ញ េ ះ។ ច ប់ក៏ែចងផងែដរ កម្ម ករែដល
ចូ លរ ួមកុ ងការ រេ ះ្រតវែតេ រព មស ្ញ េថរេ ះ។ េ យ រវ ិធី ្រស្ត ផ្ត ល់ស ្ញ
ចខុសៗ ្ន
្រស័យ មកែន្ល ង
េធ្វ ើការ អ្ន កចងែខ សច និងអ្ន កប ្ជ ដងសច្រតវែតប ្ជ ក់ស ្ញ ែដល នប ្ជ ក់េ កុ ងតំបន់ការ រនីមួយៗ។
ទូ េ
ែដល

ស ្ញ ៃដ្រតវ
នកំណត់ឱ

នេគេ្របើ ៉ ងទូ លំទូ

យ (សូ មេមើលទំព័រ 139-141)។ អ្វ ីែដលសំ

ន់ចំេ

ះស ្ញ ៃដ គឺ្រតវផ្ត ល់ស ្ញ

នច ស់ និង្រតឹម្រតវ។

ស ្ញ
សំេឡងេ យេ្របើឧបករណ៍ឥតែខ ក៏្រតវ នេ្របើ
កែន្ល ងែដលពិ កេមើលេឃើញ។
ំ ច់ែដល្រតវប ្ជ ក់
ស ្ញ េឡើង វ ិញេ យ្រតឹម្រតវ។

ញឹក ប់ផងែដរេ កែន្ល ងេធ្វ ើការ ដូ ច អ រខ្ព ស់ៗ ឬ
អ្ន កប ្ជ ដងសចេធ្វ ើស ្ញ
សំេឡងែដលផ្ត ល់េ យអ្ន កផ្ត ល់

78 (km)

ងេ្រកាមេនះ
●

ចំណុចសំ

ន់ៗែដលអ្ន កផ្ត ល់ស ្ញ ្រតវចង

នែតអ្ន កផ្ត ល់ស ្ញ ែដល

ន

ត់

ំងប៉ុេ ្ណ ះែដល

ំ៖
ចផ្ត ល់ស ្ញ ដល់អ្នកប ្ជ ដងសច

ន។

●

អ្ន កផ្ត ល់ស ្ញ គួ រែត ្គ ល់ច ស់មិន្រតឹមែតស ្ញ េទ ប៉ុែន្ត ្រតវ ្គ ល់ច ស់ ំងការ រចងែខ សចផងែដរ េហើយ្រតវយល់
ច ស់អំពីបនុ កែដល ន យតៃម្ល ក្រមិត/ចេ ្ល ះែដល ្ល ស់ទី និងការអនុវត្ត ការប ្ជ ដងសច។

●

និច្ចកាល្រតវេធ្វ ើការេ កែន្ល ងែដល នសុវត្ថ ិ ព ែដល ចេមើលេឃើញ ៉ ង
ែដលអ្ន កផ្ត ល់ស ្ញ
ចេមើលេឃើញច ស់ពី ្ថ ន ពការ រ។

●

និច្ចកាល្រតវផ្ត ល់ស ្ញ ែដល

នកំណត់េ

យ្រសលពីអ្នកប ្ជ ដងសច និង

អ្ន កប ្ជ ដងសច។

●

្រតវេលើកបនុ កបញ រ្រតង់

●

្រតវ្រ

●

បញ ប់្របតិបត្ដ ិការេលើកសិន េ េពលែខ ពួ រេធ្វ ើពីលួសតឹង េដើម ី្រ
េហើយប ្ទ ប់មកផ្ត ល់ស ្ញ ឱ េលើក បន្ត េទ ត។

កដ

●

ចងុ លប ្ហ ញឱ ច ស់េ អ្ន កប ្ជ ដងសចពីទិសេ
ចេធ្វ ើ នេដើម ីផ្តល់ស ្ញ ដល់ពួ កេគ។

ំងេរបនុ ក េហើយ្រតវេ

●

បញ ប់្របតិបត្ត ិការប ្ទ បសិន េ េពលបនុ កស្ថ ិតេ
ងេលើដុំទ្រមទម្ង ន់បន្ត ិច េដើម ីេធ្វ ើឱ ្រ
់
្ញ ឱ ប ្ទ បបន្ត េទ ត។
ក់ចុះេ យសុវត្ថ ិ ព េហើយប ្ទ ប់មកផ្ត លស

●

ប ្ទ ប់ពី្របតិបត្ដ ិការចងែខ សចចប់រ ួច ល់ ្រតវេលើកេង ងទម្ព ក់ឱ នកម្ព ស់ ៉ ងេ ច ស់ 2 ែម៉្រត េហើយ
កម្ម ករ ំងអស់ រ ួម ន អ្ន កចងែខ សច អ្ន កផ្ដ ល់ស ្ញ និងអ្ន កប ្ជ ដងសច ្រតវប ្ជ ក់ ការ រ្រតវ ន
េធ្វ ើរ ួច ល់េ យ្រតឹម្រតវ។

6.1

កដ

ស ្ញ

និច្ច។ ្រតវ្រ

ការចងែខ សច្រតវ

សំេឡង (ឧ

កដ

បនុ កមិន្រតវ

នព រេ

មុំ

មួ យេទ មុនេពលផ្ត ល់ស ្ញ ។

នបញ្ច ប់រ ួច ល់ េទើបផ្ត ល់ស ្ញ ឱ េលើក។

ជញន និងទី

ែខ ពួ រ្រតវ

ន ្ជ ប់េ

យ្រតឹម្រតវ

មុនពួ កេគេពលែដល
កដ

បនុ ក

ច

ហរណ៍) (ទំព័រ 142)

●

ចងុ លប ្ហ ញឱ ច ស់េ អ្ន កប ្ជ ដងសចពីទិសេ
ចេធ្វ ើ នេដើម ីផ្តល់ស ្ញ ដល់ពួ កេគ។

●

យកល្អ អ្ន កប ្ជ ដងសចគួ រេធ្វ ើស ្ញ

●

កម្ម ករគួ រយល់ច ស់អព
ំ ីស ្ញ ែដល្រតវ

ជញន និងទី

ំងេរបនុ ក េហើយ្រតវេ

សំេឡងពីអ្នកផ្ត ល់ស ្ញ េឡើង វ ិញឱ
នេ្របើេ

ទី

ំងការ

79 (km)

រនីមួយៗ។

មុនពួ កេគេពលែដល

នឮៗ េដើម ីប ្ជ ក់។

ជំពូក 5
ិ
វធី

្រស្តចងែខ សច

1

ិ ចងែខ សច (ទំព័រ149)
នីតិ វធី

1.1

ពិនិត េមើលបនុ កអតិបរ

ក់ែស្តង

និងបនុ កសរុបអតិបរ

ៃនដងសច និងឧបករណ៍

េផ ងេទ ត (ទំព័រ 149)
បនុ កអតិបរ ែដល្រតវ នប ្ជ ក់េ េលើដងសចេធ្វ ើដំេណើរចល័តេ ខ្ព ស់ផុតក លគឺ បនុ ក (ទម្ង ន់) អតិបរ ែដល
ច្រតវ នេលើកេ យដងសចេធ្វ ើដំេណើរចល័តេ ខ្ព ស់ផុតេលើក ល។ ទម្ង ន់ៃនបនុ កមិន្រតវេលើសពីចំនួនេនះេទ។
េ យ រដងសចែដលេធ្វ ើដំេណើរចល័តខ្ព ស់ផុតពីេលើក ល និងដងសច្របេភទ ្ព ន មធម្ម មិន្រតវ នបំ ក់េ យ
ឧបករណ៍ប ្ក រការផុកេលើសចំណុះ ឬឧបករណ៍ក្រមិតែដនកំណត់ការផុកេលើសចំណុះ េ ះ ម រឲ នការយកចិត្ត
ទុក ក់ ៉ ង្រប ុង្របយ័ត្ន។
ស្រ ប់ដងសចែដល នៃដសច និងដងសចចល័ត បនុ កអតិបរ និងបនុ កសរុបអតិបរ ែ្រប្របល ្រស័យេលើ
មុំរបស់ៃដសច និងកាំច ្ង យ្របតិបត្ត ិការ ដូ េច្ន ះអ្ន កចងែខ សច្រតវែតស្រមបស្រមល ៉ ងជិតដិត មួ យអ្ន កប ្ជ
ដងសច។

រ ូប

ព 5-1 ប ្ហ ញឧ

ហរណ៍ៃនបនុ កអតិបរ

េ

េលើដងសចែដលេធ្វ ើដំេណើរចល័តខ្ព ស់ផុតេលើក ល

80 (km)

1.2

រកទម្ង ន់ៃនបនុ ក (ទំព័រ 150)

េរឿងទីមួយែដលអ្ន កចងែខ សច្រតវេធ្វ ើគឺរកទម្ង ន់ៃនបនុ កែដល្រតវេលើកឲ ន្រតឹម្រតវ មែដល ចេធ្វ ើ ន។ អ្ន ក ច
រកេឃើញេ យ យនូ វទម្ង ន់ៃនផលិតផល ំងេ ះែដលអ្ន ក ត់ែចងេរ ង ល់ៃថ្ង ឬែដល នទម្ង ន់របស់ពួក ្រតវ ន
បិទ ្ល ក។ ៉ ងេនះក្ត ី េពល ត់ែចងបនុ កែដលមិន ្គ ល់ទម្ង ន់ អ្ន ក្រតវែតសួ រទម្ង ន់ ពីមិត្តរ ួមការ រ នបទពិេ ធន៍
ឬេមដឹក ំ្រក ុម ឬពិនិត េមើល េ េលើរ ូបគំនូរ ្ល ក វ ិក្ក យប្រត ឬឯក រដៃទេផ ងេទ តមួ យចំនួន។ ឬ ៉ ន់ ្ម នទម្ង ន់
េ យការគណ ។
នករណី េ្រចើនែដលអ្ន ក្រតវែត ៉ ន់ ្ម នទម្ង ន់ៃនបនុ កេ យែភ្ន ក។ ការ ៉ ន់ ្ម នៃនទម្ង ន់្រតវការបទពិេ ធន៍
ការ រ េហើយ ពិ កកុ ងការ ៉ ន់ ្ម ន េ យែភ្ន ក។ ការ ៉ ន់ ្ម នខុស ចនឹងេធ្វ ើឲ ដងសចផុកេលើសចំណុះ េហើយ
ប ្ត លឲ នេ្រ ះ ្ន ក់មិនរពឹងទុក ដូ ច ដងសចចល័តភក្រក ប់ ឬខូ ច តេ េលើស ្ភ រៈបរ ិកា្ខរែខ ចងសច។
េលើសពីេនះេ េទ ត នឹងបន្ថ យ្របសិទ្ធផលការ រ ៉ ងធំេធង។ គួ រែតេធ្វ ើការ្របយ័ត្ន្របែយងស្រ ប់ចំណុចដូ ច
ងេ្រកាម។
●

