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អរមភកថ 
 
រកុមហុ៊នលក់ម៉សីុនេភលងមីងេយៀនកមពុជចំកត់ គឺជរកុមហុ៊នែដលមនឯកេទសែផនករចន និងផលិត

ម៉សីុនេភលងែដលមនចំេហះឥនធនៈេនខងកនុង។ េដយគិតគូររគប់រជុងេរជយអំពីតរមូវករេផសងៗគន ជេរចន
របស់អតិថិជន រកុមហុ៊នេយងខញុំបនខិតខំរបឹងែរបងរចនម៉សីុនេភលងេអយមនរចនសមព័នធកន់ែតងយរសួល 
និងមនគុណភពកន់ែតរបកបេដយទំនុកចិតត។ ជំនញៃនកររចនម៉សីុនេភលង និងបទពិេសធន៍ៃនករផលិត 
េធវេអយម៉សុីនេភលងអចផគត់ផគង់ថមពលអគគិសនីរបកបេដយរបសិទិធភព និងគុណភពខពស់។  

េសៀវេភែណនំអំពីករេរបរបស់បេចចកេទស និងតំែហទំេនះ ែណនំអតិថិជនអំពីករដំេឡង ករេរប
របស់ ករែថទំ និងរេបៀបដំេណ រករម៉សីុនេដយៃដជេរចនវធីិ។ សូមេរបរបស់េសៀវេភែណនំេនះ រមួ
ជមួយេសៀវេភែណនំសរមប់ករែថទំម៉សីុនម៉សូ៊ត ម៉សីុនផល ស់បតូរតង់សយុង អគគិសនី  និងឧបករណ៍រតតួ
ពិនិតយម៉សីុន  េដមបីធនរបសិទធភព និងភពធន់បនយូរៃនម៉សីុនេភលង។ 

ករដំេណ រករ និងតំែហទំ គួរែតអនុវតតេដយបុគគលិកែដលមនជំនញអជីព េពលគឺេនមុនេពល
ចប់េផតមេរបរបស់ម៉សីុនេនះ សូមអនេសៀវេភែណនំេនះេដយយកចិតតទុកដក់ េហយេនេពលយល់ចបស់
េហយ េទបចប់េផតមដំេណ រករម៉សីុន។ 
េដយសរបេចចកវទិយមនករវវិឌឍឥតឈប់ឈរ ខលឹមសរេនកនុងេសៀវេភែណនំេនះអចនឹងរតូវបែនថម ឬែក
សរមួលរគប់េពលេវល ដូេចនះអតិថិជនគួរែតចប់អរមមណ៍េលចំណុចេនះ។ 
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១១១១. . . . សុវតតិភពសុវតតិភពសុវតតិភពសុវតតិភព    

១១១១....១១១១. . . . កររបងុរបយ័តនចំេពះសុវតតិភពកររបងុរបយ័តនចំេពះសុវតតិភពកររបងុរបយ័តនចំេពះសុវតតិភពកររបងុរបយ័តនចំេពះសុវតតិភព    
 

ម៉សីុនែដលបនរចន និងផលិតេឡងទំងេនះ សុទធែតរតូវបនគិតពិចរណយ៉ងម៉ត់ចត់េទេលកតត
សុវតតិភព និងករប៉ះពល់ដល់សុខភពរបស់មនុសស។  មុនេពលេរបរបស់ផលិតផលទំងេនះអនកេរបរបស់
ចំបច់រតវូអនអតថន័យខងេរកមេអយបនម៉ត់ចត់ េហយេនេពលេរបរបស់ រតូវអនុវតតតមករែណនំរបស់
េសៀវេភែណនំេនះជនិចច េដមបីេចៀសវងមនេរគះថន ក់េកតេឡង។ េដយសរែតេយងមិនអចពយករណ៍ដឹង
មុនអំពីបរសិថ ន និងទីកែនលងទំងអស់ែដលអតិថិជនេរបរបស់ ឧទរហណ៍ទំងអស់កនុងេសៀវេភែណនំេនះមិន
អចអនុវតតចំេពះរគប់កលៈេទសៈេឡយ។ ដូេចនះ អតិថិជនគបបីេរបរបស់ម៉សីុនទំងេនះតមសថ នភពជក់
ែសតងេដយបែនថម ឬបនថយនូវចំណុចសមរសបមួយចំនួន។ រកុមហុ៊នមិនទទួលខុសរតូវេឡយ របសិនេបមន
េរគះថន ក់េកតេឡងែដលបណត លេអយប៉ះពល់ដល់សុខភព និងរងកយមនុសស េដយសរករមិនេគរព
តមលកខខណឌ សុវតតិភពេនះ។ 

! មុនេពលបេញឆ ះម៉សីុន រតូវរតួតពិនិតយេមលថេតឧបករណ៍ករពរទំងអស់ ជពិេសសគរមបករពរ
កងហ ររតជក់ រតូវបនដំេឡងេអយបនរតឹមរតូវេហយឬយ៉ងណ។ 

! មុនេពលដំេណ រករ រតូវរតួតពិនិតយេមលែខសេភលងទំងអស់ថេតបនតភជ ប់រតឹមរតូវេហយយ៉ងណ។ 
! ធនេនែខសម៉សទំងអស់រតូវបនភជ ប់េទដីបនលអ និងអចទុកចិតតបន។ 
! មុនេពលដំេណ រករ ទវ រ និងគរមបែដលរតវូបិទទំងអស់គួរែតចក់េសរេអយបនជប់លអ។ 
! េនេពលជួសជុល និងរតួតពិនិតយម៉សីុន ក៏អចទក់ទងេទនឹងេរគឿងបនល ស់ធំៗ ឬឧបករណ៍ អគគិសនី

ែដលអចបណត លេអយមនេរគះថន ក់ដល់ជីវតិែដរ ដូេចនះអនកជួសជុលរតវូឆលងកត់ករបណតុ ះ បណត លជំនញ
ចបស់លស់ និងមិនរតូវេធវករែតមន ក់ឯងេឡយ េដមបកីរពរេពលមនេរគះថន ក់េកតេឡង អចមនអនកេន
ជួយសេរងគ ះ។ 

! េនេពលដំេណ រករលងសមអ ត ឬជួសជុលេរគឿងកនុងម៉សុីន រតូវែតដកឌុយែខសេភលងខងសញញ ដក
េចញ េហយបិទផល កសញញ របុងរបយ័តន េដមបីេចៀសវងម៉សីុនដំេណ រករេដយៃចដនយែដលអចេធវេអយមន
េរគះថន ក់ដល់មនុសស។ 
    
១១១១....២២២២. . . . គរមបករពរគរមបករពរគរមបករពរគរមបករពរ    

ម៉សីុនរតវូបនរចនេឡងេដយមនគរមបករពរែដលេនះ ជេរគឿងបនល ស់ករពរេនេពលម៉សីុន
ដំេណ រករ។ េនេពលែដលដំេណ រករម៉សីុន បុគគលិកទំងអស់រតូវែតរបុងរបយ័តនចំេពះរល់របតិបតតិករ
ម៉សីុនែដលអចបងកេរគះថន ក់ដល់មនុសស។ 
 ! េនកនុងកងហ រ ឬករណីេបកគរមបករពរេចញ កំុពយយមបេញឆ ះម៉សីុន។ េនេពលម៉សុីនដំេណ រករ 
ហមយកៃដេទប៉ះែផនកម៉សីុនែដលកំពុងដំេណ រករ។ 



_____________________________________________________________________________________ 

 

6 

 

! េនេពលម៉សីុនកំពុងេធវករ រតូវេសលៀកពក់ឯកសណឋ នករងរ េដមបីករពរបុគគលិកពក់អវធូរលុង 
ៃដ សក់កបលែវងជេដម ែដលអចបណត លេអយរសូបចូលកនុងែផនកម៉សុីនកំពុងដំេណ រករ មយ៉ងេទៀតក៏េដមបី
ករពរេរបង ទឹក ចំហយ និងតួម៉សីុន ែដលអចេធវេអយរលកដល់រងកយមនុសសផងែដរ។ 

! េនេពលែដលសរធតុបនថយកំេដរតជក់ទំងរសុងេនះ សូមកំុមួលគរមបរ៉ឌីយ៉ទ័រេចញ។ េន
េពលែដលសរធតុបនថយកំេដរតជក់ទំងរសុងេហយ ដំបូងរតូវមួលគរមបេអយរលុងសិន េដមបីេធវេអយ
ចំហយខងកនុងេហរេចញអស់ េទបអចមួលគរមបេចញបន។ 

! េនេពលម៉សីុនដំេណ រករ គួរែតបិទរកប គរមប និងទវ រម៉សីុនេអយបនរតឹមរតូវ េចៀសវងមន
េរគះថន ក់េដយៃចដនយេកតេឡង។ 
    
១១១១....៣៣៣៣. . . . សរធតុគីមីសរធតុគីមីសរធតុគីមីសរធតុគីមី    

ម៉សីុនែដលេរបរបស់ឥនធនៈ េរបងម៉សីុន សរធតុបនថយកំេដ េរបងរអិំល និងអីុឡិចរតូលីត របស់ធុង
អគុយ សុទធែតេរបរបស់ជរបចំកនុងវស័ិយឧសសហកមម ដូេចនះរបសិនេបេរបរបស់មិនបនរតឹមរតូវេទេនះ អច
នឹងបងកេរគះថន ក់ដល់មនុសស។ 

! េចៀសវងែសបកមនុសសប៉ះជមួយនឹងឥនធនៈ េរបងម៉សីុន សរធតុបនថយកំេដ និងអីុឡិចរតូលីត។ 
របសិនេបប៉ះពល់េហយ រតវូលងសមអ តភល មៗ កនុងករណីចំបច់ រតូវេអយរគូេពទយេធវករពិនិតយេមល។ 

! ទឹក និងេរបងម៉សីុនេកត ខល ំង សុទធែតអចេធវេអយរលកធងន់ធងរ ដូេចនះេនេពលម៉សីុនមិនទន់រតជក់
លអេទ សូមកំុេបកគរមបរបព័នធសរធតុបនថយកំេដ និងបំពង់េរបងម៉សីុនែដលកំពុងមនកំេដេកត ខល ំង និង
សមព ធខពស់។ 

! េនេពលរតួតពិនិតយទក់ទងជមួយអគុយ រតូវេសលៀកពក់ឯកសណឋ នករពរអសីុត របំង មុខ
ករពរ និងែវន៉តករពរ។ របសិនេបប៉ះរតវូជតិអសុីត គួរែតេរបទឹកកំលងំខល ំងមកលងសមអ តេអយបន
េរចន។ 
    
១១១១....៤៤៤៤. . . . ករករពរអគគិភ័យ និងករផទុះករករពរអគគិភ័យ និងករផទុះករករពរអគគិភ័យ និងករផទុះករករពរអគគិភ័យ និងករផទុះ    

! ម៉សីុនែដលេរបរបស់ឥនធនៈ និងែផសងែដលហុយេចញ គឺសុទធែតជវតថុងយេឆះ និងមនសរធតុេធវ
េអយផទុះ ដូេចនះរតូវេរបរបស់សរធតុទំងេនះេដយរបុងរបយ័តន េចៀសវងមនេរគះថន ក់។ មយ៉ងេទៀត បនទប់
ទុកដក់ម៉សីុនរតូវមនបំពក់ឧបករណ៍ពនលត់អគគិភ័យ េហយបុគគលិកេរបរបស់ទំងអស់រតូវែតដឹងអំពីវធីិេរបរប
ស់។ 

! េនកនុងបនទប់ម៉សុីន រតូវធនថមនខយល់េចញចូលលអរគប់រគន់។ 
! េនកនុងបនទប់ម៉សុីន រតូវធនថេនេលករមលដី និងម៉សីុនេភលងមនលកខណៈសអ តលអ េបមនេរគឿង

ចំេហះ និងអីុឡិចរតូលីតរបស់ធុងអគុយរជប ឬធល យេចញ រតូវេធវករសមអ តជបនទ ន់។ 
! េចៀសវងដក់វតថុងយេឆះ និងសរធតុរវេនជិតម៉សីុន។ 
! ហមមិនេអយជក់បរ ីឬេធវេអយមនផក េភលងេនែកបរធុងអគុយ និងឥនធនៈេឡយ ពីេរពះឧសម័ន

ែដលេហរេចញពីឥនធនៈេទប៉ះនឹងេភលងធុងអគុយ អចបេងកតេអយមនករផទុះអីុរដូែសន។  
! មុនេពលតភជ ប់ ឬផត ច់េភលងអគុយ រតូវបិទចរនតេភលងរបស់ឧបករណ៍សកអគុយជមុនសិន។    
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! សូមយកវតថុ និងឧបករណ៍ែដលងយឆលងេភលងេចញេអយឆង យពី េរគឿងម៉សីុនែដលងយឆលងេភលង 
េចៀសវងមនផក េភលងេកតេឡងែដលអចបណត លេអយផទុះ។ 

! េពលែដលដឹងថមនឥនធនៈធល យេចញ សូមកំុពយយមេបកម៉សីុនដំេណ រករ។ 
! េយងរតូវែតរបុងរបយត័នេនេពលែដលរបព័នធបេញច ញខយល់ផទុកនូវសរធតុែផសងងយេឆះេរចន េរពះវ

ងយនឹងផទុះ។ េយងរតូវរកវធីិបេញច ញសរធតុែផសងងយេឆះេនះេអយអស់ េទបអចដំេណ រករម៉សីុនបន។ 
! អគគិភ័យែដលបងកេឡងេដយេរបង និងចរនតេភលង សុទធែតជេរគះថន ក់ធងន់ធងរ េហយរបេភទ បំពង់ពនលត់

អគគិភ័យែដលអចេរបរបស់បនរសបេពលជមួយគន េនះ គឺមនតិចតួចណស់។ ដូេចនះេនកនុងកលៈេទសៈ
េនះ េយងខញុំសូមែណនំេអយេរបរបស់ BCF ឧស័មនកបូនិច ឬសរធតុេមសស៉ងួត សូមកំុេរបរបស់ទឹកមកពនលត់
េភលងេអយេសះ។ 
១១១១....៥៥៥៥....សេមលងរខំនសេមលងរខំនសេមលងរខំនសេមលងរខំន    

សំេឡងរខំនអចេធវេអយប៉ះពល់ដល់គុណភពករងរ េហយក៏អចេធវេអយមនុសសមនអរមមណ៍
មិនសុខរសលួ ឬសម រតីមិននឹងនរផងែដរ។ មយ៉ងេទៀត របសិនេបេធវករេនកែនលងរខំនយូរ អចេធវេអយខូច
េកសិកសត ប់របស់មនុសស េហយទុកយូរេទក៏អចបណត លេអយថលង់ផងែដរ។ 

អនកែដលេធវករែកបរម៉សីុនរតូវពក់ឧបករណ៍ករពររតេរចៀកែដលមិនឮសូរពីខងេរក។ 
! កែនលងែដលរតូវេរបរបស់ឧបករណ៍ករពររតេរចៀកែដលមិនឮសូរពីខងេរក គួរែតបិទផល កសញញ

សមគ ល់េនកែនលងែដលងយេឃញ។ 
! េនទីតំងបរេិវណករពរ គួរហមមិនេអយអនកែដលមិនែមនជបុគគលិកចូល។ 

 ! េពលែដលេធវករងរ គួរែតយកចិតតទុកដក់ករពររបព័នធសត ប់។ 
 ! េនកនុងបនទប់ម៉សុីន គួរែតេរបរបស់ឧបករណ៍បំបត់ ឬបនថយសំេឡងរខំន ដូចជឧបករណ៍រសូប
សំេឡងជេដម-ល-។ 
 
១១១១....៦៦៦៦. . . . តំែហទំរបព័នធអគគិសនីតំែហទំរបព័នធអគគិសនីតំែហទំរបព័នធអគគិសនីតំែហទំរបព័នធអគគិសនី    

របព័នធអគគិសនីែដលបនដំេឡង ដំេណ រករ និងែថទំបនរតឹមរតូវ អចេធវេអយម៉សុីនមនរបសិ
ទិធភព និងសុវតតិភពខពស់កនុងករដំេណ រករ។ 

! ករដំេឡងម៉សីុនគួរែតេអយអនកមនបទពិេសធន៍ ឬក៏មនសមតថភពមកដំេណ រករតភជ ប់ថមពល
អគគិសនី េហយករដំេឡងក៏រតូវសមរសបតមមរតដឋ នបេចចកេទស សតង់ដរ និងេគលករណ៍ ែណនំេផសងៗ
ៃនរបព័នធអគគិសនីផងែដរ។ 

! េនមុនេពលដំេណ រករម៉សុីន រតូវធនថលកខណៈបេចចកេទសម៉សីុនេនេលដី បនតភជ ប់េទនឹង
ឧបករណ៍ចរនតេភលងមូលដឋ នរតឹមរតូវេហយ េទបអចដំេណ រករម៉សីុនបន។ 

! េនេពលតភជ ប់ថមពលអគគិសនី ឬក៏ផត ច់ថមពលអគគិសនី គួរែតពនលត់ម៉សីុន និងផត ច់េភលងធុងអគុយ
ជមុនសិន។ 

! េនេពលែដលេធវករតភជ ប់ថមពលអគគិសនី ឬក៏ផត ច់ថមពលអគគិសនី េចៀសវងករឈរេលទឹក ឬ
កែនលងេសម។ 
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! េនេពលម៉សីុនេភលងកំពុងដំេណ រករ ខលួនរបណកំុេអយប៉ះេទនឹងែផនកេលហធតុ ឬកែនលងចរនតេភលង
ឆលងកត់ែដលគម នជ័ររុកំរពរ ឬគម នគរមបករពររបស់ម៉សីុន។ 

! ចរនតផគត់ផគង់ថមពលអគគិសនី ឬរបព័នធអគគិសនី រតូវសមរសបតមលកខណៈតួម៉សីុន េហយរតវូេនកនុង
ចេនល ះចំណុះម៉សីុន។ 

! េនេពលរតួតពិនិតយម៉សីុនេភលង រតូវចងចំថចរនតអគគិសនីទំងអស់រតួវបនបិទ ឬផដ ច់េហយ។ 
! កែនលងដក់ឧបករណ៍ចរនតេភលងទំងអស់ រតូវែតរបកដថសងួតេហយសអ ត។ េនេពលែដលជួបរបទះ

ករណីែខសេភលងដច់ រែហក ឬរបកេនះ រតវូេធវករបតូរេចញជបនទ ន់។ 
! រតូវរបកដថ េនែខនងចរនតអគគិសនីទំងអស់ និងែខសេភលងមនរុជ័ំរករពរ ឬគរមបករពរបនរតឹមរតូ

វ។ 
 

១១១១....៧៧៧៧....សុវតតិភពកនុងករដឹកជញចូ ន និងដឹកសេណត ងសុវតតិភពកនុងករដឹកជញចូ ន និងដឹកសេណត ងសុវតតិភពកនុងករដឹកជញចូ ន និងដឹកសេណត ងសុវតតិភពកនុងករដឹកជញចូ ន និងដឹកសេណត ង    
េសៀវេភែណនំេនះនឹងមនករែណនំអំពីករដំេឡងម៉សីុន េហយរតូវរបុងរបយ័តនចំណុចមួយចំនួន

ដូចេរកម៖ 
! រល់ករដំេឡងម៉សីុនេនកនុងបនទប់ទំងអស់ រតូវមនបំពង់បេញច ញខយល់េទខងេរកែដលសមរសប

តមសដង់ដរ។ មយ៉ងេទៀត រតូវធនថែផសងែដលហុយេចញគឺេនឆង យពីវតថុងយេឆះ េហយធនថែផសងទំង
េនះនឹងមិនបងកេអយមនអនតរយេឡយ។ 

! មិនរតូវសទូចម៉សីុន ឬម៉សីុនផល ស់បតូរតង់សយុងរតង់ទំពក់ម៉សីុន (រតយូ៉វ) េឡយ រតូវេរបរបស់ទំពក់
សក់សីុទូេទៃនម៉សីុនដច់េដយែឡកេដមបសីទូចម៉សីុន 

! រតូវធនថេនេពលដឹកសេណត ង ឧបករណ៍រទរទង់ម៉សីុន រតូវភជ ប់មំលអ និងតភជ ប់រតឹមរតូវអចទប់
ជប់នឹងទំងន់របស់ម៉សីុនបន។ រតូវរបុងរបយ័តនែផនកខងេឆវង សត ំ េល េរកមៃនម៉សីុន េហយហមដច់ខត
កនុងករេធវេអយប៉ះទងគិចែផនកសំខន់របស់ម៉សីុន។ 

! េនេពលែដលម៉សីុនកំពុងសេណត ង អនកេនែកបរទំងអស់រតូវចកេចញេអយឆង យ។ 
! េនកនុងករដឹកជញចូ ន គួរែតចងម៉សីុនេអយបនជប់លអ េចៀសវងមនករប៉ះទងគិចបនតិចេធវេអយ

ម៉សីុនខូចខត។ 
! ហមដច់ខតកនុងករដំេឡង ឬដំេណ រករម៉សីុនេនកែនលងែដលមនេរគះថន ក់ ។ 
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២២២២. . . . ករែណនំអំពីករេរបរបស់ករែណនំអំពីករេរបរបស់ករែណនំអំពីករេរបរបស់ករែណនំអំពីករេរបរបស់    និងតំែហទំឈតុម៉សុនីេភលងម៉សូ៊ត និងតំែហទំឈតុម៉សុនីេភលងម៉សូ៊ត និងតំែហទំឈតុម៉សុនីេភលងម៉សូ៊ត និងតំែហទំឈតុម៉សុនីេភលងម៉សូ៊ត GFGFGFGF    របស់រកមុហុ៊នមីងេយៀនរបស់រកមុហុ៊នមីងេយៀនរបស់រកមុហុ៊នមីងេយៀនរបស់រកមុហុ៊នមីងេយៀន    
២២២២....១១១១....របេភទេលខរងម៉សីុនរបេភទេលខរងម៉សីុនរបេភទេលខរងម៉សីុនរបេភទេលខរងម៉សីុន    
GF           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

កំណត់សមគ ល់៖ ម៉សីុនេរប
របចំ 

ចំណុះម៉សីុន Kva 

 

 

អកសរកត់ម៉សីុនម៉សូ៊ត 

S: Shanghai diesel engine 

C: Cummins  

D: Deutz AG 

 I: ISUZU 

P: Perkins 
W: Weichai 
V: VOLVO 

រកុមហុ៊នមីងេយៀន 
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ឧទរហណ៍មូ៉ែដលម៉សីុន៖    
មូ៉ែដល GFIVL550 មនន័យថ៖ 
របេភទម៉សីុនេភលង VOLVO របេភទម៉សុីនេភលង FUZHOU Leroy Somer LSG51,  50HZ អនុភពេរបរបស់
ទូេទ 442kw។ 
២២២២....២២២២. . . . ចរនតអគគិសនីែដលបនកំណត់ចរនតអគគិសនីែដលបនកំណត់ចរនតអគគិសនីែដលបនកំណត់ចរនតអគគិសនីែដលបនកំណត់    

ចំេពះម៉សីុនេភលងែដលមនតង់សយុង 400/230V េមគុណអនុភពម៉សីុន 0.8ϕ  ចរនតអគគិសនីែដល
បនកំណត់ (A) មនរបូមនតដូចខងេរកម៖ 

Ie = 1.804 * អនុភពអគគិសនីែដលបនកំណត់របស់ម៉សីុនេភលង (KW)  
ឧទហរណ៍៖ ម៉សីុនេភលង GF1V2550 មនចរនតែដលបនកំណត់ចំនួន 1.804*442 = 797.5 (A) 
កនុងករេរបរបស់ជក់ែសតង េដយសរថមពលេភលងមនលកខណៈខុសគន  ដូេចនះេមគុណអនុភព Cosα 

ក៏វមិនដូចគន ែដរ ដូេចនះម៉សីុនេភលងែដលផទុកនូវថមពលអគគិសនីជក់ែសតង គួរែតអនុវតតតមរបូមនតដូចខង
េរកម ៖  

 

កំណត់សមគ ល់៖  
១. អនុភពែដលបនកំណត់របស់ម៉សុីនេភលង (KW) កនុងលកខខណឌ បរសិថ នជក់ែសតងមនករមិតទប

ជងលកខខណឌ បរសិថ នែដលបនកំណត់ទុកមុន ដូេចនះចំបច់រតូវមនករែកតរមូវអនុភព ម៉សីុនម៉សូ៊ត និង
ម៉សីុនេភលង េទបរតឹមរតូវ។ 

២. តំៃលេមគុណអនុភព Cosϕ  រតូវកំណត់យកតមលកខខណឌ បនទុកជក់ែសតង។ 
៣. តង់សយុងែខសេភលង ជធមមតរតូវកំណត់យក 400V។ 
 

២២២២....៣ ៣ ៣ ៣ អនុភពែដលដំេណ រករអនុភពែដលដំេណ រករអនុភពែដលដំេណ រករអនុភពែដលដំេណ រករ    
២.៣.១. សតង់ដរបរសិថ នៃនករដំេណ រករម៉សីុនេភលងេរបឥនធនៈ (សតង់ដរជតិ GB105 សតង់ដរអនតជតិ 
ISO4036)៖ 

សីតុណហ ភពជំុវញិ៖ 25oC  សមព ធ៖ 100KPa (រយៈកមពស់ 100m) 
សំេណ មេធៀប៖ ៣០% 
ករកំណត់អនុភពម៉សីុនេរកមលកខខណឌ ទំងេនះ។ 