ពិនិត ស្ទ ង់ ងេ ៃនបនុ ក ៉ ង្រប ុង្របយ័ត្ន េហើយរកវ ិ ្រត េ

●

ពិនិត េមើលស ្ភ រៈែដលបនុ ក្រតវ
េធ្វ ើពីស ្ភ រៈខុស ្ន

●

គណ

●

េ្រ

នេធ្វ ើេឡើងអំពី។ បនុ កែដល

យែភ្ន ក។
ន

ឌេស្ម ើ ្ន

ចនឹងខុសទម្ង ន់ ្ន ្របសិនេបើពួក

ទម្ង ន់របស់ ។ (សូ មេមើលទំព័រ 44)
ះ ្ន ក់កុ ងការ ៉ ន់ ្ម នទម្ង ន់្រ

៉ ន់ ្ម នេ

ល

ងទម្ង ន់ពិត្រ

កដ។ បែន្ថ ម 20% េ

កាន់ទម្ង ន់ៃនបនុ កែដល្រតវ

យែភ្ន ក។

●

ធម្ម
ពិនិត េមើល ពខុស ្ន រ ងអ្វ ីែដលអ្ន ក ន ៉ ន់ ្ម នេ យែភ្ន ក និងអ្វ ីែដលអ្ន ក ស់ស្ទង់ពិត្រ
េដើម ីបេង្ក ើតទ ្ល ប់ៃនការែកលម្អ ឲ ្របេសើរនូ វ ព្រតឹម្រតវៃនការ ស់ស្ទង់េ យែភ្ន កស្រ ប់ទម្ង ន់។

●

មញ្ញ និងការប ្ហ ញទម្ង ន់ ក់ដូច
មួ យែម៉្រតៃនវតុ តុ មបទ ្ឋ ន ឬេ
មវតុ តុបទ ្ឋ នក៏
លម្អ ព្រតឹម្រតវៃនការ ស់ស្ទង់េ យែភ្ន កស្រ ប់ទម្ង ន់។
ការបេង្ក ើតគំរ ូេ

យ ងេ

ផលិតផលពិតៗ ឬបេង្ក ើត
ងទម្ង ន់កុ ង
មេធ
យ ន្របសិទ្ធ ពផងែដរកុ ងការែក

ការ ៉ ន់ ្ម ន + 20%

រ ូប

ព 5-2

៉ ន់ ្ម នទម្ង ន់ៃនបនុ កេ

81 (km)

កដ

យែភ្ន ក

ន

1.3

កំណត់ទី

ង
ំ ៃន COG (ទំព័រ 151)

ក ្ត សំ ន់មួយេផ ងេទ តេ កុ ងការចងែខ សចគឺកំណត់ទី ំង COG ៃនបនុ កែដល្រតវេលើកឲ
ចេធ្វ ើ ន េដើម ីេ្រជើសេរសឧបករណ៍ែខ ចងសច និង វ ិធី ្រស្ត ចងែខ សច្រតឹម្រតវ។

កំណត់ទី

ន្រតឹម្រតវ

មែដល

ង
ំ ៃន COG

េ យ រការ ៉ ន់ ្ម ន COG ្រតវ នេធ្វ ើេឡើងែផ្អ កេលើការ ស់េ យែភ្ន កេ កុ ងការ រ ក់ែស្ត ង ពិ កកុ ងការរក
េឃើញ នេ យ្រតឹម្រតវ ស់។ កុំគិត
ចចងសច ន មទិសេដក មួ យនឹងកង្រកវ ិលែដល្រតវ នផ្ត ល់ជូន
ការសំ ន់កុ ងការែកត្រមវវ ិធី ្រស្ត ចងែខ សចេ យពិនិត េមើលលក្ខ ខណ្ឌៃនបនុ កមុនេលើក ផុតពីដី។
្រតវដឹង COG ៃនបនុ ក នទី ំង ចំណុច (មិនែមន
េដើម ីេធ្វ ើការចងែខ សច ៉ ង នសុវត្ថ ិ ព។ ពិេសសេ
៉ ង្រប ុង្របយ័ត្នេដើម ីកុំឲ នេ្រ ះ ្ន ក់េកើតេឡើង។

ប ្ទ ត់) េហើយ្រតវែតពិនិត េមើល ពី្រគប់ទិស ំងអស់
េពលបង្វ ិលបនុ ក ្រតវពិនិត េមើល COG ពីទិសបីនីមួយៗ

នទី ំងស្ថ ិតេ
ងេ្រកាមេង ងទម្ព ក់ ្ទ ល់ែតម្ត ង។
េ េពលបនុ ក្រតវ នេលើកេ យ នតុល ព COG របស់
េពលបនុ ក្រតវ នេលើក ៉ ង នសុវត្ថ ិ ពេហើយ សូ មប ្ហ ញ COG របស់ ស្រ ប់ ឯក រេ ង េដើម ី
នូ វ
សុវត្ថ ិ ព និងែកលម្អ ្របសិទ្ធផលការ រ។

រេប បកំណត់ទី

ង
ំ COG កុ ងអំឡ
ុ ងការ

រ

៉ ងេនះក្ត ី នផលិតផល េ្រចើនែដល្រតវ ត់ែចង េហើយ ពិ ក ស់កុ ងការកំណត់ទី ំង COG ៃនបនុ ក ំង យ
ែដល ន ងេ សុ ្រគ ្ម ញ។ េពលេលើកបនុ ក មួ យៃនបនុ ក ំងេ ះេ យពិត្រ កដែមនែទន អ្ន ក្រតវែតេលើក
បន្ត ិចពីៃផ្ទ ដី ឬពីដី ការ កល ងេ យនីតិ វ ិធីដូ ច ងេ្រកាម៖
(1) កំណត់ COG ៃនបនុ កដូ ច
(2) េលើក បន្ត ិចយឺតៗ។ (េ

ងេលើ េហើយចងែខ សច ។

យ ្ម នការេលើកផុតពីដី)

ទី្របជុំទម្ង ន់

រ ូប

ទី្របជុំទម្ង ន់

ព 5-3 រេប បកំណត់ទី

ំង COG កុ ងអំឡ
ុ ងការ

82 (km)

រ

(3) ្របសិនេបើបនុ កមិនេលើកកុ ងទិសេដកេទ ្រតវបញន ្រតឡប់េ កាន់ដី វ ិញ េហើយ ្ល ស់ទីទី
េ ្ព ះេ កាន់ចំេហ ងៃនបនុ កែដលស្ថ ិតេ េលើដីកុ ងអំឡ
ុ ងការេលើក។

ំងៃនែខ ចងសច

(4) េលើកបនុ កម្ត ងេទ តបន្ត ិច េហើយពិនិត េមើលលក្ខ ណៈរបស់ ។
(5) េធ្វ ើដំេណើរការេនះេឡើង វ ិញរហូ តដល់បនុ កមកស្ថ ិតកុ ងទិសេផ្ត កេ
សូ ម ីែតស្រ ប់បនុ កែដល្រតវ នផ្ត ល់េ
ជំ នទី 1 (ការ ៉ ន់ ្ម ន COG)។

យ

េលើែខ ចងសច។

នកង ឬការប ្ហ ញ COG ក្ត ី ក៏នីតិ វ ិធីគឺដូច ្ន េលើកែលងែតស្រ

រេប បេ្រជើសេរសឧបករណ៍ែខ ចងសច និងេ្រគឿងប ្ទ ប់បន ស
ំ ្រ

ប់េ

ប់

ងបង្ហត

(ទំព័រ 152)
េ យយកទម្ង ន់ COG ងេ ទី ំងចងែខ សចៃនបនុ ក ដំេណើរការរបស់ដងសច និងការការ របនុ កយកមកពិ រ
សូ មេ្រជើសេរសឧបករណ៍ែខ ចងសច និងេ្រគឿងប ្ទ ប់បន ំស្រ ប់េ ងបង្ហតែដល ចអនុវត្ត នបំផុត។ (សូ មេមើល
ទំព័រ 123។)
ំ ច់កុ ងការរកែខ ពួ រេធ្វ ើពីលួសស្រ ប់ចងសច ្រច ក់ ែខ ចងសច្របេភទ្រក ត់សំែប៉ត និងឧបករណ៍ែខ ចងសច
មួ យ ែដល្រតវេ្របើ ្រស័យេលើ COG ចំនួនៃនែខ ពួ រែដល្រតវេ្របើ្រ ស់ និងមុំរបស់ែខ ចងសច េហើយប ្ទ ប់មក
េ្រជើសេរសយកមួ យែដល នក ្ល ំង និង្របែវង្រគប់្រ ន់េដើម ី្រទបនុ ក ន ៉ ងល្អ ្រតឹម្រតវ។
េ កុ ងការចងែខ សចបនុ កែដល្រតវ ន ត់ែចងេរ ្ល ស់ទី ទូ េ ឬបនុ ក ក់ ក់ពិេសសខ្ល ះ េគផ្ដ ល់អនុ សន៍
ឧបករណ៍ែខ ចងសចដ៏ នសុវត្ថ ិ ពបំផុត និង ន្របសិទ្ធផលបំផុតែដល ន្រតវ នេ្រជើសេរស ពិេសសស្រ ប់
បនុ កនីមួយៗៃនបនុ ក ំងេនះ។ នេ្រគឿងប ្ល ស់ពិេសសខ្ល ះ ដូ ច េ្រគឿងប ្ទ ប់បន ំ ំង យែដល្រតវ នបំ ក់
េ យេមែដក ឬដងេលើក្របេភទជប់េដើម ី ត់ែចងេរ ្ល ស់ផលិតផលេធ្វ ើពីែដកែថប ែកវ។
ពិនិត េមើលឧបករណ៍ែខ ចងសចមុនេពលេធ្វ ើការ

រ េហើយ្រតវ្រ

83 (km)

កដ

មិន

ន

ពខុស្រប្រកតីេទ។

ការ
ម

ផ
ំ វេង ងទំពក់ (ទំព័រ 153)
រដងសច

េពលឲ ស ្ញ េ យៃដ ្រតវ្របកាន់យកទី ំងរបស់អ្នកេ
ស ្ញ េថរេដើម ីប ្ហ ញទី ំងរបស់បនុ ក។

កែន្ល ងេមើលេឃើញអ្ន កប ្ជ ដងសចច ស់េពញ េហើយេ្របើ្រ

ស់

េ េពលេធ្វ ើការឲ ស ្ញ
សំេឡងេ យេ្របើ្រ ស់ឧបករណ៍ ្ម នែខ សូ មពិនិត េមើលលក្ខ ខណ្ឌៃនការ្រ ្រស័យទំ ក់ទំនង
ឥតែខ មុន េហើយ្របកាន់យកទី ំងរបស់អ្នកេ កែន្ល ងេមើលេឃើញបនុ ក និងតំបន់េ ជុំ វ ិញ ច ស់េពញេលញ។
ន រៈសំ ន់កុ ងការពិនិត េមើលអ្ន កប ្ជ ដងសច និ យ រសំេឡងែដល ននិ យេ យអ្ន កឲ ស ្ញ េឡើង វ ិញ។
ការដឹក