 
២.៣.២. ម៉សីុនេភលងម៉សូ៊តេស៊រ ីRyoma    ែដលបនផលិតេឡងរសបតមសតង់ដរតរមូវ GB/T2820, ISO8528 
⊃ម៉សីុនេភលងចរនតឆល ស់េដរេដយចំេហះឥនធនៈខងកនុង∪។  
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២.៣.២.១. អនុភពសតង់ដរ (PRP) 
ករែថទំម៉សុីនេភលងែដលរសបតមបទបញជ  និងេរកមលកខខណឌ មិនលក់ថមពលអគគិសនី ករផគត់ផគង់

ថមពលអគគិសនីអចមនបនទុកមិនេថរ។ ចំេពះករដំេណ រករេពញមួយឆន ំេដយគម នកំណត់េពលេវល  រល់
ករដំេណ រករ ១២េម៉ងជប់គន  និងនំេអយមន ១េម៉ងែដលេលសបនទុក ១០%។ 

របសិនេបម៉សីុនេភលងចំបច់រតូវកំណត់អនុភពេអយេនេថរ េនេពលដំេណ រករជប់រយៈេពលែវង
េនះ អនុភពេនះមិនរតូវធំជងអនុភពែដលេរបរបស់ទូេទ ៩០% េឡយ។  
    
២.៣.២.២. អនុភពបរមុង (LTP) 
    អនុភពបរមុង រតូវបនេរបរបស់សរមប់ករណីបនទ ន់។ ម៉សុីនែដលគម នមុខងរេរបថមពលហួស
កំណត់ មនករករមិតបនទុកែដលបនកំណត់មិនេទៀងទត់។ ករដំេណ រករមិនរតូវេអយេលសពី ៥០០េម៉ង
កនុងមួយឆន ំេឡយ។ 
 
២២២២....៤ ៤ ៤ ៤ ករែកតរមវូអនុភពករែកតរមវូអនុភពករែកតរមវូអនុភពករែកតរមវូអនុភព    
២.៤.១. បរសិថ នេរបរបស់ 

េនកនុងករេរបរបស់ជក់ែសតង េនកនុងលកខខណឌ បរយិកស មនលកខណៈខុសគន ពីចំណុច ២.៣ េនះ 
គបបីមនករែកតរមូវអនុភពែដលបនបេញច ញសរមប់ករេរបរបស់េលកេរកយ។ 

អនុភពកបលម៉សីុន និងម៉សីុនេភលងេនេពលបេញច ញមកេរក (អនុភពសកមម) ែតងែតរងនូវសមព ធរ
យៈកមពស់ សីតុណហ ភពបរសិថ ន និងសំេណ មេធៀប។ 

េនកនុងសថ នភពធមមត ម៉សីុនេភលង Ryoma េពលែដលបំេពញលកខខណឌ រគប់រគន់តមចំណុច ២.៣ 
ខងេលេហយ ម៉សីុនេភលងេនះ អចបេញច ញអនុភពមធយម (nominal power)។ បុ៉ែនតរបសិនេបម៉សីុនដំេណ រ
ករេនកែនលងែដលមនសមព ធទប កេមដ ខពស់ ឬសំេណ មខល ំង អនករតវូបេញច ញេភលងេខសយមកេរបរបស់។ េបពំុ
ដូេចនះេទ ម៉សីុននឹងដំេណ រករេនកនុងសភពហួសថមពល។ េហយម៉សីុនម៉សូ៊តនឹងបេញច ញែផសងេខម ខល ំង 
េកត ខល ំង ម៉សុីនេភលងក៏េឡងកេមត ខល ំងែដរ ជេហតុេធវេអយម៉សុីនឆប់ចស់។ របសិនេបដំេណ រកររយៈេពល
ែវង ម៉សីុននឹងខូចគំង។ មយ៉ងេទៀត េរងចរកផលិតម៉សីុនមិនទទួលខុសរតូវចំេពះករខូចខតចំេពះករណី
េនះេឡយ ដូេចនះសូមអនកេរបរបស់យកចិតតទុកដក់ចំេពះបញហ េនះ។ 

ករគណនករែកតរមូវអនុភពេអយបនរតឹមរតូវ គួរែតអនុវតតតមសតង់ដរជតិ GB1105 និងសតង់ដរ
អនតរជតិ ISO3046។ ករប៉ន់សម ន ជទូេទគួរែតេធវតមទិននន័យខងេរកម េដមបីែកសរមួវករបេញច ញអនុភព
។ 

សមព ធបរយិកស (នីវ ៉ទឹូកសមុរទ) ៖ 
- េនរយៈកមពស់េលសពីនីវ ៉ទឹូកសមុរទ 2800m េនេពលនីវ ៉ទឹូកសមុរទេកនេឡង 300m អនុភពរតូវ

បនថយ 4%។ 
- េនរយៈកមពស់េលសនីវ ៉ទឹូកសមុរទ 2800m េនេពលនីវ ៉ទឹូកសមុរទបែនថម 300m អនុភពរតូវបនថយ 

3%។ 
សីតុណហ ភពខយល់េចញចូលកនុងម៉សុីនម៉សូ៊ត៖  
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េនេពលសីតុណហ ភពេលសពីលកខខណឌ បរសិថ នែដលបនកំណត់េនះ  រល់ករេកនេឡង ៥០C
អនុភពរតូវបនថយ 2%។ 

 
សំេណ មេធៀប 
កលណមនសំេណ មេកនេឡង នឹងេធវេអយអនុភពធល ក់ចុះ ែដលជទំនក់ទំនងរវង សំេណ ម

េធៀបនឹងសីតុណហ ភពបរយិកស (មិនែមនសីតុណហ ភពទុកកនុងម៉សីុនរតជក់េឡយ)។ េន េពលសីតុណហ ភព
បរយិកសទបជង 30oC ជធមមតេយងអចមិនគិតតៃមលៃនប៉ះពល់បន។ 

តរងខងេរកមេនះ បងហ ញអំពីករថយចុះៃនអនុភពម៉សីុន (%) េនកនុងករមិតសំេណ ម 
បរសិថ នភគេរចន។ បតុភូតៃនសំេណ ម និងសមព ធខពស់កនុងេពលជមួយគន អចេកតមនតិចតួចណស់ េហយ
េនេពលេកតមនបតុភូតែបបេនះ អនុភពែដលបនកត់បនថយេនរគប់ទីកែនលងកនុងពិភពេលកមនចំនួនជង 
6% ជទូេទជតៃមលអតិបរម។ 
 
 
តរង ២-១ 
សីតុណហ ភព
បរយិកស 

ករមិតសំេណ ម % 
20 30 40 50 60 70 80 90 100 

30    0.1 0.6 1.2 1.7 2.2 2.7 
32    0.4 1.0 1.6 2.1 2.7 3.3 
34   0.1 0.8 1.4 2.1 2.7 3.3 4.0 
36   0.4 1.2 1.9 2.6 3.3 4.0 4.7 
38   0.8 1.6 2.4 3.1 3.9 4.7 5.5 
40   1.1 2.0 2.9 3.8 4.7 5.5 6.4 
 
២.៤.២ េមគុណែកតរមូវម៉សីុនេភលង 

អនុភពម៉សុីនេភលងែដលបេញច ញមក ែតងែតទទួលរងឥទធិពលពីសីតុណហ ភពបរសិថ ន និងរយៈកមពស់។ 
េនេពលែដលទីតំងៃនបរសិថ នមនករែរបរបួល សមតថភពផទុកេភលងរបស់ម៉សីុនេភលងក៏មនករែរបរបួលតម
េនះែដរ។ សូមពិនិតយេមលតរងតៃមលែកតរមូវែដលផតល់េអយដូចខងេរកម  (តំៃលជក់លក់ សូមេមលតម
របេភទម៉សីុនេភលងែដលមនភជ ប់ប៉រ៉ែម៉រតមកជមួយ)។ 
 
តរង ២-២ 
នីវ ៉ទឹូកសមុរទ
(m) 

សីតុណហ ភពបរសិថ ន (0C) 
25 40 45 50 55 60 

0~1000 1.045 1 0.97 0.94 0.91 0.88 
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>1000~1500 1.01 0.97 0.94 0.91 0.88 0.85 
>1500~2000 0.98 0.94 0.91 0.88 0.96 0.83 
>2000~2500 0.95 0.91 0.88 0.86 0.83 0.80 
>2500~3000 0.91 0.87 0.84 0.82 0.79 0.77 

ជទូេទអនុភពម៉សីុនេភលងម៉សូ៊តែដលបនបេញច ញមកេរក មនចំនួនតិចជងអនុភពែដឡបនែក
តរមូវ េហយេពលេនះ លកខខណឌ តរមូវម៉សីុនេភលងរតូវបនបំេពញ េហយេនេពលគណនអនុភពបេញច ញមក
េរកជក់ែសតងអចមិនចំបច់គិតដល់ចំណុច។  ម៉សីុននឹងរតូវគន េនេពលេរបៀបេធៀបជមួយនឹងម៉សុីនែដល
មនអនុភពែដលធំជង ជនិចចកលអនុភពរបស់ម៉សីុនេភលងែដលែកតរមូវេហយ  ែតងែតធំជងអនុភព
ែដលបេញច ញមកេរក។ ដូេចនះ អនុភពជក់ែសតងែដលបេញច ញមកេរករបស់ម៉សីុនេភលងមិនរតូវធំជងអនុភព
ែដលបនែកតរមូវរបស់ម៉សីុនេភលងេនះេឡយ។  

 
២.៤.៣. ករគណនករែកតរមូវអនុភពែដលបេញច ញមកេរករបស់ម៉សីុនេភលង 

ករែកតរមូវអនុភពម៉សីុនេភលង រតូវគណនតមសមីករខងេរកម៖ 
P = (Ne . K1 . K2 . K3 – Pf). nf  . ne 

េដយ ៖ P - សថ នភពជក់ែសតងៃនបរេិវណែដលម៉សុីនេភលងេរបរបស់អនុភពជក់ែសតង។ KW 
Ne - អនុភពែដលបនកំណត់របស់ម៉សីុនម៉សូ៊ត។ KW 
K1 - េមគុណែកតរមូវសីតុណហ ភព 
K2 - េមគុណែកតរមវូរយៈកមពស់ 
K3 - េមគុណែកតរមវូសំេណ ម 
Pf  - អនុភពកងហ រែដលបនេរបរបស់ 
nf  - របសិទធផលម៉សីុនេភលង (េនសីតុណហ ភពបរសិថ ន 40 oC) 
ne - េមគុណរតង់សមីសយុង៖ េយងតមរតង់សមីសយង់េផសងៗគន  គួរយកតំៃលេនកនុងចេនល ះ 
0.94 – 0.98 

កំណត់សមគ ល់៖កំណត់សមគ ល់៖កំណត់សមគ ល់៖កំណត់សមគ ល់៖    
 តៃមល P ែដលបនគណនេឃញ អចនឹងធំជងអនុភពែដលបនកំណត់របស់ម៉សីុនេភលង េពលេនះ 

អនុភពែដលបនកំណត់របស់ម៉សុីនេភលងគួររតវូបនេរបរបស់ជអនុភពែដលបេញច ញមកេរកជក់ែសតង។ 
ែតរបសិនេបតៃមល P េនះ តូចជងអនុភពែដលបនកំណត់របស់ម៉សីុនេភលងេនះ េយងរតូវែតយកតំៃល P មក
េធវជទិននន័យរបស់ម៉សីុនេភលងែដលកំពុងដំេណ រករេនទីតំងជក់ែសតង។ 

 
៣៣៣៣. . . . េរបង និងសរធតុបនថយកំេដេរបង និងសរធតុបនថយកំេដេរបង និងសរធតុបនថយកំេដេរបង និងសរធតុបនថយកំេដ    

ករេរបរបស់េរបង និងសរធតុបនថយកំេដេអយបនរតឹមរតូវ គឺជកតត ដ៏សំខន់មួយកនុងករធនថ
ម៉សីុនរបស់អនកដំេណ រករបនលអ។ ករេរបរបស់មិនរតឹមរតូវរសបតមលកខខណឌ តរមូវ អចេធវេអយម៉សីុនេភល
ងរបស់អនកបេញច ញអនុភពមិនេពញេលញ និងេធវេអយអយុកលេរបរបស់ខលី  ចំណយេពលជួសជុលក៏េរចន 
អចនឹងេធវេអយម៉សីុនឆប់ខូចេទៀតផង។ 
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៣៣៣៣....១១១១. . . . ករបេញច ញែផសង និងចក់េរបងករបេញច ញែផសង និងចក់េរបងករបេញច ញែផសង និងចក់េរបងករបេញច ញែផសង និងចក់េរបង    
របព័នធផគត់ផគង់េរបងម៉សីុន អចមនភពថប់ែដលគម នកែនលងបេញច ញែផសង ដូេចនះអនករតូវែតេធវេអយ