ផ
ំ វេង ងទម្ព ក់

្រទឹស្តីទូេ ្រតវ ំេង ងទម្ព ក់េ យ ្ទ ល់ពីេលើបនុ ក។ ្របសិនេបើបនុ កធំេពក េហើយការ រចងែខ សចមិន ចេធ្វ ើ
នេ យ នសុវត្ថ ិ ពេទ ្រតវ េំ ង ងទម្ព ក់េ កាន់ទី ំងែដលការចងែខ សច ចេធ្វ ើេឡើង ន ៉ ង យ្រសល។
ប ្ទ ប់មក ្ល ស់ទីេង ងទម្ព ក់េ យ ្ទ ល់េ ពីេលើបនុ កមុនេពលេលើកឲ ផុត។
្របសិនេបើទម្ង ន់ៃនបនុ កធំ េហើយែខ ពួ រេធ្វ ើពីលួសស្រ ប់ចងសច្រកាស់េពក ្រតវ ក់ែខ ពួ រេធ្វ ើពីលួសស្រ ប់ចងសចេ
េលើេង ងទម្ព ក់សិន រ ួចេធ្វ ើការចងែខ សច េហើយប ្ទ ប់មក ្ល ស់ទីេង ងទំពក់េ យ ្ទ ល់ពីេលើទី្របជុំទម្ង ន់ COG ៃនបនុ ក
មុនេលើកឲ ផុត ្របសិនេបើ
េដើម ីេលើកបនុ កឲ ផុតេ

ំ

ច់។

កុ ងលក្ខ ខណ្ឌ

នស្ថ ិរ

ព COG ៃនបនុ ក្រតវែតេ

កុ ងែខ ប ្ទ ត់ៃនចំណុចេលើក។

COG

រ ូប

ព 5-4 COG ៃនបនុ ក

្របសិនេបើ COG ៃនបនុ កេ េ្រ ែខ ប ្ទ ត់េនះ បនុ ក ចនឹងេទរេផ្អ ង ឬែខ ពួ រេធ្វ ើពីលួសស្រ ប់ចងសច ចនឹង
របូ ត។ េបើេ ះបី
េ កុ ងែខ ប ្ទ ត់េ ះក៏េ យក្ត ី េពល COG ៃនេង ងទំពក់មិនេ ពីេលើបនុ កេ យ ្ទ ល់េទ
េ ះបនុ ក ចនឹង វ ិល ឬបរកែន្ល ងេ្រកាយេលើកផុត។ ដូ េច្ន ះ
ំ ច់្រតវ ំេង ងទំពក់េ យ ្ទ ល់ពីេលើបនុ កមុនេពល
េលើកឲ ផុត។

84 (km)

ការចងែខ សច (ទំព័រ 154)
េដើម ីេលើក ងេ ខុសៗ ្ន ៃនបនុ កេ យែខ ពួ រេធ្វ ើពីលួសស្រ ប់ចងសច
ំ ច់កុ ងការេ្រជើសេរសវ ិធី ្រស្ត ែដល ច
អនុវត្ត នបំផុត ្រស័យេលើ ងេ េដើម ីកុំឲ បនុ ក វ ិល ឬបរកែន្ល ង។ ្របសិនេបើបនុ ក ចនឹងដួ លរលំ បរកែន្ល ង ឬ
្ល ក់ចុះេ យ រការេ លេរកុ ងអំឡ
ុ ងការដឹកឆ្ល ង បន្ត ឹង ឬ ្ជ ប់ ឲ ប់នឹងមួ យកែន្ល ងេ យ្រប ប់េ ងបង្ហត
្ន ស់ វ ិ នការប ្ក រ។ ស្រ ប់បនុ កែដលបេង្ក ើត នមុំអ័ក ឬបនុ កែដលរអិល ្រតវ ក់បន្ទ ះ្រទ ប់េ េលើែគមេដើម ី
ចងសច

៉ង

នសុវត្ថ ិ

ព។

រ ូប

ព 5-5 ការ

ក់បនុ កឲ

85 (km)

ប់នឹងមួ យកែន្ល ង

េពលចងឲ
●

េលើបនុ ក

្របសិនេបើបនុ កធំេពក េហើយការចងែខ សចពិ កកុ ងការេធ្វ ើេ យ ្ទ ល់ពីេលើ COG របស់ អ្ន ក ចេ្រជើសេរស
វ ិធី ្រស្ត េផ ង ន។ ចងសចបនុ កេ ទីកែន្ល ងែដលការ រ ចេធ្វ ើេឡើង ន ៉ ង យ្រសល េហើយ ្ល ស់ទីេង ង
ទម្ព ក់េ យ ្ទ ល់ពីេលើ COG របស់ េពលេលើកផុតពីដ។ី
៉ ងេនះក្ត ី េពល ្ល ស់ទីេង ងទម្ព ក់េ យ នែខ ពួ រេធ្វ ើពី
លួ សស្រ

●

ប់េ

ប់ចងសច ្ជ ប់

េដើម ីេលើកបនុ កេ

មួ យ ្រតវ្រប ុង្របយ័ត្នកុំឲ បុកប៉ះបនុ ក ឬស ្ភ របរ ិកា្ខរែដលេ

កុ ងលក្ខ ខណ្ឌ

នស្ថ ិរ

ព ្រតវចងសចេ

ែខ ចងសច ងេ្រកាម
( ្ម នស្ថ ិរ ព)

រ ូប
●

ព 5-6 ទី

ទី

ំងខ្ព ស់

ជុំ វ ិញ។

ង COG។

ែខ ចងសច ងេលើ
( នស្ថ ិរ ព)

ំងៃនការចងែខ សច

េពលបនុ កែដលេទរេផ្អ ងេ ចំេហ ង្រតវ នេលើកេ យការចងែខ សចែដល នការព័ទ្ធែខ ែតមួ យដង
បនុ ក ចនឹង វ ិល ន។ គួ រែតយកចិត្តទុក ក់បែន្ថ មេទ តស្រ ប់ករណីែបបេនះ។
G៖ ទី្របជុំទម្ង ន់

្ល ក់

រ ូប

ព 5-7 បនុ កែដលេទរេផ្អ ងេ

86 (km)

ចំេហ ង

●

្របសិនេបើវតុ ែវង្រតវ នេលើកេ យ នមុំែខ ចងសចកាន់ែតធំ េ ះឧបករណ៍ែខ ចងសច ចនឹងរអិលចូ លកុ ង
េហើយ
ចប ្ត លឲ នការ ្ល ក់បនុ ក ន។ ្ជ ប់បន្ទ ះ្រទ ប់រ ងបនុ ក និងឧបករណ៍ែខ ចងសច េហើយេលើក
បនុ កេ យចង ្ជ ប់ មួ យនឹងរង្វ ង់កំណួចែខ ចងេ យ ក់ថ្ពក់េ យបង្វ ិលព័ទ្ធែតមួ យជុំ ឬកំណួចែខ ចងសច
ែបបេបលេដើម ីប ្ក រចំណុចែខ ចងសចមិនឲ បរកែន្ល ង។

រ ូប
●

ព 5-8 ការចងេ

យ

ក់ថ្ពក់ែដលបង្វ ិលព័ទ្ធែតមួ យជុំស្រ

ប់វតុ ែវង

្របសិនេបើ ន និភ័យែដលបនុ ក ច្រតវ នេធ្វ ើឲ ែបកេ យក ្ល ំងស ស គែដលបង្ក េឡើងេ យ រមុំ
ែខ ចងសចធំ សូ មពិនិត េមើលសមត្ថ ពកុ ងការេលើកៃនដងសច េហើយេ្របើ្រ ស់ែខ ពួ រេធ្វ ើពីលួសស្រ ប់ចងសច
កាន់ែតែវងេដើម ីបន្ថ យមុំរបស់ែខ ចងសច។ ្របសិនេបើមុំែខ ចងសចពិ កកុ ងការបន្ថ យ សូ មពិ រ
វ ិធី ្រស្ត
េផ ង ដូ ច េ្របើ្រ ស់ធ្នឹមស្រ ប់េលើក។

រ ូប

ព 5-9 បនុ កែដលខូ ច

ត

រ ូប

87 (km)

ព 5-10 ការចងែខ សចេ

យធ្ន ឹមស្រ

ប់េលើក

●

ពិនិត

ែខ ពួ រេធ្វ ើពីលួសស្រ

ប់ចងសចេ

េ្រកាមបនុ កមិនកួ ចរមួ លេទ។

រ ូប
●

ក់្រទ ប់ែគមៃនបនុ កែដលបេង្ក ើត
និងបនុ ក។

នមុំ

ព 5-11 កួ ចរមួ ល
មួ យនឹងអ័ក េដើម ីការ

បន្ទ ះ្រទ

រ ូប

ព 5-12 បនុ កែដលបេង្ក ើត

88 (km)

រែខ ពួ រេធ្វ ើពីលួសស្រ

ប់

នមុំេធ បនឹងអ័ក

ប់ចងសច

េពលព រេ
●

េលើេង ងទំពក់

ពិនិត េមើលមុខ រៃនរនុករបស់េង ងទម្ព ក់។ ្រស័យេលើលក្ខ ខណ្ឌ ែខ ពួ រេធ្វ ើពីលួសស្រ ប់ចងសច ចនឹងរបូ ត
េចញេ្រ មកពីេង ងទម្ព ក់ដូចប ្ហ ញេ កុ ង រ ូប ព 5-13។ េ កុ ងការ ្ឋ នការ រខ្ល ះ ឧបករណ៍ែដល នរនុក
ពីរ្រតវ នេ្របើ្រ ស់ស្រ ប់ការប ្ក រ។

រ ូប
●

ព 5-13 រេប បែដលរង្វ ង់កំណួចែខ របូ តេចញេ្រ

ពីេង ងទំពក់

្ជ ប់ែខ ពួ រេធ្វ ើពីលួសស្រ ប់ចងសចេ នឹងេង ងទម្ព ក់ម្តងមួ យៗ មលំ ប់េ យ ប់េផ្ត ើមពី ងេ្រកាយៃន
េង ងទំពក់ េដើម ីឲ រង្វ ង់កំណួចែខ ៃនែខ ពួ រេធ្វ ើពីលួសស្រ ប់ចងសចមិន្រតត ន់េលើ ្ន េ វ ិញេ មកេ េលើ
េង ងទំពក់ និងេធ្វ ើឲ ែខ ពួ រេធ្វ ើពីលួសមិនកាត់គង ្ន េ វ ិញេ មកេ េ្រកាមេង ងទំពក់។ េពលមុំែខ ចងសចធំ
ែខ ពួ រេធ្វ ើពីលួសស្រ ប់ចងសចចុងេ្រកាយែដល្រតវ ន ្ជ ប់េ នឹងេង ងទំពក់គឺកាន់ែតទំនងនឹង
ច់េចញ
ឬ្របសិនេបើែខ ពួ រេធ្វ ើពីលួសស្រ ប់ចងសចស្រ ប់បនុ ក ដូ ច បនុ កមួ យែដលប ្ហ ញេ កុ ង រ ូប ព 5-14 ្រតវ
ន ្ជ ប់េ កុ ងលំ ប់ 2-1-4-3 េ ះែខ ពួ រេធ្វ ើពីលួសស្រ ប់ចងសចគងេលើ ្ន េ េ្រកាមេង ងទម្ព ក់។ េ កុ ង
ករណីដូចករណី ំងេនះ ្រតវត្រមង់ទិសបនុ ក េដើម ីឲ ទិសេ
មបេ ្ត យែកងេ នឹងទិសេ ៃនេង ងទម្ព ក់ ដូ ច
ប ្ហ ញេ កុ ង រ ូប ព 5-15 និង រ ូប ព 5-17 េហើយ ្ជ ប់េង ងទម្ព ក់ មលំ ប់ែដលេធ្វ ើឲ ែខ ពួ រេធ្វ ើពីលួស
ចុងេ្រកាយែដល ន ្ជ ប់េ នឹងេង ងទម្ព ក់ទំនង មិនសូ វ
ច់េចញ និងែដលប ្ក រែខ ពួ រេធ្វ ើពីលួសស្រ ប់
ចងសចមិនឲ គងេលើ ្ន ។
(a) លំ

ប់ៃនការ ្ជ ប់រង្វ ង់កំណួចែខ េ

កុ ងការចងែខ សចែដល

រ ូប ព 5-14 ទិសេ
មបេ ្ត យគឺ្រសបេ នឹងទិសេ
ៃនេង ងទម្ព ក់ (1-2-3-4 ឬ 2-1-4-3 ពីចុងេង ងទំពក់)

នែខ ពួ របួ នេ

យ

នចំណុចបួ ន

រ ូប ព 5-15 ទិសេ
មបេ ្ត យគឺែកងេ នឹងទិសេ
ៃនេង ងទំពក់ (1-3-2-4 ឬ 3-1-4-2 ពីចុងេង ងទំពក់)

89 (km)

(b) លំ

រ ូប

●
●

ប់ៃនការ ្ជ ប់រង្វ ង់កំណួចែខ េ

កុ ងការចងែខ សចែដល

ព 5-16 ទិសេ
មបេ ្ត យគឺ្រសបេ នឹងទិសេ
ៃនេង ងទំពក់ (1-2-3-4 ពីចុងេង ងទំពក់)

នែខ ពួ រពីរេ

យ

នចំណុចបួ ន

រ ូប ព 5-17 ទិសេ
មបេ ្ត យគឺែកងេ នឹងទិសេ
ៃនេង ងទម្ព ក់ (1-2-3-4 ឬ 2-1-4-3 ពីចុងេង ងទំពក់)

េំ ង ងទំពក់េ កាន់ទីកែន្ល ងែដលឧបករណ៍ែខ ចងសច ច្រតវ ន ្ជ ប់ ៉ ង យ្រសល េហើយអ្ន កចងែខ សច
ចេធ្វ ើការ នេ កុ ង ្ថ ន ព នស្ថ ិរ ព មួ យនឹងលក្ខ ខណ្ឌដី នសុវត្ថ ិ ព។
េ ង ម “េ លការណ៍ែណ ំ ក់ទងនឹងសុវត្ថ ិ ពៃន្របតិបត្ត ិការចងែខ សច” មុំៃនែខ ចងសចគួ រែតេ កុ ង
រង្វ ង់ 90 ° មក នទូ េ ែត ៉ ង មិញ ស្រ ប់ការចងែខ សចែដលរុព័ទ្ធែតមួ យជុំែដល នែខ ពួ រពីរែខ និង
ចំណុចបួ ន គួ រែតេ កុ ងមុំ 60 ° េហើយស្រ ប់ការចងែខ សចែដល្រតវ នៃលត្រមវ មួ យនឹងេ្រគឿងប ្ទ ប់បន ំ
ស្រ ប់េ ងសចមួ យេផ ងេទ ត ការចងែខ សច មួ យអង្គ ំ ឬទំពក់ទ្រមឮ ្រតវែតស្ថ ិតេ កុ ងមុំ 60 °។ ស្រ ប់
វ ិធី ្រស្ត ដៃទេទ ត ្រតវ្រ កដ កំណត់មុំែខ ចងសច្រតឹម្រតវេ យយក ងេ និងទំហំៃនបនុ ក និងសមត្ថ ព
កុ ងការេលើកៃនដងសចមក ក់កុ ងការពិ រ ។

90 (km)

ការចងែខ សចបនុ កែដលេវ ចេផ្អ ងេ

្ខ ង

នករណីែដលអ្ន ក្រតវែតេធ្វ ើការេ េលើបនុ កែដល ន ងេ មិនេទ ង ត់ែដល ន COG កេចញពីចំណុចក ្ត ល។
ងេ្រកាមេនះគឺ វ ិធី ្រស្ត ចងែខ សចែដល្រតវ នេ្របើ្រ ស់េដើម ីរក បនុ កែដលេវ ចេផ្អ ងេ
្ខ ង ំងេនះឲ
េ កុ ងទិសេដក។
●

ការចងែខ សចសុីេម្រទី

រកទី ង
ំ ៃន COG ឲ
៉ ង នសុីេម្រទី។

ន្រតឹម្រតវ

ំយកេង ងទម្ព ក់ឲ មក

ងេលើ COG េ

យ ្ទ ល់ េហើយកំណត់ទី

ំងការចងែខ សច

មុំដូច ្ន

រ ូប

ព 5-18 ការចងែខ សចសុីេម្រទី

កំហុសេ កុ ងការរកទី ំង COG នឹងបង្ក េ យ នឥរ ិ បថេ្រ ះ ្ន ក់ៃនបនុ ក ដូ ចែដល នពិពណ៌ េ កុ ង
រ ូប ព 5-19 ែដលឲ តំណឹងដ៏ ្ល ង
ំ េធ្វ ើការេ េលើែខ ពួ រេធ្វ ើពីលួសស្រ ប់ចងសច ងេឆ្វ ង េហើយ ចនឹងប ្ត លឲ ែខ
ស្រ ប់ចងសចរបូ តេចញពីបនុ ក។ សូ ម ីែត្របសិនេបើែខ ពួ រេធ្វ ើពីលួសស្រ ប់ចងសចស្ថ ិតេ កុ ងទី ំងរបស់ពួក
ក៏េ យ ក៏បនុ កែដល្រតវ នេលើកនឹងេ្រទតចុះ ៉ ង ្ល ង
ំ គួ រឲ កត់ស ្គ ល់ែដរ។ ្របសិនេបើ េ្រទតេ េពលេលើកផុត
េ ះសូ មប ្ទ បបនុ ក េហើយកំណត់ទី ំងេង ងទម្ព ក់ ឬការចងែខ សចេ COG ដូ ចែដល នប ្ហ ញេ កុ ង
រ ូប ព 5-20 េហើយេលើក ម្ត ងេទ ត។

COG ខុស
COG ្រតឹម្រតវ

រ ូប

ព 5-19 ការចងែខ សចេ យ
កុ ងការរកទី ំង COG

COG

នកំហុស

រ ូប

91 (km)

ព 5-20 ការចងែខ សចេ
ទី ំង COG ្រតឹម្រតវ

យ

ន

●

ការចងែខ សចមិនសុីេម្រទី

វ ិធី ្រស្ត មួ យេផ ងេទ តេ្របើ្រ ស់ែខ ពួ រេធ្វ ើពីលួសស្រ ប់ចងសចចំនួនពីរែដល ន្របែវងខុស ្ន េដើម ី ំេង ងទម្ព ក់ឲ
មកពីេលើៃន COG ៃនបនុ កេ យ ្ទ ល់ េដើម ីឲ បនុ ក ច្រតវ នេលើក ៉ ង នសុវត្ថ ិ ព។ េ កុ ង វ ិធី ្រស្ត េនះ ែខ ពួ រ
េធ្វ ើពីលួសស្រ ប់ចងសចចំនួនពីរែដល ន្របែវងខុស ្ន នឹង្រតវេ្របើស្រ ប់ ង ្ត ំ និង ងេឆ្វ ង។
ំ ច់កុ ង
ការេ្របើ្រ ស់ែខ ពួ រេធ្វ ើពីលួសែដលកាន់ែត្រកាស់ កាន់ែត ្ល ង
ំ រង ំែដល ចេលើកទម្ង ន់ ំងមូ លៃនបនុ ក ន េ្រ ះ
តំណឹងៃនែខ ពួ រេធ្វ ើពីលួសស្រ ប់ចងសច ងេឆ្វ ង និង ង ្ត គ
ំ ឺខុស ្ន េហើយក ្ល ំងកាន់ែត ្ល ង
ំ េធ្វ ើការេ េលើែខ ពួ រ
េធ្វ ើពីលួសស្រ ប់ចងសចេ ចំេហ ងែដល នមុំែខ ចងសចតូ ច ង។

ែខ ពួ រែដល
ន្របសិទ្ធ

ែខ

ំផ វបនុ ក

ព

មុំកាន់ែតតូ ច
មុំកាន់ែតធំ

រ ូប

ព 5-21 ការចងែខ សចមិនសុីេម្រទី

92 (km)

●

ការចងែខ សចែដល្រតវ

នៃលត្រមវេ

យេ្រគឿងប ្ទ ប់បន ំស្រ

ប់េ

ងសចមួ យេផ ងេទ ត

េដើម ីចងសចបនុ កមិនសុីេម្រទី ្ន ែខ ពួ រេធ្វ ើពីលួសស្រ ប់ចងសច ច្រតវ នៃលត្រមវ មួ យនឹងេ្រគឿងប ្ទ ប់បន ំ
ស្រ ប់េ ងសចមួ យេផ ងេទ ត ន។ េធ្វ ើឲ បនុ ក ្ម នសុីេម្រទី នតុល ពេ យៃលត្រមវ្របែវងែខ ពួ រេធ្វ ើពីលួស
ង ្ត ំ និង ងេឆ្វ ង។ ដុំ្រច ក់ ឬ្រប ប់េ ងសច ន ្ន ស់្រតវ នេ្របើ្រ ស់ស្រ ប់ៃលត្រមវ។
វ ិធី ្រស្ត េនះគឺ ជេ្រមើសេផ ងមួ េទ តកុ ងការចងកួ ចបេង្ក ើតរង្វ ង់ែខ េហើយការចងសចែដល ្ម នសុីេម្រទី ច្រតវ
េធ្វ ើេឡើងកាន់ែត នសុវត្ថ ិ ព ៉ ងេនះក្ត ី បនុ កែដល នទី ំង COG កាន់ែតខ្ព ស់កាន់ែត ្ម នស្ថ ិរ ព។ េពល
េ្របើ្រ ស់ែខ ពួ រេធ្វ ើពីលួសស្រ ប់ចងសចពីរែខ ែដល្រតវ នចងេ យរង្វ ង់កំណួចែខ េ ចំេហ ង ងែដល
ន្របសិទ្ធ
េធ្វ ើពីលួស។