មនកែនលងបេញច ញែផសង។ ដូចគន ែដរ របព័នធេរបងរអិំលម៉សីុនក៏រតូវករចក់េរបងែដរ ដូចេនះសូេមលេសៀវេភ
ែណនំអំពីម៉សីុនេភលង ែដលបនកត់រតនូវឯកសរលមអិតពក់ព័នធនឹងរេបៀេរបរបស់េរបង និងេរបងរអិំល។ 

កំណត់សមគ ល់៖ េនេពលែដលធុងេរបងអស់េរបង មុនេពលដំេណ រករម៉សុីនេឡងវញិ រតូវបេញច ញ
ែផសងេអយអស់ពីរបព័នធផគត់ផគង់េរបងម៉សុីន។ 

 
៣.១.១. េរបងឥនធនៈ 

ជធមមត ម៉សីុនម៉សូ៊តរតូវករេរបងឥនធនៈែដលគម នជតិទឹក និងគម នសរធតុកករ មនសរធតុ
សព ន់ធ័រតិច េហយរតូវឆលងកត់របព័នធចេរមះចរមញ់យកេរបងម៉សូ៊តសុទធលអ។ គុណភពគួរែតរសបតម 
BS.2869: ករមិត A1 ឬ A2 ឬក៏អចអចេរបរបស់េរបងឥនធនៈែដលរសបតមសតង់ដរេរបងឥនធនៈសរមប់
ម៉សីុន GB252 ឬ DIN/EN590 ASMD975-88:1 - D-2-D និងរសបតមសីតុណហ ភពេនកែនលងេធវករេដមបីេរជស
េរ សរបេភទម៉សីុនែដលសមរសប។ ឧទហរណ៍ GB252 សូមេមលតរង ៣-១។ 
 
តរង៣-១ 
សីតុណហ ភពអបបបរមៃនបរសិថ ន េលខេរបងម៉សូ៊ត 
>40C 0 
>—50C —10 
—50C ~—140C —20 
—140C ~—290C —35 
—290C ~—440C —50 

ចប់តំងពីេពលេរបរបស់ដំបូង េយងរតូវរតួតពិនិតយេអយបនម៉ត់ចត់ចំេពះេរបងែដលបនេរបរបស់
េដមបីធនថេរបងមនករមិតសុទធលអ។ របសិនេបកតត េនះអនុវតតបនលអ េយងអចេចៀសវងៃថលចំណយេលករ
ជួសជុលម៉សុីនបនេរចន។ មុនេពលចក់េរបងម៉ស៊ូតពីធុងេទធុងេរបងម៉សីុន គួរែតទុកេចលេអយបន ២៤
េម៉ង េដមីបេធវេអយកកសំណល់កនុងធុងរងេទបតធុង។ េពលេបកគរមបរតូវេរបរបស់រកណត់សអ តមករគប
ពីេលគរមបមត់េរបងេទបអចេបកបន។ ឧបករណ៍ដូចជជីេឡ និងសនប់បងវិលៃដជេដម េនេពលេរបរបស់
េហយរតូវទុកដក់េនកែនលងសអ ត។ 

កលណមនសរធតុទឹកេនកនុងេរបង នឹងប៉ះពល់ដល់ម៉សីុនេភលងខល ំងណស់។ ភពប៉ះពល់េនះ
មនពីររបេភទ៖ ១) េធវេអយេរចះ ២) េពលែដលទឹកកល យជចំហយ  េធវេអយខូចមត់បំពង់បេញច ញេរបង 
ែដលបណត លេអយករមិតគុណភពម៉សុីនធល ក់ចុះ។ មយ៉ងេទៀតក៏ប៉ះពល់ដល់ករបេញច ញអនុភពរបស់
ម៉សីុនម៉សូ៊ត និងករបេញច ញែផសងរបស់ម៉សីុនផងែដរ។ សរធតុទឹកេនះនឹងដក់េនបតធុងេរបងេធវេអយ
ម៉សីុនេរបេរបងម៉សូ៊តមិនអចដំេណ រករតមធមមតបន។ កនុងករែបងែចកទឹក  និងេរបងេចញពីគន មិនែមនជ



_____________________________________________________________________________________ 

 

15 

 

ករងយរសលួេទ ដូេចនះេយងរតូវេរបឧបករណ៍ែបងែចកទឹកេរបង េដមបីែបងែចកទឹក និងេរបងេអយែញកេចញ
ពីគន  េទបអចេរបរបស់េរបងេនះបន។ 
    
៣.១.២ េរបងរអិំល 

េនេពលែដលម៉សុីនរតជក់េហយ រតូវចក់េរបងរអិំលចូលកនុងសនូកេរបងរបស់ម៉សីុន រហូតដល់ករមិត
សមគ ល់េរបងេពញ។ (មិនអចចក់េលសពីចំណុចេនះបនេទ េរពះេពលកង់បងវិលអចេធវ េអយខទ តេរបង
េចញមកេរក)។ 

 
៣.១.២.១ ចំណត់ថន ក់ករមិតអនធិលរបស់េរបងម៉សុីនេភលង 

ម៉សីុនេភលងេផសងគន ដំេណ រករេនកនុងសីតុណហ ភពេផសងៗគន  ដូេចនះករេរជសេរ សករមិតអនធិលរបស់
េរបងក៏មនលកខណៈខុសគន តមេនះែដរ។ េនរបេទសចិនេរបរបស់ករមិតអនធិលេរបងម៉សីុនែដលយកតមសត
ង់ដរអនតរជតិរបស់សមគមវសិវកមមយនយនតអេមរកិ (SAE) ែដលមនេឈម ះថ 
ចំណត់ថន ក់ករមិតអនធិលេរបងម៉សីុន SAE 1300 ដូចមនបងហ ញជូនកនុងតរង ៣-២ ខងេរកម។ 
តរង ៣-២ 
ករមិត SAE ភពអនធិលចលករ

េនសីតុណហ ភពទប 
Max.0C map·s 

សីតុណហ ភពសនប់រពំ
ែដនបញជូ នកំេដ
Max.0C 

អនធិលចលករ 
េន 1000C 
Min.mm2/s 

សមមូលនឹងករមិត
អនធិលរបស់របេទស
ចិនេនជំនន់ចស់ 

0W —30  3250 —35 3.8  
5W —25  3500 —30 3.8  
10W —20  3500 —25 4.1  
15W —15  3500 —20 5.6  
20W —10  4500 —15 5.6  
25W —5  6000 —10 9.3  
20   5.6~9.3 6#  8# 
30   9.3~12.5 10#  11# 
40   12.5~16.3 14# 
50   16.3~21.9 15#  16# 
វធីិពិេសធន៍ ASTM D5293 ASTM D4684 ASTM D445  

តមតរងខងេល អកសរ “W” តំណងេអយពកយ Winter បកែរបថរដូវរងរ និងមនន័យថករមិត
អនធិលៃនេរបងម៉សុីនសមរសបសរមប់េរបរបស់េនរដូវរងរ េហយករមិតេនះមនចំណត់ថន ក់េលខ ៦ (០W-
25W) និងចំណត់ថន ក់េលខ ៤ សរមប់ករមិតអនធិលៃនេរបងម៉សីុនសរមប់េរបរបស់េន រដូវេកត  (15—20)។ 
ករមិតអនធិលៃនេរបងម៉សីុនសរមប់រដូវរងរនីមួយៗរតូវករករមិតអនធិលចលករេន សីតុណហ ភពទប (mPa · S 
ឬមីលីប៉សក ល់ · វនិទី) េពលគឺសីតុណហ ភពករមិតេរបងអតិបរម និងករមិតអនធិលចលករអបបបរម 100oC។ 
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ករមិតអនធិលឌីណមីចេនសីតុណហ ភពទប និងសីតុណហ ភពករមិតេរបងទំងពីរែផនកេនះ  បនបងហ ញេអយ
េឃញថករមិតអនធិលេរបងម៉សីុនសរមប់រដូវរងរេធវេអយម៉សីុនងយរសួលបេញឆ ះេនកនុងរដូវរងរ ចំែណក
ឯករចក់េរបងរអិំលធមមតេធវេអយម៉សីុនពិបក បេញឆ ះ េហយចប់ពីសីតុណហ ភពទបករមិត 0W -25W  
ម៉សីុនកន់ែតពិបកបេញឆ ះេទេទៀត។ េនករមិតអនធិលចលករអបបបរម 100oC បងហ ញអំពីករមិតសអិតជប់
េរបងអនធិលែដលេនសីតុណហ ភពខពស់េនះ េរបងេហរអស់េរចន េពលគឺនំេអយមនករមិតអនធិលទបែដល
មនន័យថេរបងម៉សីុនេហរអស់កន់ែតេរចន។ ដូេចនះករចំណយេលេរបងម៉សីុនក៏កន់ែតេរចនែដរ។ េនរដូវ
េកត  ករេរបរបស់ករមិតអនធិលេរបងមនែតេនកនុងករមិតអនធិលចលករ 100oC ែដលបនកំណត់ែតបុ៉េណណ ះ។ 
របសិនេបករមិតអនធិលចប់ពី ២០ េទ ៥០ េដយមនករមិតអនធិលេកនេឡង ម៉សុីនេភលងកកិតគន េហយេធវេអ
យកំែអលេរបងកន់ែតរកស់។ មយ៉ងេទៀតម៉សុីនេភលងក៏ចំណយេរបងេរចនែដរ។ េពលែដលបនថយលំដប់ថន ក់
ករមិតអនធិល អចសនសសំំៃច 0.5% ។ លំដប់ថន ក់េរបរបស់ករមិតអនធិលេនរដូវរងរ និងរដូវេកត ក៏មនលយ
ចូលគន ែដរដូចជ  5W/30, 15W/40, 20W/50 ែដលមនលំដប់ថន ក់ករមិតអនធិលរបស់េរបងម៉សុីនមនលកខណ
ពីរយ៉ងេហថលំដប់េរបងម៉សីុនចរមុះ ដូចជេរបង 15W/40 របេភទេរបងែបបេនះ េរបរបស់េនរដូវរងរសម
មូលនឹង SAE15W តរមូវករករមិតអនធិលៃនលំដប់េរបងម៉សុីនេទល។ របសិន េបេនរដូវេកត វញិ ករមិតេនះ
េសមនឹង SAE40 ៃនករមិតអនធិល។ លំដប់េរបងម៉សុីនចរមុះេនះ អចេរប របស់បនទំងេនរដូវរងរ និងរដូវ
េកត ។ លកខណៈពិេសសៃនករមិតអនធិលេនះគឺេរបរបស់បនទូលំ ទូលយ  េហយមនលកខណៈសនសសំំៃចេទៀតផ
ង។ កនុងករេរបៀបេធៀប 100oC អនធិលចលកររវង លំដប់េរបងម៉សីុនចរមុះនឹងលំដប់េរបងម៉សីុនេទល គឺ
លំដប់េរបងម៉សីុនចរមុះមនភពសនសំសំៃច បន 2%— 5% ជងេរបងម៉សីុនេទល។ ដូេចនះេយងសូមែណនំ
អតិថិជនេអយេរបរបស់របេភទលំដប់ េរបងម៉សីុនចរមុះ។ េបជរបេភទម៉សីុនេភលង VOLVO េនកនុងរបេទស
ចិនគួរែតេរបរបស់របេភទេរបង ម៉សីុន 15W/40 ែដលេរបរបស់ភគេរចនេលៃផទរបេទស។ េបេនែប៉កខងេជង
ៃនតំបន់រតជក់ គួរេរប របស់របេភទេរបងម៉សីុន 5W/30 ឬ 5W/40។ េយងតមសីតុណហ ភព  ករេរជសេរ ស
សល កេលខករមិត អនធិលមនដូចតរងខងេរកម ៖ 

 
    
៣.១.២.២ របេភទគុណភពេរបងម៉សីុន 
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ពីមុនេនរបេទសចិន របេភទគុណភពេរបងម៉សីុន មិនមនខន តជរមួ ឬេគលករណ៍ណមួយេឡយ 
េរកយមកេគបនកំណត់យកតម API (សមគមេរបងឥនធនៈសហរដឋអេមរកិ) ែដលបនកំណត់សតង់ដរលំដប់ 
CA-CD។ បុ៉ែនតេនកនុងេសៀវេភែណនំផលិតផលរបស់េរងចរកម៉សីុនេភលង ជនិចចកលផតល់ែតេយបល់េអយ
េរបរបស់ករមិតអនធិលណមួយរបស់េរបងម៉សីុនបុ៉េណណ ះ មិនបនែណនំេអយេរជសេរ សយកេរបងែដលមន
ករមិតអនធិលែដលមនគុណភពណមួយ ឬលកខណៈពិេសសៃនេរបងម៉សីុនណមួយេឡយ ែដលេនះនំេអយ
មនករេរបរបស់េរបងរអិំលខុសែដលេធវេអយម៉សីុនេភលងឆប់គំងខូច។ 

ចំណត់ថន ក់េរបងម៉សីុនសរមប់ម៉សីុនម៉សូ៊តមនបងហ ញដូចតរង ៣-៣ ខងេរកម៖ 
ម៉សីុនេភលងមីនេយៀន៖ 
ចំេពះផលិតផលម៉សីុនេភលងម៉សូ៊តរបស់របេទសចិន  េយងសូមែណនំេអយេរបរបស់លំដប់ CD 

េឡងេទគឺ 15W/40 ឬ 5W/40 របេភទលំដប់េរបងម៉សីុនចរមុះ។   
ចំេពះរបេភទម៉សីុននំចូលមកពីរកុមហុ៊នរមួទុន និងឆលងកត់សតង់ដររតឹមរតូវ  រតវូេរបរបស់េរបង

ម៉សីុនលំដប់ CF-4 15W/40 (5W/40) ឬលំដប់ CG-4 15W/40 (5W/40)។ 
ម៉សីុនេភលងម៉សូ៊តេស៊រ ីVOLVO គួររតូវបនេរបរបស់រសបតមព័ត៌មនអំពីលកខណៈបេចចក េទសៃន

សរធតុរវ និងេរបងរអិំល Fluid and Lubricants Specification របស់រកុមហុ៊ន VOLVO។ របសិនេបមិនេរប
របស់េរបងរអិំលរបេភទែដលបនកំណត់េទេនះ អយុកលេរបរបស់របស់ម៉សីុន នឹងមនករប៉ះពល់។ 
ដូេចនះេទះជេនកនុងរយៈេពលៃនករធនគុណភពម៉សីុនក៏េដយ ក៏រកុមហុ៊ន VOLVO េយងខញុំមិនធនទទួល
ខុសរតូវេឡយ។ សូមអថិតិជនចងចំ។ 

រកុមហុ៊ន VOLVO អនុញញ តេអយេរបរបស់របេភទេរបងម៉សីុនដូចជេរបងរអិំល Hai pai ផលិតេនេរង
ចរកចរមញ់េរបងេសៀងៃហែដលមនលកខណៈសតង់ដរកំណត់គឺ៖ Hai pai 2460 SAE 15W40។ េរបងរអិំលៃន
ផលិតផលេផសងេទៀតកនុងរបេទសចិនអចេរបរបស់បេណត ះអសននសិនបន។ 

េរបងម៉សីុននំចូល៖ 
១) េស៊ររីមួមន៖ 

Mobil (Exxon Mobil):   Delvac HP15W-40 
(Exxon Mobil Asia Pacific):  Essolube XT33115W-40 

២) េស៊រ ីVOLVO 
ករមិតសតង់ដរទបបំផុតគឺ៖ API CG - 4 15W-40 

ACEA E2-96 15W-40 
តរង 3-3 របេភទេរបងម៉ស៊ូត 
លំដប់ API CA CB CC CD CE CF-4 

វសិលភព 
ៃនករេរប
របស់ ASTM 

ម៉សីុនេភលង 
ម៉សូ៊តែដល
េរបងមនផទុក
ស៊ុលផួរទប
តិច 

ម៉សីុនេភលង 
ម៉សូ៊តែដល
េរបងមនផទុក
សុ៊លផួរខពស់
េរចន 

កនុងករណី
ពិបកបញជ  
ម៉សីុនេភលង
េរបងម៉សូ៊ត
មិនមនកមល ំង

ម៉សីុនេភលង 
ម៉សូ៊តមន
េលបឿនេលឿន 
និងមនកមល ំង
ខល ំង 

ម៉សីុនេភលង
េរបងម៉សូ៊ត
មនកមល ំង
ខល ំងចក់េរបង 
ផទ ល់ ផលិត

ម៉សីុនេភលងម៉សូ៊ត
ធន់ធងន់ផលិតេរកយ 
ឆន ំ១៩៩១ និងសម
រសបសរមប់េរប
ជម៉សុីនេភលង 
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ខល ំង ឬេខសយ េនេរកយឆន ំ
១៩៧៨ 

ម៉សូ៊តែដលមិន
ចំបច់មនកមល ំង
បែនថមែដរ 

មូលេហតុៃន
ករែណនំ 

េដះរសយ
បញហ កំែអល 
ែដលមនេន
េពលេកត ខល ំង 

េដះរសយ
ភពពុកផុយ
េដយេរប
របស់សរ
ធតុសុ៊លផួរ 
១% កនុងេរបង
ម៉សូ៊ត 

េដះរសយ
ភពលយឡំ
គន រវងេរបង
SC និងេរបង
CB  

េដះរសយ
បញហ កំែអល 
និងកកិតៃន
ម៉សីុនេភលង 
ម៉សូ៊តកមល ំង
ខល ំង 

េដះរសយ
បញហ កំែអល
និងសនសំេរបង
របស់រថយនតធំ
េរបម៉សីុនម៉
សូ៊តសរមប់
ករេធវដំេណ រ
ឆង យៗ 

មនភពរបេសរ
កនុងមុខងរបនថយ
កំេដ និងមុខងរ 
សមអ ត 

រយៈេពល
ែណនំ 

1935 1949 1955 1964 1987 1991 

 
៣៣៣៣....២ ២ ២ ២ សរធតុបនថយកំេដសរធតុបនថយកំេដសរធតុបនថយកំេដសរធតុបនថយកំេដ    

ធុងទឹក និងរបព័នធទឹករតជក់សរមប់ផល ស់បតូរទឹកេកត កនុងម៉សីុនចំបច់រតូវបែនថមសរធតុបនថយកំេដ
េដមបីករពរកំុេអយឆប់ពុកផុយ សឹកេរចរលិ រកហូង និងកំណរែដលបណត លេអយម៉សុីនឆប់ ខូច។  

ម៉សីុនេភលងរគប់របេភទែដលេរបរបស់សរធតុេធវេអយរតជក់េនះតមវធីិពីររបេភទគឺ៖ 
១) េរបសរធតុបែនថម (សរធតុបងខ ប់) របស់េរងចរកផលិតម៉សីុនេនះ និងេរបចំហយទឹក ឬ ទឹក

េរចះមកលយចូលគន េដមបបីេងកតសរធតុករពររបព័នធបនថយកំេដ។ 
២) េរងចរកផលិតម៉សីុនេនះ បនដំេឡងសរធតុករពររបព័នធបនថយកំេដភជ ប់មកជមួយ។ 
 
សរធតុករពរកំណរ និងករពុកផុយ ែដលបនបែនថមកនុងម៉សីុនេភលងម៉ក VOLVO េនះរសបតម

លកខណៈបេចចកេទសៃនបេចចកវទិយសរធតុរវ និងេរបងរអិំល ែដលមនលមអិតអំពីអរតតរមូវជក់ លក់ រតូវអនុ
វតតតមករែណនំេនកនុងេសចកតីបែនថម ៣ ៃនេសៀវេភែណនំរបស់ម៉សុីនេភលងេនះ។ 

ឥលូវេនះ េយងសូមែណនំអំពីវធីិធមមតពីរយ៉ងកនុងករេរបរបស់សរធតុបនថយកំេដ៖ 
សរធតុរបឆំងនឹងកំណក (េអទីែឡនគលីកូល ឬរបូពីែឡនគលីកូល) លយជមួយទឹកអចកត់បនថយភព

កកបន េហយេធវេអយចំណុចពុះេឡងខពស់។ េយងតមកំេដទបបំផុតែដលបនរពឹំងទុក សូមេមលតរង
ខងេរកម េដមបីកំណត់អរតភគរយៃនសរធតុរបឆំងកំណក។ ភគរយៃនសរធតុរបឆំងកំណក និង 
30/70 េទ 60/40 រតូវបនែណនំេអយេរបរបស់កនុងករណីភគេរចន។ 

សរធតុពុលៃនសរធតុរបឆំងកំណករបូពីែឡនគលីកូល តិចជងសរធតុជតិពុលៃនេអទីែឡន គលីកូល 
េហយអចផតល់អតថរបេយជន៍លអជងករករពរករមលខងកនុងរបស់ម៉សីុន។ 
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ម៉សីុនេភលងម៉សូ៊តែដលមនកមល ំងខល ំង គួរែតដំេឡងសរធតុចេរមះេធវេអយរតជក់ េដមបីកត់ បនថយ
ករកកសទះ និងពុកេរចះ។ ម៉សីុនទំងេនះគួរែតសមរសបេទនឹងវធិនរបឆំងកំណកភគេរចន។  សរធតុរបឆំង
កំណករបស់របេភទម៉សុីនខន តតូច គួរែតមនសរធតុករពរពុកផុយ។ 

ចំេពះចំណុចកក  ចំណុចពុះ  និងកំហប់សរធតុរបឆំងកំណក សូមេមលតរង ៣-៤៖ 
តរង ៣-៤ 
សរធតុចរមុះ (សរធតុ
របឆំងកំណក/ទឹក) 

0/100 30/70 40/60 50/50 60/40 95/5 

េអទីែឡន 
គលីកូល 

ចំណុចកក 00C -160C -230C -360C -540C -130C 
ចំណុចពុះ 1000C 1040C 1060C 1080C 1100C 1740C 

របូពីែឡន 
គលីកូល 

ចំណុចកក 00C -120C -210C -330C -490C -570C 
ចំណុចពុះ 1000C 1020C 1040C 1060C 1070C 1600C 

 
មិនថគុណភពទឹកយ៉ងណេឡយ េនេពលែដលម៉សីុនេភលងចប់េផតមដំេណ រករ របព័នធសរធតុ

បនថយកំេដរតូវែតេរបជចំបច់េដមបីដំេណ រករទឹក និងទឹករតជក់ជមួយសរធតុបែនថម DCA2 ឬ DCA4។ 
មយ៉ងេទៀតករចំណយ និងករមិនចំណយ ឬករកត់បនថយចំណយេលករខូចខតម៉សីុន មនតិចតួចជង
មុនឆង យ។ 

របសិនេបរបព័នធបនថយកំេដ បនទទួលករែថទំលអេនះ ម៉សីុនម៉សូ៊តជទូេទអចដំេណ រករ បន 
12,500េម៉ង េទ 18,750 េម៉ង េហយមនករខូចខតតិចតួចបុ៉េណណ ះ។ បុ៉ែនតរបសិនេបករែថទំម៉សុីនមិនបន
លអេទេនះ ម៉សីុនម៉សូ៊តេនះអចដំេណ រករបនែត 12,500េម៉ងបុ៉េណណ ះ េហយអចនឹងរតូវបតូរបំពង់សុីឡំង
របស់ម៉សីុនម៉សូ៊ត និងេរគឿងបនល ស់េផសងៗេទៀត។ 

ដូេចនះលកខខណឌ តរមូវសរមប់អតិថិជនែដលេរបរបស់ម៉សីុនម៉សូ៊តេនះ គឺរតូវរតូវយកចិតតទុកដក់រតួត
ពិនិតយកំហប់សរធតុបែនថមរបស់របព័នធបនថយកំេដ េហយរតូវែថទំេអយបនរតឹមរតូវ។ 

ចំេពះម៉សីុនេភលងបរមុងវញិ រកុមហុ៊នេយងខញុំសូមែណនំេអយេរបរបស់វធីិចំហយទឹកមកជំនួសវធីិ
ចេរមះទឹក។ ចំេពះម៉សីុនេភលងែដលេរបរបស់ជរបចំ រកុមហុ៊នេយងខញុំសូមែណនំអតិថិជន េរបរបស់វធីិ
របរពឹតតកមមទឹកសិន បនទ ប់មកេទបេរបវធីិចេរមះទឹក។ 

កនុងករេរបរបស់កំហប់សរធតុបែនថមវញិ រកុមហុ៊នសូមែណនំថេនេពលេរបរបស់សរធតុបនថយ
កំេដមួយហគ លូន (3.785 លីរត) រតូវដក់សរធតុបែនថមចូលពី ១េទ ២ ឯកត DCA។ ឧទហរណ៍ចំណុះសរ
ធតុរវរបស់ម៉សីុនម៉សូ៊តែដលមនសរធតុបនថយកំេដ 14 ហគ លូន អចដំេឡងឧបករណ៍ចេរមះទឹក 
3305370 ែដលមនសរធតុបែនថម ១៥ ឯកត DCA2 ឬឧបករណ៍ចេរមះ ទឹក 3318318 ែដលមនសរធតុ
បនថយកំេដ DCA4។ ដូេចនះ កនុងមួយហគ លូនៃនរបព័នធសរធតុបនថយកំេដ ១៤ ហគ លូន សរធតុបនថយកំេដ
មនសរធតុបែនថម 1.07 ឯកត។ 