ព ្រតវៃលត្រមវទិសេ

និងមុំៃនការចង ្ជ ប់មិនឲ េ្របើក ្ល ំងែដលេធ្វ ើឲ ពត់េកាងហួ សេហតុេ

ន

េលើែខ ពួ រ

ចងរង្វ ង់កំណួចែខ ៃនែខ ពួ រេធ្វ ើពីលួសស្រ ប់ចងសចេ េលើេង ងទំពក់ ងេលើ និង ងេ្រកាមៃនេ្រគឿងប ្ទ ប់បន ំ
ែដលនឹង្រតវៃលត្រមវ េហើយៃលត្រមវចំេហ ងស្រ ប់្រទេ យេធ្វ ើ ៉ ង កុំេ យ ក់តឹង ្ល ង
ំ េពក។ េ េពលេ្របើ្រ ស់
េ្រគឿងេ ងបង្ហតេឡើងែដល ន ្ន ស់ស្រ ប់ៃលត្រមវ ្រតវកំណត់ឧបករណ៍េ្រជើសេរស
ចំេហ ងស្រ ប់េលើក េហើយ
រ្រច ក់ែដលេ្រចើនហួ សេហតុេ កាន់តួខនវ ិញ។
កំណត់មុំរបស់ែខ ចងសចឲ

នតូ ច

មែដល

ការចងេ

ចេ

ន្របសិទ្ធ

អតិបរ

)

យរង្វ ង់កំណួចែខ

មុំៃនែខ ចងសច
ចំេហ ងែដល

រ ួច។ (60 ដឺេ្រក

ចំេហ ងែដលស្រ

ដុំ្រច ក់។ល។

ប់្រទ
ចំេហ ងែដល

ព

ន្របសិទ្ធ

ចំេហ ងែដលស្រ

ព

ប់្រទ

រ ូប ព 5-22 ការចងែខ សចែដល្រតវ នៃលត្រមវេ យ រ ូប ព 5-23 ការចងែខ សចែដល្រតវ នៃលត្រមវេ យ
េ្រគឿងប ្ទ ប់បន ំស្រ ប់េ ងសចមួ យេផ ងេទ ត៖
េ្រគឿងប ្ទ ប់បន ំស្រ ប់េ ងសចមួ យេផ ងេទ ត៖
ចំេហ ងែដល ន្របសិទ្ធ ព៖
ចំេហ ងែដល ន្របសិទ្ធ ព៖
ការចងែខ សចេ យចងព័ទ្ធជុំ វ ិញែតមួ យជុំ
ការចងេ យរង្វ ង់កំណួចែខ

93 (km)

(ការចងេ

យរង្វ ង់កំណួចែខ )

ចំេហ ងែដលស្រ

ប់្រទ

ឧបករណ៍ៃលត្រមវ (ដុំ្រច ក់។ល។)

(ការចងេ

រ ូប

យរង្វ ង់កំណួចែខ )

ព 5-24 រេប ប ្ជ ប់ឧបករណ៍ៃលត្រមវ

ឈប់មុនេពលេលើកផុតពីដី (ទំព័រ 161)
េនះគឺ ជំ
ទី ំង ឥរ ិ

ឹ េផ្ទ រេ យេ្របើ្រ ស់ដងសច។ គួ រែតយកចិត្តទុក
នេ្រ ះ ្ន ក់បំផុតេ កុ ងការ រដក
បថ និងសកម្ម ពរបស់កម្ម ករ និងលក្ខ ខណ្ឌៃនការចងែខ សច។

ក់បែន្ថ មេទ តេលើ

េលើកបនុ កេឡើងបន្ត ិចម្ដ ងៗរហូ តដល់ែខ ពួ រេធ្វ ើពីលួសស្រ ប់ចងសច្រតវ ន្រប ញតឹង។ ៃដរបស់អ្នក ចនឹង ប់
រ ងែខ ពួ រេធ្វ ើពីលួសស្រ ប់ចងសច/បន្ទ ះ្រទ ប់ស្រ ប់ចងសច និងបនុ ក។ កុំកាន់ែខ ពួ រេធ្វ ើពីលួស ែតរុញ េ យ
តៃដអ្ន ក។ េ េពលែខ ពួ រេធ្វ ើពីលួសស្រ ប់ចងសច្រតវ ន្រប ញតឹងេហើយ ្រតវឈប់េលើក េហើយពិនិត េមើលចំណុច
ដូ ច ងេ្រកាម។ (សូ មេមើលរ ូប ព 5-31៖ ទំព័រ 101 រ ូប ព 5-32៖ ទំព័រ 101)។
ទី

ង
ំ របស់កម្ម ករ

●

្រតវឲ ស ្ញ េ យៃដេ កុ ងទី ំងសុវត្ថ ិ ពែដលអ្ន កប ្ជ ដងសច
162)។ ឲ ស ្ញ
សំេឡងេ យេ្របើ្រ ស់ឧបករណ៍ ្ម នែខ េ កុ ងទី

●

អ្ន កឲ ស ្ញ និងអ្ន កចងែខ សច្រតវែត្រ ្រស័យ ក់ទង ្ន
េ យខនឯង។ (សូ មេមើលរ ូប ព 5-34៖ ទំព័រ 162)។

●

េពលេធ្វ ើការ រចងែខ សច
េ វ ិញេ មក។

●

បនុ ក ចនឹងេ លេរេ
ចេ ្ល ះតូ ចចេង្អ តរ ង
ព 5-35៖ ទំព័រ 162)។

●

្របសិនេបើបនុ ក

ចនឹងេ

មួ យកម្ម ករអ្ន កេធ្វ ើការ 2

ចេមើលេឃើញ។ (សូ មេមើលរ ូប ព 5-33៖ ទំព័រ
ំងសុវត្ថ ិ ពែដលេមើលេឃើញការ រច ស់។

៉ ងជិតដិត កុំេធ្វ ើការសេ្រមចចិត្តេលើការឲ ស ្ញ

ក់ ឬេលើសេនះ ្រតវ្រ

កដ

្រ

្រស័យ

ក់ទង

មួ យ ្ន

ខណៈេពលេលើកផុត។ អ្ន កចងែខ សច និងកម្ម ករដៃទេទ តមិន្រតវចូ លតំបន់ដូច
រែដល ្ម នទីកែន្ល ង េដើម ីជេម្ល សខន នរក ទុកឲ នេ ះេទ។ (សូ មេមើលរ ូប
លេរេ

េពលេលើកផុត សូ មែកត្រមវ េ

94 (km)

យឲ ស ្ញ េ

អ្ន កប ្ជ ដងសច។

ប ្ជ ក់លក្ខ ខណ្ឌៃនការចងែខ សច
េពលែខ ពួ រេធ្វ ើពីលួសស្រ ប់ចងសច្រតវ ន្រប ញតឹង ្រតវបញ ប់ដងសច េហើយពិនិត េមើលចំណុចដូ ច ងេ្រកាម។
្របសិនេបើលក្ខ ខណ្ឌៃនការចងែខ សចមិន នស្ថ ិរ ព ឬបនុ កមិន ចេលើកេឡើង មទិសេផ្ត កេទ សូ មប ្ទ ប មកដី
វ ិញ េហើយៃលត្រមវទី ំងែខ ចងសច។ (សូ មេមើលរ ូប ព 5-36៖ ទំព័រ 162)។
●

COG ៃនបនុ ក ចំណុចក ្ត លៃនេង ងទំពក់ និងែខ ពួ រេធ្វ ើពីលួសស្រ
ែខ ប ្ទ ត់្រតង់។

●

ែខ ពួ រេធ្វ ើពីលួសស្រ

●
●

ប់ចងសច្រតវ

្ម នការដួ ល ្ល ក់ចុះៃនបនុ ក្រតវ
ែខ ពួ រេធ្វ ើពីលួសស្រ
ដំេឡើង ៉ ង

ន្រប

ប់េ

ងបង្ហតេឡើងៃនដងសចស្ថ ិតេ

កុ ង

ញតឹង ៉ ងេស្ម ើ ្ន ។

នសេង្ក តេឃើញេទ។

ប់ចងសចមិនរអិល េហើយេ្រគឿង្រប

ប់ប ្ទ ប់បន ៃនែខ
ំ
ចងសច ដូ ច

បន្ទ ះ្រទ

ប់្រតវ

ន

ប់។

●

ឧបករណ៍ែខ ចងសច្រតវ

●

ែខ ពួ រេធ្វ ើពីលួសស្រ

ប់ចងសចមិនរកិល។

●

ែខ ពួ រេធ្វ ើពីលួសស្រ

ប់ចងសច្រតវ

●

បន្ទ ះ្រទ

●

ពនញ

ប់្រតវ

ន

នចង ៉ ង្រតឹម្រតវេ

ក់េ្របើ ៉ ង

ន
ប់

នកងរង្វ ង់ និង្រកវ ិលទំពក់្រតវ

ឈប់េ្រកាយពី្រតវ

ក់េ្របើេ

ចំណុចក ្ត លៃនេង ងទម្ព ក់ (ទី

កាន់ទី

ំង និង

មលំ

ប់)។

ំង្រតឹម្រតវ។

ំ។
នដំេឡើង ៉ ង្រតឹម្រតវ។

នេលើកផុតពីដី (ទំព័រ 163)

េលើកបនុ កេឡើងបន្ត ិចម្ដ ងៗ េហើយឈប់េពលែដលបនុ ក្រតវ នេលើកផុតពីដី េហើយប ្ជ ក់ពីស្ថិរ ពរបស់ និង
សុវត្ថ ិ ពៃនឧបករណ៍ែខ ចងសច។ (សូ មេមើលរ ូប ព 5-37៖ ទំព័រ 163។) (សូ មេមើលរ ូប ព 5-38៖ ទំព័រ 163។)
ប ្ជ ក់លក្ខ ខណ្ឌៃនការចងែខ សច
●

្របសិនេបើបនុ ក ្ម នស្ថ ិរ

●

បនុ កស្ថ ិតេ

●

ព សូ ម

កុ ងលក្ខ ខណ្ឌ

នស្ថ ិរ

ក់ ចុះេ

េលើៃផ្ទ ដី វ ិញ េហើយេសេរទី

ព។

្ម នអ្វ ីនឹង ្ល ក់េឡើយកុ ងអំឡ
ុ ងែដលបនុ កកំពុង្រតវ

●

ឧបករណ៍ែខ ចងសច្រតវ
្រតឹម្រតវ។

●

បន្ទ ះ្រទ

្របសិនេបើមិន

នដឹកជញន។

នដំេឡើង ៉ ង្រតឹម្រតវ េហើយបនុ ក និងេ្រគឿង្រប

ប់ ឬឧបករណ៍ែខ ចងសចេផ ងេទ តមិន្រតវ
នប ្ហ

ំងែខ ចងសច។

មួ យចំណុចប ្ជ ក់

ប់ប ្ទ ប់បន ំ្រតវ

នេលើក្រពម ្ន េទ។

ងេលើេទ បនុ កគឺរ ួច ល់ស្រ

95 (km)

ប់ការេលើកេហើយ។

នការ

រ ៉ង

ការេលើក (ទំព័រ 164)
ពិនិត រកេមើលឧបសគ្គ កុ ងអំឡ
ុ ងការេលើក។ អ្ន កចងែខ សចគួ រែតជេម្ល សេ
កំណត់កម្ព ស់ែដល
គិតពិ រ ។
●

មធម្ម
និង

●

ចអនុវត្ត

យយកវ ិធី

នៃនបនុ កេ

េលើកបនុ ករហូ តដល់កម្ព ស់ែដលកម្ម ករ

ធម្ម

កាន់តំបន់សុវត្ថ ិ

្រស្ត ចងសច និងតំបន់ស្រ
ច ្ល ស់ទី

ន ៉ង

ព។

ប់េ របនុ កេចញយកមក

នសុវត្ថ ិ

ព (ខ្ព ស់

។

េពលេ្របើ្រ ស់េមែដកស្រ ប់េលើក ឬ្រប ប់េលើក្របេភទជប់េ េលើដងសចែដល្របតិបត្ត ិការេ
ក្រ ល ឬមិន នឧបសគ្គ េហើយ ្ល ស់ទីបនុ កេ តំបន់ជិត ្រតវបញ ប់ការេលើកេ ្រតឹមទី ំង
ចេ រ ួច។

ការដឹក

ងកម្ម ករ)

ប
ំ នុ កេ

កាន់កែន្ល ងស្រ

ប់នឹងៃផ្ទ
ប មែដល

ប់េ របនុ កេចញ (ទំព័រ 164)

េពលអ្ន កចងែខ សច ឬអ្ន កឲ ស ្ញ កំពុង ំផ វេ
មបេ ្ត យបនុ ក ្រតវកំណត់ទី ំងេ កុ ងទី ង
ំ សុវត្ថ ិ ពែដល
ចេមើលេឃើញ នេ យអ្ន កប ្ជ ដងសច េហើយឲ កម្ម ករដៃទេផ ងេទ តជេម្ល សខន មែដល ំ ច់។ (សូ មេមើលរ ូប
ព 5-39៖ ទំព័រ 164។)
ទី

ង
ំ ៃនអ្ន កចងែខ សច

អ្ន កចងែខ សចគួ រជេម្ល សខនេ
បុកេ

យបនុ កកុ ងករណី

នេ្រ

កាន់តំបន់
ះ ្ន ក់

យ

នសុវត្ថ ិ ពែដលេវ រ
េហតុេកើតេឡើង។

●

ជេម្ល សខនេ

●

េ េពលេដើរ្រពម មួ យបនុ កកុ ងខណៈែដល កំពុង្រតវ
ៃនបនុ កែដល្រតវ នេលើក។

ការ

កាន់តំបន់ជេម្ល សែដល្រតវ

កផុតពីេ្រ

នសេ្រមចកុ ងេពល្របជុំមុន
នដឹកឆ្ល ង សូ មេ

ះ ្ន ក់ៃនការ្រតវ
ប់េផ្ត ើមការ
៉ ងេ

នេធ្វ ើឲ កកស្ទ ះ ឬ

រ។
ច

ស់ 2 ែម៉្រត ្ង យពីែគម

ផ
ំ វបនុ ក

●

េ្របើ្រ ស់ស ្ញ ែដលេ
ប់មួយកែន្ល ងេដើម ីប ្ហ ញទិសេ ដល់អ្នកប ្ជ ដងសច េហើយផ្ត ល់ការប ្ហ ញផ វកុ ងខណៈ
ស្ថ ិតេ
ងមុខៃនបនុ ករហូ តដល់ េ ដល់ទីកែន្ល ងស្រ ប់េ របនុ កេចញ។

●

ប ្ហ ញកែន្ល ងស្រ ប់េ របនុ កេចញដល់អ្នកប ្ជ ដងសច។
ពិនិត េមើលចំណុចដូ ច ងេ្រកាមកុ ងអំឡ
ុ ងការដឹកេផ្ទ រ។
●

កុំចូលេ

ងេ្រកាមបនុ ក។

រ ូប

ព 5-25 េ

េ្រកាមបនុ ក

96 (km)

●

រក ច ្ង យសុវត្ថ ិ

●

កុំេ្រជើសេរសផ វៃនការដឹកេផ្ទ រឲ ឆ្ល ងកាត់រលងពីេលើកម្ម ករដៃទេទ ត។ េ្រជើសេរសផ វឲ
នពីកម្ម ករ។

●

កុំេ

●

កុ ងអំឡ
ុ ងការដឹកេផ្ទ របនុ ក កុំកាន់បនុ កេ

ពពីបនុ ក។
ន ្ង យ

មែដល

ចេធ្វ ើេ

េលើបនុ ក។

សចឲ បញ ប់ការេ លេរ។ (េ
ដីរហូ តដល់ការ ក់ដល់ដី វ ិញ)។

យៃដកុ ងខណៈបនុ កេ លេរ។ អ្ន កឲ ស ្ញ គួ រ្រ ប់េ អ្ន កប ្ជ ដង
កុ ងការ ្ឋ នការ រខ្ល ះ ការប៉ះបនុ កេ យៃដ្រតវ ន ម្រ ម ប់ពីការេលើកផុត

ប ្ក របនុ កកុំឲ វ ិល
●

្របសិនេបើវតុ ែវងេ លេរ ឬវ ិលកុ ងអំឡ
ុ ងការ រ ពួ ក
ចនឹងបុកប៉ះនឹងអ
ែបបេ ះកុំឲ េកើតេឡើង ន ្រតវ ំបនុ កេ យែខ ពួ រស្រ ប់ ំផ វ។ ែខ ពួ រ
្រស័យេលើការ ្ឋ នការ រ ឬបនុ ក។

●

្របសិនេបើែខ ពួ រ ំផ វ ក់ ប់នឹងស ្ភ រេ ជុំ វ ិញ
ចនឹងបង្ក ឲ នេ្រ ះ ្ន ក់ ដូ ច ការ្រស ុតរលំចុះៃនបនុ ក។
េ្របើ្រ ស់ែខ ពួ រ ផ
ំ វេ យ ្ម នរង្វ ង់កំណួចែខ ឬគ ្ល ក់។ (សូ មេមើលរ ូប ព 5-44៖ ទំព័រ 166។)

ឈប់មុនេពលប ្ទ បចុះ និង

រេ ជុំ វ ិញ។ េដើម ីប ្ក រេ្រ ះ ្ន ក់
ំ វ េ្រចើន្រតវ នេ្របើ្រ ស់
ផ

ក់ដល់ដី (ទំព័រ 166)

ពិនិត េមើលតំបន់ស្រ ប់េ របនុ កេចញ និងលក្ខ ខណ្ឌ ្ថ ន ពៃនដុំ្រទទម្ង ន់ (ក ្ល ំង ពេស្ម ើ សមត្ថ ព្រទ) និងេរ បចំ
ទំហំ និងបរ ិ ណែដល ចអនុវត្ត មួ យ នៃនដុំ្រទទម្ង ន់ទុក មុន។ ដុំ្រទទម្ង ន់្រតវ នេ្របើ្រ ស់េដើម ីេធ្វ ើឲ ការ រ
ចងែខ សចកាន់ែត យ្រសល។ ពួ ក ្រតវ នេ្របើ្រ ស់មិន្រ ន់ែតេដើម ីេធ្វ ើឲ បនុ ក ប់ ំ ឬការ របនុ កប៉ុេ ្ណ ះេទ
ែតែថម ំងេដើម ីការ រកែន្ល ង ក់ ន់េជើងៃនអ្ន កចងែខ សចផងែដរ។ េរ បចំដុំ្រទទម្ង ន់ឲ ខ្ព ស់ ងែស កេជើង
សុវត្ថ ិ ព។
្រតវ្រ កដ មិន នកម្ម ករេ ចេ ្ល ះបនុ ក និងស ្ភ រ ឬអ រ និង កម្ម ករ ចជេម្ល សខន នកុ ងករណី ន
សន្ន ។ េលើសពីេនះេទ ត ត្រមវឲ នការយកចិត្តទុក ក់ ៉ ង្រប ុង្របយ័ត្ន មុនដូ ច ងេ្រកាម មុនេពលប ្ទ ប
បនុ កចុះ។ (សូ មេមើលរ ូប ព 5-45៖ ទំព័រ 166។)
●

ពិនិត រកេមើលឧបសគ្គ មុនេពលប ្ទ បបនុ កចុះ។

●

កុំប ្ទ បបនុ កចុះកុ ងខណៈកំពុងេ

●

្របសិនេបើ

●

កុំប ្ទ បបនុ កចុះ ៉ ងេលឿន។ បញ ប់បនុ កបន្ត ិចពីេលើដុំ្រទទម្ង ន់ េហើយពិនិត រកេមើលសុវត្ថ ិ

●

អ្ន កឲ ស ្ញ និងអ្ន កចងែខ សច្រតវែតេ
ទម្ង ន់ ឬការ រដៃទេទ ត។

●

និច្ចកាល

ំ

ច់កុ ងការៃលត្រមវទី

ក់បនុ កេ

លេរ។ បញ ប់ការេ
ំងបនុ កេ

តំបន់

េលើដុំ្រទទម្ង ន់ (មិនែមន

លេរេ

តំបន់ស្រ

នសុវត្ថ ិ

ងេ

ប់េ របនុ កេចញ ្រតវ្រ

ព។ កុំ

ក់េលើដី ្ទ ល់េទ)។

97 (km)

មស ្ញ េហើយប ្ទ ប់មកប ្ទ ប ចុះ។

ក់េជើងេ

កដ

បញ ប់ដងសច។
ព។

េ្រកាមបនុ ក េដើម ីេរ បចំដុំ្រទ

បញ ប់ប ្ទ ប់ពី

ក់ដល់ដីេហើយ (ទំព័រ 167)

េ្រកាយបនុ ក្រតវ ន ក់ដល់ដីេ យ ក់ចុះបន្ត ិចម្ត ងៗចុះេ្រកាមេហើយ ្រតវបញ ប់ដងសចកុ ងខណៈែដលែខ ពួ រេធ្វ ើពី
លួ សស្រ ប់ចងសច្រតវ ន្រប ញតឹង េហើយ្រតវពិនិត រកេមើលសុវត្ថ ិ ព និង ក់ចុះបន្ត ិចម្ត ងៗចុះេ្រកាមតេ េទ ត។
េហើយប ្ទ ប់មក បនរែខ ពួ រេធ្វ ើពីលួសស្រ ប់ចងសចកុ ងរយៈច ្ង យែដលបនុ កស្ថ ិតេ
នស្ថ ិរ ព។ កុំបនរែខ ពួ រេធ្វ ើ
ពីលួសស្រ