កំណត់សមគ ល់៖ 
១) សរធតុបែនថមេធវេអយប៉ះពល់សុខភពមនុសស  ដូេចនះេពលេរបរបស់រតូវមនករករពរ។ 
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២) សរធតុរបឆំងកំណក និងសរធតុរបឆំងករពុកផុយ មិនអចេរបរបស់កនុងេពលែតមួយបន
េឡយ (េលកែលងែតសរធតុបែនថមែដលមនមុខងរពីរគឺរបឆំងកំណក និងករពុកផុយ) េបមិនដូេចន ះេទ 
របព័នធបនថយកំេដម៉សុីនេភលងនឹងបេងកតនូវសរធតុកកសំណល់ែដលនំេអយមនេរគះថន ក់។ 

៣) េនកែនលង ឬតំបន់ែដលមនសីតុណហ ភពេកត ខល ំង មិនរតូវបែនថមសរធតុរបឆំងកំណកេទ េបពំុ
ដូេចន ះេទនឹងសរធតុេនះនឹងបែនថមកំេដរបស់សរធតុបនថយកំេដ។ 
 
៤៤៤៤. . . . ករដំេឡងម៉សីុនករដំេឡងម៉សីុនករដំេឡងម៉សីុនករដំេឡងម៉សីុន    
៤៤៤៤....១ ១ ១ ១ ករេរៀបចំទុកដក់ម៉សីុនករេរៀបចំទុកដក់ម៉សីុនករេរៀបចំទុកដក់ម៉សីុនករេរៀបចំទុកដក់ម៉សីុន    
៤.១.១ ករដំេឡងរ៉ឌីដយទ័រ និងម៉សីុនេភលងជមួយគន  

 រ៉ឌីដយទ័ររតវូដក់េអយេនឆង យពីមុខខយល់ចប់ពី ១ េទ ២ ែម៉រត។ រជុងទំងបីេទៀតៃនម៉សីុន  រតូវ
មនគំលត ១,៥ែម៉រតពីជញជ ងំ។ ករដំេឡងម៉សុីនេរចន រតូវមនគំលតពីគន  ២ េទ ២,៥ែម៉រត។  ពិតនបនទប់
ម៉សីុនរតវូមនគំលតពីម៉សីុនេភលងយ៉ងេហចណស់ ១,៥ែម៉រត េដមបីងយរសលួកនុងករជួសជុល ពិនិតយ និង
ែថទំម៉សីុន។ 

លកខខណឌ តរមូវៃនកររចនបលង់សថ បតយកមមបនទប់ម៉សីុនេភលងម៉សូ៊ត៖ កររចនបលង់បនទប់ម៉សីុន េភលងរតូវ
គិតគូរដល់ករករពររនទះ ខយល់េចញចូល អីុសូឡង់សំេឡង ករពររញ័ំរ  ករពរអគគិភ័យ កររសូបពនលឺ រសូបកំ
េដ ធតុរតជក់ និងរបព័នធករបេញច ញកកសំណល់ជេដម ែដលជេហដឋ រចនសមព័នធ សុវតតិភព។ ជទូេទ ករ
រចនេនះមនលកខណៈជក់លក់ដូចខងេរកម៖ 

១) េនកនុងបនទប់ម៉សីុនេភលង គឺមនម៉សីុនម៉សូ៊ត េអរកង់បញជ  និងម៉សីុនធំៗេផសងេទៀត ដូេចនះេហយ 
េនេពលែដលេយងសងសង់បនទប់ម៉សីុនេភលង រតូវគិតគូរពីគំលតផលូវេចញចូល ផលូវេដរ និងមត់ទវ រ។ េដមបី
ងយរសួលកនុងករដំេឡង ែថទំ និងជួសជុល។ បនទប់ម៉សីុនេភលងរតូវមនផលូវេចញចូលពីរ កនុងចំេណមទវ រទំង
ពីរ ទវ រមួយតរមូវេអយសងសង់េដមបីករដឹកជញជូ នឧបករណ៍។ 

២) េនចំកណត លរយៈបណត យខងេលរបស់ម៉សីុន រតូវបែនថមែខសទំពក់ធំៗសរមប់សទូចរបស់ ធងន់ៗ 
េហយគំលតកមពស់អចនឹងសទូចពីសតុងម៉សីុនបន និងឧបករណ៍ែដកតភជ ប់ធំៗ េដមបីងយរសួលកនុងកររតួត
ពិនិតយ ដំេឡង និងែថទំ។ 

៣) េនកនុងបនទប់ម៉សុីនគួរែតមនចងអូរ េដមបីងយរសូលកនុងករបងកប់ចរនតែខសេភលង និងដក់បំពង់ទឹក 
និងេរបង។ ចងអូរេនះមិនរតូវតូចជង ១% េធៀបនឹងរបព័នធបេញច ញទឹកេឡយ។ គរមបចងអូរ រតូវេរបែដកែថប ឬេធវពី
េឈ ឬចក់េបតុងអេម។ 

៤) េនេពលែដលសងសង់បនទប់បញជ របស់បនទប់ម៉សីុន ជញជ ំងៃនចេនល ះបនទប់ទំងពីររតូវមនបងអួច
សរមប់រតួតពិនិតយ។ ទវ រអគគិភ័យរបស់បនទប់ម៉សីុន និងទវ របនទប់បញជ រតូវដំេឡងេអយេបកេចញេទេរករសប
គន ។ មយ៉ងេទៀត រវងទវ រអគគិភ័យ និងទវ រសំេឡងរបកសអសននៃនបនទប់ម៉សីុន  និងបនទប់បញជ  គួរែតេបកេចញ
រសបគន មកខងបនទប់ម៉សីុនវញិ។ 

៥) ជញជ ំង និងដំបូលៃនបនទប់ម៉សីុនែដលសងសង់ជមួយអគរធំ រតូវេរបរបស់ឧបករណ៍សំណង់
ែដលមនករមស់រកស់ (ៃផទករមស់ 700kg/m2)។ ទវ រ និងបងអួចរតូវសងសង់កំុេអយមនចេនល ះ និងរតូវមន
កញច ក់ពីរជន់។ 



_____________________________________________________________________________________ 

 

21 

 

៦) ជធមមតបនទប់ម៉សីុនែតងែតេរបរបស់ៃផទករមលេបតុងរេលង េហយអចេរបរបស់ថមរគួស លយ
ជមួយសីុម៉ង់ និងឥដឋតន់។ ហមមិនេអយមនេរបងរជបចូលដីបរេិវណម៉សីុនម៉ស៊ូតេឡយ។ 

៧) ករមលរគឹះេរកមម៉សីុនរតូវែតមនទំហំរគប់រគន់ េហយមនបរេិវណធំសមលមមេដមបីកត់បនថយរ ំ
ញ័រ។ ៃផទករមលរគឹះគួរែតសង់បងហូរទឹក ឬក៏លូ  េដមបីបងហូរកកសំណល់េរបងេលៃផទករមលរគឹះ។ មយ៉ងេទៀត 
រវងករមលរគឹះនិងម៉សីុន រតូវែតមនសងសង់េហដឋ រចនសមព័នធករពររញំ័រ។ 

៨) បនទប់ម៉សីុនរតូវសងសង់ជិតបនទប់ចរនតែចកចយេភលងៃនអគរធំ។ 
៩) បនទប់ម៉សីុនេភលងមិនគួរសងសង់ជិតតំបន់មនមនុសសអូ៊អរ ឬជិតរចកចូលទវ រធំៃនអគរេឡយ។ បំពង់

បេញច ញែផសង ឬកំេដ មិនរតូវសង់ែបរេទរកទីតំងែដលមនមនុសសអូ៊អរ ផលូវធំ ឬក៏ចេនល ះអគរ េឡយ េហយ
ចងអូររតូវមនចេនល ះមិនធំជង 8m េឡយ។ បងអួចេចញចូលខយល់ េចៀសវងសងសង់ែបរេទបនទប់របជំុ ឬកែនលង
សងប់សង ត់។ 

១០) បនទប់ម៉សីុនរតូវមនខយល់េចញចូលលអ  េហយបរសិថ នមនផសុខភព។ កនុងបនទប់ម៉សីុនម៉សុីន 
ហមទុកដក់របស់ែដលអចបេងកតជតិអសីុត ឬអល់កឡំងែដលអចបេញច ញេនសរធតុសអុយពុកផុយ និង
របស់ងយកល យជែផសង។ ធូលីមិនឆលងេភលង។ 

១១) េនេពលដំេឡងបូមដក់កនុងម៉សីុន  ឧបករណ៍ែដលតភជ ប់ទំងអស់ដូចជបំពង់បេញច ញែផសង ធុង
បេញច ញខយល់  បំពង់ទឹក  បំពង់េរបង។ល។ រតូវេរបរបស់េរគឿងឧបករណ៍ែដលអចបត់ែបនបនមកតភជ ប់។ 
មយ៉ងេទៀតភពបត់ែបនៃនបំពង់ (បំពង់េកង) បេញច ញឧសម័ន មិនរតវូេរបរបស់កបលេកង និងមនករដក់ជួស
ជុលបែនថមពីេលេឡយ។ 

ខងេរកមេនះ គឺជគំរែូណនំអំពីករេរៀបចំបនទប់ម៉សីុនេភលងសរមប់ជឯកសរេយង ៖ 
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បងហ បងអួចខយល់ចូល 
ករមលរគឹះ 

1
.6
焍

2
.2

m
 

 

ទវ រករពរសំេឡង 

1.
6焍

2.
0m

 

1.0焍1.5m 

របអប់រតួតពិនិតយ 
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រូបភព ៤-២ ករេរៀបចំបនទប់ម៉សីុនេមលពីចំេហៀង 

៤.១.២ ករដំេឡងរ៉ឌីដយទ័រ និងម៉សីុនេភលងដច់េចញពីគន  
េដយេយងតមបនទប់ម៉សីុន និងបរេិវណជំុវញិ រ៉ឌីដយទ័រគួរែតរតូវដំេឡងេនកែនលងែដលមនបរសិថ

នលអ និងមនខយល់អកសេចញចូលលអ។ រតូវេរបរបស់បំពង់ផល សទិកមកតភជ ប់ម៉សីុនម៉សូ៊ត និង  រ៉ឌីដយទ័រ។ 
េនេពលម៉សុីនម៉សូ៊ត និងរ៉ឌីដយទ័រមនគំលតឆង យពីគន  ចេនល ះរវងបំពង់សរធតុបនថយកំេដ គួរែតដំេឡង
បំពង់មូ៉ទ័របូមមួយ។ ករែណនំេរកពីេនះ សូមេមលរបូ ៤.១.១។ 
 
៤៤៤៤....២២២២. . . . ករមលរគឹះម៉សីុនករមលរគឹះម៉សីុនករមលរគឹះម៉សីុនករមលរគឹះម៉សីុន    

េនេពលែដលចក់េបតុងេធវករមលរគឹះ រតវូែតបុករគឹះេនជន់េរកមដី និងចក់ថមរកសួចូលជមុនសិ
ន។ បនទ ប់មករតូវសង់ជន់ករពររញ័ំរ។ មយ៉ងេទៀតករមស់របស់ជន់បុករគឹះ និងជន់ករពរ 
រញ័ំររតូវែតេអយវសិវករជំនញមកពិនិតយេមល។ ករមលរគឹះរតូវសងសង់េអយបនរបេសម េហយជំុ វញិ
ករមលរគឹះរតូវរកសចេនល ះអីុសូឡង់ែដលមនករមស់ពី ១០mm េទ ២០mm រពមទំងរតូវមនគរមប ឬេរបជ័រ
មកបិទេអយជិត េដមបកីរពរេរបងកំុេអយេលចរជបចូលកនុងចេនល ះករពររញ័ំរេនះ។ 
សូមេមលរបូភព ៤-៣ 

ទំពក់ពយួរឧបករណ៍ធងន់ៗ 

តំណបត់ែបនបន 

របអប់រតតួពិនិតយសល បរពិលបងអួច 
ខយល់ចូល 

ម៉សីុនេភលង 

ករមលរគឹះ ឧបករណ៍បូម 

ឧបករណ៍បនថយសូរសំេឡង 
មួយជន់ 

ែផនកបងកប់ 

ធុងបេញច ញខយល់

ជញជ ងំ 

បងអួចរសទប់ខយល់ចូល 

ជញច ងំែដលេរបធុងករពរអគគិភ័យ 

បំពង់សីុមំុង 

ម៉សុនីម៉សូ៊ត 

កម
ពស

់បន
ទប់ម៉

សុី
ន 

សំណញ់ 
ករពរកណតុ រ 

សំណញ់ 
ករពរកណតុ រ 

បេណត យបនទប់ម៉សីុន 
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ែដល 2M

B=
L  W  d⋅ ⋅

  

M: គុណភពរបស់ម៉សីុន (kg) d: ម៉សមឌសីុម៉ង់ (2322kg/m3) B: ជេរមករមលរគឹះ (m) 
L: បេណត យករមលរគឹះ (m) W: ទទឹងករមលរគឹះ (m) 
របូភព ៤-៣ 
 