ប់ចងសច ្ល ង
ំ េពក។ េ្រគឿងប ្ទ ប់បន ំដូ ច

ពិនិត េមើលចំណុចដូ ច
●

បនុ ក្រតវ

●

បនុ កស្ថ ិតេ

●

ែខ ពួ រេធ្វ ើពីលួសស្រ

●

បនុ ក ងមូ ល្រតវ

●

ន

ងេ្រកាម េ្រកាយពីបនុ ក្រតវ

បន្ទ ះ្រទ

ន

ប់

ចនឹង ្ល ក់ចុះមក។

ក់ដល់ដី។

ក់ ៉ ង្រតឹម្រតវ។

កុ ងលក្ខ ខណ្ឌ

្ម នការរលំ្រស ុតៃនរ

នស្ថ ិរ

ពេ

េលើដុំ្រទទម្ង ន់។ (្របសិនេបើអត់េទ

ប់ចងសច និងបន្ទ ះ្រទ
ន ្ជ ប់នឹង

មួ យនឹង្រប

ប់មិន្រតវ
ប់ការ

រេធ្វ ើពីែដកែថប ឬស ្ភ រែដល្រតវ

ការប ្ទ បេង ងទំពក់ចុះ និងការេ

ន

ក់

ប់េ

ក់ ម្ត ងេទ ត)។

េ្រកាមបនុ កេទ។

រ ៉ ងេពញេលញ។
នចងរច្រតវ
ួ

នអេង្ក តេឃើញេ

ះេទ។

ះឧបករណ៍ស ្ភ រែខ ចងសចេចញ (ទំព័រ 168)

េ្រកាយពិនិត លក្ខ ខណ្ឌៃនបនុ ករ ួចេហើយ ្រតវប ្ទ បេង ងទំពក់េ កាន់ទី ំងែដលែខ ពួ រេធ្វ ើពីលួសស្រ ប់ចងសច
ចេ ះេចញ ន េហើយប ្ទ ប់មកេ ះែខ ពួ រេធ្វ ើពីលួសស្រ ប់ចងសចពីេង ងទំពក់េចញ។ កុំប ្ទ ប ចុះេលើសពី
ំ ច់។ ស្រ ប់វតុ ែវង និងទំនិញដៃទេផ ងេទ តខ្ល ះែដល COG របស់ មិន ចរកេឃើញទី ំង នេ យ យេទ
េគផ្ដ ល់អនុ សន៍ឲ គូ សស ្គ ល់ទី ំងៃន COG េ េលើពួក េដើម ីេធ្វ ើឲ ដំ ក់កាលប ្ទ ប់ៃនការ រកាន់ែត យ
្រសលកុ ងការេធ្វ ើ។
េពលេ ះឧបករណ៍ស ្ភ រែខ ចងសចេចញ ្រតវ្រ កដ
(ចំេហ ងៃនេង ងទំពក់ ឬចំេហ ងៃនបនុ ក) ែដល្រតវេ

សិក ចំេហ ងែដលកាន់ែត
ះេចញ។

នសុវត្ថ ិ

ព និងកាន់ែត

យ្រសល

●

េពលេ ះឧបករណ៍ស ្ភ រេ
ន ៉ ង យ្រសល។

●

ែខ ពួ រេធ្វ ើពីលួសស្រ ប់ចងសចកាន់ែត្រកាស់ ចនឹងេ លេរ ្ល មៗេ យ រការព័ន្ធរមួ ល។ ពិនិត ស ពព័ន្ធ
រមួ លៃនែខ ពួ រ េហើយសេ្រមចេ្រជើសេរសតំបន់េធ្វ ើការ រ។ េពលេ ះឧបករណ៍ស ្ភ រេចញេ យកម្ម ករ 2 ក់
ឬេលើសេនះ ្រតវ្រ កដ
ន្រ ្រស័យទំ ក់ទំនង មួ យ ្ន េ វ ិញេ មក។

●

មក នទូ េ កុំ ញែខ ពួ រេធ្វ ើពីលួសស្រ ប់ចងសចេចញេ
សច
ចនឹងប៉ះបនុ ក ឬប ្ត លឲ បនុ ក្រស ុតរលំ ឬដួ ល។

ចំេហ ងៃនេង ងទំពក់េចញ ្រតវយកេង ងទម្ព ក់េ

98 (km)

កាន់កែន្ល ងែដល

យដងសច។ ្របសិនេបើ ្រតវ

ន

ចេ

ះេចញ

ញេចញេ

យដង

ចុងបញ្ចប់ៃនការ

រ ទុក

កុំបន្ត េ ការ រមួ យេទ តឲ េ
្របតិបត្ត ិការនីមួយៗ។
●

េ ះឧបករណ៍្រប ប់្រប
កុំទុកេ លឧបករណ៍្រប

●

េលើកេង ងទម្ព ក់េ

●

ឲ ស ្ញ បញ្ច ប់េ

●

រក ែខ ពួ រេធ្វ ើពីលួសស្រ

●

ទុក

(ឯក

ះរហូ ត

ល់ឧបករណ៍្រតវ

នទុក

ក់េ

កុ ងកែន្ល ង។ ទុក

ក់ឧបករណ៍ស្រ

ប់

ែខ ចងសចេចញពីេង ងទំពក់ និងបនុ ក។
ប់្រប ែខ ចងសច មួ យ ប់នឹងេង ងទំពក់ ឬបនុ ក។

កាន់កម្ព ស់ ៉ ងេ

ច

ស់ 2 ែម៉្រត។

អ្ន កប ្ជ ដងសច។

ក់ស ្ភ រ្រប

រេ

ក់ឧបករណ៍ (ទំព័រ 169)

ប់្រប

ប់ចងសចឲ ្រតង់ េហើយទុក

ក់ពួក េ

ែខ ចងសច និងេ្រគឿងប ្ទ ប់បន ំស្រ

ង) រេប បទុក

កាន់ទី
ប់េ

ំងែដល
ងបង្ហតេ

នប ្ជ ក់។
កាន់ទី

ំងែដល

នប ្ជ ក់។

ក់ ឬគរបនុ ក

កិច្ចការសំ ន់មួយេផ ងេទ តស្រ ប់អ្នកចងែខ សច គឺ
បនុ កែដល្រតវ នដឹក ំេ យដងសច ឬស ្ភ រ
ស្រ ប់េលើកេផ ងេទ ត មួ យនឹង្រតវ នទុក ក់ ឬគរ ៉ ង្រតឹម្រតវ។ ការ ក់គរទំនិញ ំងេនះមិន្រតឹម្រតវ
ឬការទុក ក់ពួក េ កុ ងលក្ខ ណៈ ្ម នរេប បេរ បរយមិន្រតឹមែត ចប ្ត លឲ នេ្រ ះ ្ន ក់ប៉ុេ ្ណ ះេទ
ែតែថម ំងប ្ត លឲ ្របសិទ្ធ ពការ រកាន់ែត បគួ រកត់ស ្គ ល់ផងែដរ។
េពលទុក

ក់ ឬគរបនុ ក គួ រែតយកចិត្តទុក

ក់ចំេ

ះប្រម ុង្របយ័ត្នដូច

ងេ្រកាម។

●

េ្រជើសេរសដុំ្រទទម្ង ន់ស័ក្ដសមស្រ ប់្របេភទបនុ កនីមួយៗ េហើយកំណត់ពួ ក
៉ ង្រតឹម្រតវេដើម ី្រទបនុ ក ៉ ង ន
ស្ថ ិរ ព។ េលើសពីេនះ ្រតវេរ បចំដុំ្រទទម្ង ន់ឲ នខ្ព ស់ ងែស កេជើងសុវត្ថ ិ ព េដើម ីប ្ក រការ ក់ ប់្របអប់េជើង
របស់អ្នកេ កុ ងបនុ ក។

●

រក ទំនិញឲ នស្ថ ិរ ព និច្ច េដើម ីប ្ក រការ្រក ប់ ការរអិល ឬការដួ លរលំ ្ល ក់ៃនទំនិញែដល នគរ។ េពលគរ
ទំនិញ ក់ទំនិញែដល្រ ល ងេគ ឬតូ ច ងេគេ ពីេលើទំនិញែដលធ្ង ន់ ង ឬធំ ង េដើម ីរក COG ឲ ន
ប មែដល ចេធ្វ ើេ
ន។ កុំផុកទំនិញេលើសចំណុះ េដើម ីកុំឲ បនុ ក្រស ុតរលំេ យ រការរេង្គ ើ ឬរញ័រ។

●

រក កែន្ល ងទុក ក់ទំនិញឲ នស ្ត ប់ ្ន ប់េរ បរយ។ ការគរស ្ភ រ ឬផលិតផលសេ្រមចេ យ ្ម នរេប បេរ បរយ
ឬការេល ន េចញៃនពួ ក ខ្ល ះចូ លេ កុ ងផ វឆ្ល ងកាត់នឹងេធ្វ ើឲ េទើសដល់ការឆ្ល ងកាត់េ យសុវត្ថ ិ ព និងេធ្វ ើឲ
ទីកែន្ល ង ំងមូ ល នេ្រ ះ ្ន ក់ ែដលប ្ត លឲ ្របសិទ្ធ ពៃនការប ្ជ ្របតិបត្ត ិការកាន់ែត ប។

●

េពលយកស ្ភ រ ឬផលិតផលេចញពី្រស
សិន។ កុំ

●

កល ង

ញ េចញេ្រ

េ

ប់េ្រកាមៃនគំនរ ្រតវ្រ កដ យកេចញនូ វរបស់
យក ្ល ំងពី ងេ្រកាមរបស់របរេផ ងេទ តឲ េ ះ។

ំងអស់េ

ពីេលើ េចញ

ទុក ក់ឧបករណ៍ េ្រគឿងប ្ល ស់ េ្រគឿងត ្ជ ប់ និងេ្រគឿងប ្ទ ប់បន ំ ៉ ង្រតឹម្រតវេ យែចកេ
ឧបករណ៍
ំង យ ែដល្រតវការញឹក ប់ និងឧបករណ៍ ំង យ ែដល្រតវ នេ្របើ្រ ស់ែតេពលខ្ល ះ។

99 (km)

ជំពូក 6
ច ប់ និងបទបញ្ញត្ត ិ
1

ច ប់ស្តីពីសុវត្ថ ិ

ច ប់េលខ 57 ចុះៃថ្ង ទី 8 ែខមិថុ

ក់ព័ន្ធ

ព និងសុខ

ពឧស ហកម្ម

្ន ំ 1972

(ការេចញលិខិតប ្ជ ក់អធិការកិច្ច។ល។) ទំព័រ 180
្រ 39
2. ្រប នការ ិ ល័យស្ត ង់ រការ រ្រតវ នែចងកុ ងបទប ញ្ញ ត្ត ិរបស់្រកសួ ងសុ ភិ ល ការ រ និងសុខុ ល ព
េចញវ ិ ្ញ បនប្រតអធិការកិច្ចស្រ ប់ ៉ សុីនែដល នប ្ជ ក់។ល។ ែដល នឆ្ល ងកាត់ការ្រតតពិនិត ែដល ក់ព័ន្ធ
នឹងការដំេឡើង ៉ សុីនែដល នប ្ជ ក់។ល។ េ កុ ងេ ះដូ ចែដល នែចងេ កុ ងក ខណ្ឌ (3) ៃន ្រ មុន។
3. ្រប នការ ិ ល័យស្ត ង់ រការ រ្រតវ នែចងកុ ងបទបញ្ញ ត្ត ិរបស់្រកសួ ងសុ ភិ ការ រ និងសុខុ ល ពផ្ត ល់
វ ិ ្ញ បនប្រត្រតតពិនិត អធិការកិច្ចរបស់ ៉ សុីនែដល នប ្ជ ក់។ល។ ែដល នឆ្ល ងកាត់ការ្រតតពិនិត ែដល
ក់ព័ន្ធការែកែ្របេ យែផ្ន ក ឬការបន្ត េ្របើ្រ ស់ ៉ សុីនែដល នប ្ជ ក់។ល។ េ កុ ងការ្រតតពិនិត ែដល ន
ែចងកុ ងក ខ័ណ្ឌ (3) ៃន ្រ មុន។
(ការ

ក់ក្រមិតេលើការចូ លរ ួម) ទំព័រ 184

្រ 61
កុ ងករណីែដលឧស ហកម្ម របស់អ្នក
្ន ក់ស្ថិតេ េ្រកាមឧស ហកម្ម ែដលកំណត់េ យបទប ្ជ គណៈរដ្ឋ ម្រន្ត ី
និេ ជក្រតវេធ្វ ើការអប់រសុវត្ថ ិ ព និង/ឬសុខ ពអំពីប ្ហ ដូ ច នែចងកុ ងបទបញ្ញ ត្ត ិរបស់្រកសួ ងសុ ភិ ល
ការ រ និងសុខុ ល ពស្រ ប់អ្នក ំង យ ែដលេទើបទទួ លបនុ ក េមការ ឬេផ ងេទ តេដើម ីែណ ំ ឬ
្រតតពិនិត កម្ម ករេ យ ្ទ ល់េ កុ ង្របតិបត្ត ិការ (េលើកែលងែត្រប ន្របតិបត្ត ិការ)៖
1. ប ្ហ

ក់ទងនឹងការសេ្រមចចិត្តអំពី វ ិធី

2. ប ្ហ

ក់ទងនឹង វ ិធី

្រស្ត ែណ

្រស្ត េធ្វ ើការ និងការ

ត់ែចងការ

ំ ឬ្រតតពិនិត កម្ម ករ

3. បែន្ថ មេលើប ្ហ ែដល

រេ្រ

ះ ្ន ក់ឧស ហកម្ម ដូច

ព និងសុវត្ថ ិ

ពឧស ហកម្ម

នែចងកុ ងចំណុចពីរមុន ប ្ហ
ំ ច់ស្រ ប់ការ
កុ ងបទបញ្ញ ត្ត ិរបស់្រកសួ ងសុ ភិ ល ការ រ និងសុខុ ល ព។

2
វ ិេ

បទប ្ជ អនុវត្ត ន៍ៃនច ប់ស្តីពីសុខ

ធនកម្ម បទប ្ជ គណៈរដ្ឋ ម្រន្ត ីេលខ 13 ចុះេ

( ៉ សុីនែដល
្រ
1.
3.

ររបស់កម្ម ករ
នែចង

្ន ំ 2012

នប ្ជ ក់។ល។) ទំព័រ 180

12
៉ សុីន េដើមែដល នប ្ជ ក់េ កុ ងបទប ្ជ គណៈរដ្ឋ ម្រន្ត ីែដល នែចងកុ ងក ខ័ណ្ឌ (1) ៃន ្រ 37 ៃនច ប់
(េលើកែលងករណីែដលពួ ក ពិត មិនែមនេ្របើ្រ ស់កុ ង្រស ុក) គឺ េ្រគឿង ៉ សុីន។ល។ ដូ ចែដលេរ ប ប់ ងេ្រកាម៖
៉ សុីនសចែដលេលើកបនុ កេលើកពី 3 េ

នេឡើងេ

(ស្រ

ប់្របេភទ ៉ សុីនសច 1 េ

100 (km)

ន ឬេលើសពីេនះ)

3

បទបញ្ញត្ត ិសុវត្ថ ិ

ពស្រ

ប់ ៉ សុីនសច

(ែដនកំណត់េលើបនុ កេលើស) ទំព័រ 188
្រ

23

និេ

ជកមិន្រតវេ្របើ ៉ សុីនសចែដលកំពុងផុកបនុ កេលើសពីបនុ ក្របតិបត្ត ិការរបស់ េឡើយ។

2. មិន បទប ញ្ញ ត្ត ិៃនក ខណ្ឌ ងមុខ និេ ជកកុ ងករណី នការលំ កគួ រឱ កត់ស ្គ ល់េដើម ីអនុេ ម ម
បទប ញ្ញ ត្ត ិៃនក ខណ្ឌដែដលេ យ រែតេហតុផលែដលមិន ចេច ស ង ន េហើយេ េពលអនុវត្ត វ ិ នការ
ដូ ច ងេ្រកាម េ្របើ ៉ សុីនសចែដលផុកេលើសបនុ ក្របតិបត្ត ិការរបស់ រហូ តដល់បនុ កេលើេតស្ត បនុ កែដល ន
កំណត់កុ ងក ខ័ណ្ឌ (3) ៃន ្រ 6៖
(i) េដើម ី ក់ជូន មុននូ វរ យការណ៍ករណីពិេសសៃន ៉ សុីនសច (ទ្រមង់េលខ 10) ជូ ន្រប
អធិការកិច្ចស្តង់ រការ រែដល នសមត្ថ ព។
(ii) េដើម ីប ្ជ ក់
ៃន

្រ

មុន

មិន

ន

ពខុស្រប្រកតីេ

យអនុវត្ត េតស្ត បនុ កែដល

នការ ិ

នកំណត់កុ ងក

ល័យ
ខ័ណ្ឌ (3)

6។

(iii) េដើម ី ត់ ំងមនុស
បុគ្គល ងេលើ។

្ន ក់ែដល្រគប់្រគង្របតិបត្ដ ិការប ្ជ និងប ្ជ

៉ សុីនសចេ្រកាមការ្រតតពិនិត េ

យ ្ទ ល់ពី

(ែដនកំណត់េលើបនុ កេលើស) ទំព័រ 188
្រ

25

1. និេ ជក្រតវែតកំណត់ស ្ញ េថរស្រ ប់្របតិបត្ត ិការ/ការប ្ជ ដងសច ត់ ំងមនុស ែដលផ្ត ល់ស ្ញ េ ះ
េហើយឲ បុគ្គលេ ះផ្ត ល់ស ្ញ េ ះ។ េ ះ ៉ ង ក៏េ យ ្របការេនះមិនអនុវត្ត ចំេ ះេពលែដល នែតអ្ន កប ្ជ
៉ សុីនសចអនុវត្ត ការ រែត ្ន ក់ឯងេទ។
2. អ្ន កែដល ន ត់ ង
ំ េ ង មក ខណ្ឌមុន េ េពលចូ លរ ួមកុ ងការ
្រតវែតផ្ត ល់ស ្ញ ដូ ច នែចងេ កុ ងក ខណ្ឌដែដល។

រែដល

3. កម្ម ករែដលចូ លរ ួមកុ ងការ
ដែដល។

មស ្ញ ែដល

(ការ
្រ
និេ

រែដល

នែចងកុ ងក

ខណ្ឌ (1) ្រតវែតេធ្វ ើ

នែចងកុ ងក

នែចងកុ ងក

ក់ក្រមិតេលើការជិះ) ទំព័រ 188
26
ជកមិន្រតវដឹកកម្ម ករេ

យរថយន្ត សចេទ េហើយក៏មិន្រតវសចកម្ម ករេឡើងពី ៉ សុីនសចែដរ។

101 (km)

ខណ្ឌែតមួ យ
ខណ្ឌ

(ក ្ត សុវត្ថ ិ ពៃនែខ ចងសច
អត្ថ បទ 213-2

្រច ក់) ទំព័រ 194-195

1. និេ ជកមិន្រតវេ្របើ្រច ក់ ការឧបករណ៍ចងែខ សចស្រ ប់ ៉ សុីនសច ៉ សុីនសចចល័ត ឬបេ ្គ លសចេឡើយ
លុះ្រ ែតក ្ត សុវត្ថ ិ ពរបស់ េលើសពីតៃម្ល ែដល ន យកុ ងចំណុច ងេ្រកាមេ យែផ្អ កេលើ្របេភទែខ ចងសច
្រច ក់។
(i) ែខ ្រច ក់ ្ល ក់េ្រកាមលក្ខ ខណ្ឌ
a) កុ ងករណី

ញ េ

យក ្ល ំង

ំងអស់ដូច

ងេ្រកាម៖ 4

ក់ក ្ត លៃនបនុ កែដលេធ្វ ើឲ

ក់របស់ ការលូ តគឺ 0.5 % ឬតិច

ងេនះ និង

b) តៃម្ល ៃនក ្ល ំងតំណឹងគឺ 400 N/mm2 ឬេលើសេនះ េហើយការលូ តរបស់ គឺេស្ម ើនឹង ឬេលើសពីតៃម្ល ែដល ន យេ កុ ង
ជួ រឈរ ង ្ត ៃំ ន
ង ងេ្រកាមែដល្រតវនឹងតៃម្ល ៃនក ្ល ំងតំណឹងែដល ន យេ កុ ងជួ រឈរ ងេឆ្វ ងៃន
ងែតមួ យ
ក ្ល ំងតំណឹង (N/mm2)
400 ឬេលើសេនះ និងតិច
630 ឬេលើសេនះ និងតិច
1000 ឬេ្រចើន ងេនះ
(ii) ្រច ក់មិន ្ល ក់េ
2. ក ្ត សុវត្ថ ិ
្រច ក់េ
(ក ្ត សុវត្ថ ិ
្រ

ការលូ ត (%)
20
17
15

ង 630
ង 1000

េ្រកាមលក្ខ ខណ្ឌមុន៖ 5

ពែដល នែចងកុ ងក
យតៃម្ល ៃនបនុ កអតិបរ

ខណ្ឌមុនគឺ តៃម្ល ែដលទទួ ល នពីការែចកបនុ កេធ្វ ើឲ ែបកៃនែខ ចងសច
ែដល នអនុវត្ត េ េលើែខ ចងសច ្រច ក់ ងេលើ។

ពរបស់េង ងទំពក់។ល។) ទំព័រ 195

214

1. និេ ជកមិន្រតវេ្របើេង ងទំពក់ ឬ្រកវ ិលទម្ព ក់េធ្វ ើ ឧបករណ៍ចងែខ សចស្រ ប់រថយន្ត សច
ឬបេ ្គ លសចេឡើយ េលើកែលងែតក ្ត សុវត្ថ ិ ពគឺ នក្រមិត 5 ឬេលើសពីេនះ។

៉ សុីនសចចល័ត

2. ក ្ត សុវត្ថ ិ ពែដល នែចងកុ ងក ខណ្ឌមុនគឺ តៃម្ល ែដលទទួ ល នពីការែចកបនុ កែដលេធ្វ ើឲ
ទំពក់ ឬ្រកវ ិលទម្ព ក់នឹងតៃម្ល ៃនបនុ កអតិបរ ែដលអនុវត្ត េលើទំពក់ ឬ្រកវ ិលទំពក់ ងេលើ។

102 (km)

ក់េង ង