កនុងករេរបរបស់ រតូវែតយកេបតុងមិនទបជងេលខ 450 មកចក់រគឹះ េដយមនសមមរត សីុម៉ង់
េបតុង:ខសច់:ថម រតូវនឹង 1:2:4 េហយករមស់ថមគឺ 5焍50mm។ រគឹះែដលចក់េហយរតូវទុកេចល ៥焍៧ៃថង េទប
អចដំេឡងម៉សីុនបន។ េនេពលែដលេរៀបចំម៉សីុនដក់េលករមលរគឹះរតឹមរតូវេហយ រតូវមួលបូ៊ឡុងេន

េបតុងអេម 

ឆលងកត់ករសកលបង ២៨ៃថងេនសមព ធ 173kPa 

ខសច់ម៉ត់ ឬរកសួ 200mm រវងករមលរគឹះ និងជន់
េរកមគួរែតេរបបនទះេឈទន់ធមមជតិដក់ែញកពីគន  

តំេឡងឧបករណ៏បូម 
រសទប់បិទជិតរនធ13mm 

>
1

5
0

m
m

 

 

B
 

បេណត យម៉សីុន+300mm 

ទទឹ
ងម៉

សុី
ន+

30
0m

m 

ម៉ត់ខយល់ចូល មត់ខយល់ចូល 

អងទឹក 
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ែផនកេជងម៉សុីនជប់ដីេអយជប់ រចួមួលកបលេឡសុីេអយបនរតឹមរតូវ។ បនទ ប់ មក រតូវចក់សីុម៉ង់េលខ 
600 ចូលេទកនុងរបេហងបូ៊ឡុងែដលេនែផនកេជងម៉សុីនជប់ដីេនះ។ រតវូទុកេចលរយៈេពល ២-៣ៃថង េដមបី
េអយបូ៊ឡុងេនះជប់លអ។ 

េនេពលសងសង់ករមលរគឹះ រតវូរបុងរបយ័តនចំេពះចំណុចមួយចំនួនដូចខងេរកម៖ 
១. មុនេពលរចនករមលរគឹះ គួរែតទទួលបនបនទុកសថ ទិកែដលផតល់េអយេដយរកុមហុ៊នផតល់េសវ 

រពមទំងលកខខណឌ តរមូវេផសងៗពក់ព័នធនឹងខន តកនុងករតភជ ប់ផងែដរ។ 
២. រចនសម័ពនធៃនករតភជ ប់របស់បនទប់ម៉សីុន និងករមលរគឹះគឺមិនរតូវមនសរធតុែដកេទ។ 
៣. ៃផទករមលរគឹះ រតវូសងសង់េឡងេដយមនករករពរទឹក និងេរបង។ មយ៉ងេទៀត ក៏រតូវមនេហ

ដឋ រចនសម័ពនធបេញច ញទឹក និងេរបងផងែដរ។ 
៤. ចំនួនបូ៊ឡុង និងទំហំទីតំង គួរែតយកតមេរងចរកេដមែដលមនផតល់ទិននន័យជក់លក់។ 
៥. េដមបីដំេឡងម៉សីុនេនជន់ផទ ល់ដី សមតថភពរទរទង់បនទុករបស់ជន់េនះ រតូវែតអចបំេពញតម

បនទុកសថ ទិកៃនម៉សីុនែដលផតល់េអយេដយេរងចរកផលិត េហយសថិតេនកនុងករមិតេមគុណសុវតតិភពជក់
លក់មួយ។ ករសងសង់េហដឋ រចនសម័ពនធករពររញ័ំររបស់សក់សុី និងជន់ផទ ល់ដី រតូវរចនតមតរមូវករ
របស់អថិតិជន។ 

៦. របសិនេបេនខងកនុង និងខងេរកម៉សីុនេភលងមនរបព័នធកត់បនថយរញ័ំរេនះ រចនសម័ពនធៃនករ
រទរទង់របស់ជន់ផទ ល់ដី និងបរេិវណទំងអស់ រតូវែតអចរទរទង់នឹង “ទមងន់១.៨ដងៃនទមងន់សរបុរបស់ម៉សីុន
បូកែថមទំងរគឹះករមលេបតុង” ផងែដរ។ ករដំេឡងម៉សីុនពំុចំបច់សងសង់រគឹះកត់បនថយរញ័ំរេឡយ។ 

៧. ទំហំខន តករមលរគឹះេបតុងគឺ៖ ទទឹងម៉សីុន +300mm របែវងម៉សីុន +300mm កមពស់ពីដី 150mm
។ 

៨. មុខងរឧបករណ៍បូមមនដូចកនុងតរង ៤-១ ខងេរកម។ (ឯកសរេយង) 
េរគឿងសមភ រៈ េរបកង់ ករមិតសំេណ ម បនថយភពរញំ័រ

(1500r.p.m) 
ជ័របល សចិក 7~10 0.1~0.2 50%~80% 
សៃសែដកអីុណុក 9~10 0.16~0.2 70%~80% 
បនទះអីុសូឡង់ទប់សំេឡង ~10 ~0.04 75% 
របេភទរលស់ ~3 ~0.03 98% 
 

៩. SBL ≤ សមតថភពរទរទង់ៃនសមសធតុដី។ SBL - របេភទដីែដលរទរទង់ 
9.81TW

SBL
W L

=
×

 

W - ទទឹងករមលរគឹះ L - របែវងករមលរគឹះ 
TW - គុណភពម៉សីុន + គុណភពករមលរគឹះ + គុណភពករមលរគឹះែដលរទរទង់វតថុេផសងេទៀត 
១០. សមតថភពរទរទង់ៃនសមសធតុដីមនបងហ ញេនកនុងតរង ៤-២ (ឯកសរេយង) 
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តរង ៤-២ 
សមសធតុដី សមតថភពរទរទង់ MPa 
ថមរងឹ - ថមរកនីត 2.394~9.575 
ថមរងឹបងគួរ-ថមេរបង 0.961~1.432 
ថមេម (䠔㭵䞛)  0.765~0961 
ថមទន់ 0.481~0.962 
ដីខសច់សរមប់បុករគឹះ ០.481~0.579 
ដីឥដឋ 0.383~0.481 
ថមរកួល និងថមឥដឋ 0.383~0.481 
ខសច់ធូរ ខសច់រគួសធំៗ និងខសច់ម៉ត់ 0.284~0.383 
ដីឥដឋរងឹបងគួរ 0.196~0.383 
ខសច់ម៉ត់ធូរ 0.098~0.196 
ដីឥដឋទន់  0.098 
 
៤៤៤៤....៣៣៣៣. . . . ភពរងឹមំៃនបូ៊ឡុងេជងេរកមភពរងឹមំៃនបូ៊ឡុងេជងេរកមភពរងឹមំៃនបូ៊ឡុងេជងេរកមភពរងឹមំៃនបូ៊ឡុងេជងេរកម    

យកៃដមួលេខច របស់បូ៊ឡុងេជងេរកមេអយបនជប់លអ បនទ ប់មកយកកូនេសររតឹេអយតឹង (¼ជំុ) 
បុ៉ែនតមិនរតូវរតឹតឹងេពកេទ េបមិនដូេចន ះេទដំុបូមរបស់ម៉សីុននឹងបត់បង់គុណភពេរបរបស់។ បនទ ប់មក យក
រកឡស់េខច ញ៉ត់េអយែណនដូចរបូ ៤-៤ រចួរតួតពិនិតយករមិតម៉សុីន េហយមួលេខច េជងេរកមមតងេទៀតេទ
តមតរមូវករ។ 

 
របូភព ៤-៤ លមអិតករបំពក់បូ៊ឡុងេជងេរកម 

 
ចំេពះម៉សីុនែដលមនចំណុះតូចជងឬេសម 400KW ក៏អចេរបរបស់កនលះេខច េដមបីេអយមនលំនឹង

សក់សីុផងែដរ។ កនុងេពលេនះ មិនចំបច់រកសរនឋៃនបូ៊ឡុងេជងេរកមេទ រគន់ែតេនេពលដំេឡងម៉សីុនរតូវ
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សវ នរនឋេនេលបូ៊ឡុងៃនេជងទរម េហយវយរកឡស់បូ៊ឡុងចូល ក៏អចេធវេអយម៉សីុនមនលំនឹងជេរសចែដ
រ។ 
៤៤៤៤....៤៤៤៤. . . . ចងអូរទឹកចងអូរទឹកចងអូរទឹកចងអូរទឹក    

បនទប់ម៉សីុន និងកែនលងជំុវញិរតូវជីកចងអូរទឹកេទតមតរមូវករៃនករដំេឡងែខសេភលង បំពង់េចញចូល
េរបង រពមទំងបំពង់បងហូរទឹកកងវក់ និងេរបងកខវក់។ ចងអូរទឹករតវូេធវេអយបនរបេសម និងរេលង េហយជចំ
បច់រតូវមនចំេណត រពមទំងរតូវបិទគរមបេដមបីទប់សក ត់របស់កងវក់ និងបុគគលិកធល ក់ចូល។ 
 
៤៤៤៤....៥៥៥៥. . . . ភពរតជក់ និងខយល់េចញចូលភពរតជក់ និងខយល់េចញចូលភពរតជក់ និងខយល់េចញចូលភពរតជក់ និងខយល់េចញចូល    

ម៉សីុនេភលង ម៉សីុនបតូរតង់សយុងេភលង បំពង់សីុមំុង គឺសុទឋែតបេញច ញកំេដ េហយេនេពលកំេដេឡង
ដល់ករមិតមួយ វនឹងអចប៉ះពល់របសិទធិភពម៉សីុន។ ដូេចនះរតូវចត់វធិនករករពរម៉សីុនេភលង និងម៉សីុនបតូ
រតង់សយុងេភលងេអយមនភពរតជក់។ របូភព ៤-៥ បងហ ញអំពីភពរតឹមរតូវៃនរចកលំហូរខយល់េចញចូលចប់ពី
ែផនកកនទុយម៉សីុនេដយឆលងកត់ម៉សីុនេភលង រ៉ឌីយ៉ទ័រ រចួេហយបេញច ញេទេរកផទះតមរយៈបំពង់បេញច ញ
ខយល់ែដលអចដកដក់បន។ របសិនេបគម នបំពង់បេញច ញខយល់េដមបីបេញច ញ កំេដេទេរកផទះេទេនះ កងហ រ
នឹងបក់ចំហយេកត ជំុវញិបរយិកស ចំហយេកត នឹងបក់រតឡប់ចូលមកកនុងរ៉ឌីយ៉ទ័រវញិែដលអចកត់បនថយ
របសិទធភពេធវេអយរតជក់របស់រ៉ឌីយ៉ទ័រ។ 

មុខចូល និងមុខេចញៃនខយល់ រតូវែតធំេដមបីេអយខយល់អកសេចញចូលេដយេសរ។ី មុខខយល់ចូល
យ៉ងេហចណស់គឺេសមនឹង 1.5 េទ 1.8 ដងៃនមុខកត់របស់បណតូ លម៉សីុនបេញច ញកំេដ  េហយរកឡៃផទមុខ
បេញច ញខយល់ រតូវធំជងរកឡៃផទបណតូ លម៉សីុនបេញច ញកំេដពី 1.25 េទ 1.5 ដង។ រចកេចញចូលខយល់ រតូវ
មនបងអួចែដលមនសល បរពិលេដមបីករពរអកសធតុមិនលអ។ បនទះទំងេនះ អចដក់េអយនឹងបន បុ៉ែនតេន
េពលអកសធតុរតជក់ គួរែតអចផល ស់បតូរទីកែនលងបនេទបរបេសរ។ ដូេចនះេនេពលែដលម៉សីុនមិនដំេណ រ
ករ បងអួចអចបិទេដយខលួនឯងបន។ មិនែតបុ៉េណណ ះវអចេធវ េអយកនុងបនទប់រកសកំេដបន េហយអចជួយ
ដល់ម៉សីុនកនុងករបែនថមកំលងំេភលងបនេទៀតផង។  

េនេពលដំេណ រករម៉សីុន សល បរពិលបងអួចរតូវបិទេបកេដយខលួនឯង េហយរតូវេធវយ៉ងណេអយេន
េពលបេញជ ះម៉សីុន គឺេបកេដយខលួនឯង មិនរតូវពឹងែផអកម៉សីុនបេញច ញកំេដមកេបកបងអួចេទ លុះរតែតមន
ករេរៀបចំជពិេសស។ 
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របូភព ៤-៥ ខយល់េចញចូល 

 

 

1 

១. មុខខយល់ចូល 
២. មុខខយលេ់ចញ 
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ករែណនំអំពីរេបៀបខលះៃនខយល់ចូល និងខយល់េចញ ដូចរបូភព ៤-៦ និង ៤-៧។ 

 
របូភព៤-៦ គំររូេបៀបខយល់ចូល 

 
 

របូភព ៤-៧ គំររូេបៀបខយល់េចញ 
 
កំណត់សមគ ល់៖កំណត់សមគ ល់៖កំណត់សមគ ល់៖កំណត់សមគ ល់៖ 
១. រតូវែតេរបរបំងករពរខយល់ែដលបនេធវេអយម៉សីុនមនភពរតជក់ កំុេអយបក់េទខងេរកបនទប់។ 

របំងករពរខយល់ និងរចកេចញខយល់េនេលជញជ ំង រតូវបិទេអយជិតេដមបីករពរកំុេអយចំហយេកត
បក់រតឡប់មកវញិ េហយបញចុ ះភពរតជក់។ 

ខយល់េចញ ១ ខយល់េចញ ២ 

ខយល់ចូល ១ ខយល់ចូល ២ ខយល់ចូល ៣ 

សល បរពិលបងអួចខយល់ចូល 

ឧបករណ៍ទប់សំេឡង 

ឧបករណ៍ទប់សំេឡង 

ឧបករណ៍ទប់
សំេឡង 

បំពង់ខយល់ចូល 

ម៉
សុី

ន 

ឧបករណ៍ទប់
សំេឡង សល បរពិលបងអួចខយល់េចញ 

សល បរពិលបងអួចខយល់ចូល 

បេញច ញពីជន់េរកមដីេទជន់ផទ ល់ដី 
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២. រតូវេបកេអយមនខយល់រតជក់ចូលកនុងបនទប់ម៉សីុនេនេពលែដល បរយិកសខងេរកមនសីតុណហ
ភពទប មុខេចញខយល់េចញ និងរបំងករពរខយល់រតូវដក់តមរចនសមព័នធជក់លក់ៃនម៉សីុនេភលង 
(សូមេមលរបូភព ៤.៨ និងរបូភព ៤.១១) បុ៉ែនតរតូវធនថខយល់អកសរតជក់ ហូរឆលងកត់ម៉សីុនេភល
ង។ 

៣. រតូវេធវយ៉ងណេអយសីតុណហ ភពកនុងបនទប់ម៉សីុនទប េដមបេីចៀសវងសមតថភពម៉សីុនថយចុះ 
របសិនេបកំេដបរយិកសខពស់េពកអចបណត លេអយេរគឿងបនល ស់ខូចខត។ េនេពលេនះ រតូវេរប
កងហ រខយល់េដមបីបេងកនខយល់អកសេចញចូល យល់លអេរបកងហ រមុខខយល់២ មួយសរមប់
រសូបយកខយល់រតជក់ចូលកនុង និងមួយេទៀតេរបសរមប់បញជូ នខយល់េកត េចញេរក។ សូមរបូភព ៤.៩។ 

៤. រចកខយល់េចញ រតូវករពរកំុេអយមនេភលៀង រពិល និងរបស់កំេទចកំទីចូលេទកនុងបន។ 
៥. បំពង់បញចូ នខយល់រតូវរបេសម មនភពរអិល គម នភពបត់ែបន គម នរបំងរងំសទះ។ 
៦. ទិសរចកខយល់េចញមិនរតវូចំជមួយទិសខយល់ចូលេទ និងមិនរតូវដក់បរញច ស់ទិសនឹងខយល់បក់េឡយ 

េដមបីករពរកំុេអយមនកររងំសទះដល់លំហូរខយល់។ របសិនេបមិនអចេចៀសវងបន រតូវដក់កបល
ែកងេទេលរចកខយល់េចញ (របូភព ៤.១០) ឬក៏បនទះបញចូ នខយល់ (រូបភព ៤.១១)។ 

 

 
រតឹមរតវូ 

 
មិនរតឹមរតូវ 

របូភព ៤-៨ វធីិខយល់េចញចូល 

 
របូភព ៤-៩ 
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របូភព ៤-១០ 

 
របូភព ៤-១១ 
 

៤៤៤៤....៦៦៦៦....    ករដំេឡងរ៉ឌីយ៉ទ័រដច់េដយែឡកករដំេឡងរ៉ឌីយ៉ទ័រដច់េដយែឡកករដំេឡងរ៉ឌីយ៉ទ័រដច់េដយែឡកករដំេឡងរ៉ឌីយ៉ទ័រដច់េដយែឡក    
៤.៦.១ ដំេឡងជិតម៉សុីនម៉សូ៊ត- ម៉សុីនេភលង 

សក់សីុរបស់ម៉សុីនេភលង និងសក់សីុរ៉ឌីយ៉ទ័រអចេរបេជងទរមរមួគន បន េហយក៏អច
ដំេឡងេនកែនលងេរៀងៗខលួនបនែដរ។ សូមេមលរបូភព ៤-១២។ 

ខយល ់

រចកេចញ 
R150 

150mm 

របំងខយល់ 

W炼កមពស់មុខខយល់េចញ 
W

 W 

H: កមពស់មុខខយល់េចញ 
W: បេណត យមុខខយល់េចញ 

របំងខយល់មនទំហំរបែហល ១៣០%
焍១៤០% ៃនទំហំមុខខយល់េចញ 

របំងខយល់ 
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របូភព ៤-១២ 
 
៤.៦.២ ករដំេឡងឆង យពីម៉សីុនម៉សូ៊ត- ម៉សុីនេភលង 

ករដំេឡងរ៉ឌីយ៉ទ័រេនកនុងទីតំងដច់េដយែឡក រតូវេធវេទតមតរមវូករ។  
របសិនេបឃល តឆង យពីម៉សីុនេភលងេពក រតូវែថមបំពង់បូមមួយេទកនុងបំពង់ទឹករតជក់។ 
ចំេពះរ៉ឌីយ៉ទ័រ និងម៉សុីនម៉សូ៊តែដលមនបំពង់បូមទឹករតជក់ែវងជង 15m អនករតូវបែនថមបំពង់េធវ

េអយរតជក់មួយែកបរធុងសប់ខយល់។ សូមេមលរបូភព ៤-១៣។ 
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របូភព ៤-១៣ 

 

៤៤៤៤....៧៧៧៧....    បំពង់សីុមំុងបំពង់សីុមំុងបំពង់សីុមំុងបំពង់សីុមំុង    
សូមេមលរបូភព ៤-១៤ និងរបូភព ៤.១៥ អំពីវធីិៃនករដំេឡងបំពង់សីុមំុង។ 
កំណត់សមគ ល់៖ េជងទរមនីមួយៗ និងបំពង់សីុមុំងរតូវរកសេអយមនចេនល ះបនតិច េដមបីធនថបំពង់

សុីមំុងេនកនុងម៉សុីនេភលងដំេណ រករ េដយសរកំលំងកំេដេកនេឡងេធវេអយមនកររកីរមួេដយេសរ ី
ពំុេនះេទរបពនធ័បេញច ញឧសម័នអចរងករខូចខតេនេពលដំេណ រករ។ ែផនកខងចុងៃនបំពង់សុីមំុងមិនរតូវរតង់

តូច
ជ

ង1
5m

 

បំពង់បេញច ញឧសម័ន 

បំពង់ជ័រទន់ 

រ៉ឌីយ៉ទ័រអគគិសនី 

ធំជ
ង 

15
m វ៉ល់ផគត់ផគង់ទឹករតជក់ 

រ៉ឌីយ៉ទ័រអគគិសនី 

វ៉ល់េចញចូល 

មុខេឡងទឹក 

ទុេយមូ៉ទ័រ 

ែទមូ៉សត រ 

ម៉សីុនម៉សូ៊ត 

រសទប់បិទជិតរនធ13mm 

ខសច់ម៉ត់ ឬរកសួ 200mm រវងករមលរគឹះ និងជន់េរកម
គួរែតេរបបនទះេឈទន់ធមមជតិដក់ែញកពីគន  
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េឡងេទេលេទ េដមបកីរពរទឹកេភលៀង រពិល និងវតថុេផសងៗេទៀតធល ក់ចូលេទខងកនុង របសិនេបរតូវដំេឡងរតង់
េឡងេលរតូវដក់ែថមនូវគរមបករពរេភលៀងេទេលមត់បំពង់សីុមុំង។ 

េនេពលបនទប់ម៉សុីនេភលងដំេឡងម៉សីុនេភលងេរចនេរគឿង បំពង់សីុមំុងរតូវដក់េដយែឡកពីគន មិនរតូវ
របមូលដក់ផតុំបំពង់ចូលគន េទ េបពំុេនះេទនឹងបណត លេអយម៉សុីនម៉សូ៊តខូច។ 

អងកត់ផចិតបំពង់សីុមំុងមិនរតូវតូចជងទំហំមត់បេញច ញឧសម័នរបស់ម៉សុីនេភលងេទ អងកត់ផចិតបំពង់សុីមំុង 
និងឧបករណ៍ទប់សំេឡង មិនរតូវតូចជងរនឋអងកត់ផចិតឧបករណ៍ទប់សំេឡងេឡយ េនេពលែដលបំពង់សីុមំុង
រតូវកររបែវងែវង ឬក៏កបលបត់បំពង់សីុមំុងេរចន រតវូែតេធវេអយធំជងអងកត់ផចិតរបស់មត់បំពង់សីុមំុង ជ
ទូេទអចបនល យមតងបន ៥ែម៉ត េហយអងកត់ផចិតអចពរងីកបន 1.2 ដង ។ េធវដូចេនះគឺ េដមបេីចៀសវងកំលងំ
រងំសទុះករបេញច ញឧសម័នរបស់ម៉សីុនេភលងធំេពក ែដលអចបណត លេអយអនុភពម៉សុីនេភលងថយចុះ និងេធវ
េអយម៉សីុនេឡងកំេដខល ំង េហយខូចដល់ម៉សីុនេភលង ។  

េដមបីកត់បនថយករបេញច ញកំេដរបស់របពនធ័បេញច ញឧសម័ន រតូវបែនថមរសទប់ករពរកំេដេនេលែផនក
ខងេរកៃនបំពង់សុីមំុង។  

 

របូភព ៤-១៤ 

េដមបីបនថយសំេឡងរខំនែដលបេញច ញមកេរកបែនថមេទៀត រតូវដក់បែនថមឧបករណ៍ទប់សំេឡង ទីពីរ

េនចំកែនលងកបលបត់ៃនមត់បំពង់សុីមំុងែដលអចបងវិលបន ៣៦០ដឺេរក។ សូមេមលរបូភព ៤-១៥។ 

សរធតុ 

បនទះគប 

ឧបករណ៍ទប់
សំេឡង 

េជងរទ 

េជងរទ 
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របូភព ៤-១៥ 

៤៤៤៤....៨៨៨៨. . . . ផលផូលផូលផូលូវបំពង់េរបង វបំពង់េរបង វបំពង់េរបង វបំពង់េរបង     

 

1-បំពង់រតឡប់េរបងៃនម៉សីុន 2- បំពង់បូមេរបង 3-ធុងេរបរបស់េរបង 4-បំពង់ខយល់េចញចូលនិងគរមបរតួតពិនិតយ 
5-កុងទ័រករមិតេរបង 6-បំពង់េរបង 7-បំពង់ែថមេរបង 8-មូ៉ទ័រែថមេរបងអគគិសនី 
9-កុងតក់បតូរេរបង 10-មូ៉ទ័រេរបៃដ 11-កុងទ័រេរបង 12-ធុងេរបងេម 
13-គរមបរតួតពិនិតយ 14-សិនស័រករមិតេរបង 15-បំពង់ខយល់េចញចូល 16-បំពង់ចក់េរបង 
17-កុងតក់បេញច ញេរបងកខវក់ 18-សំណញ់ជក់េរបង 19-កុងតក់បតូរេរបង 20-ឧបករណ៍ែញកេរបង និងទឹក 
21-បំពង់េរបងម៉សូ៊ត 22-កុងតក់បេញច ញកកសំណល់ 23-មូ៉ទ័របញចូ នេរបង 24-តរមងេរបងម៉សូត 

A 

B 

C 

A: បំពង់បេញច ញឧស័មនកនុងេជងរទែដលអចរកិំលេដយេសរ ី
B: េជងទរមេនះអចរទឧបករណ៍ទប់សំេឡង បុ៉ែនតមិនរតូវេអយ
    ជប់នឹងេទ 
C: បំពង់ទឹករលក 

C 

   25   24     23  22  21  20   19  18           17 
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25-សំណញ់ជក់េរបង 

 របូភព ៤-១៦ 
    
កំណត់សមគ ល់៖កំណត់សមគ ល់៖កំណត់សមគ ល់៖កំណត់សមគ ល់៖    
1- មត់បេញច ញេរបងរបស់ធុងេរបងេម រតូវឃល តពីបតរបអប់េរបងចប់ពី 75មម េឡងេទ (សូមេមលរបូភព 

៤-១៦)។ បតរបស់ធុងេរបងេមរតូវែតេរទតេធៀបនឹងដីកនុងករមិត ៣ េទ ៥ ដឺេរក េដមបេីជៀសវងធុងេរបង
េមមនកករ េហយរសូបយកេរបងេរបរបចំៃថង វងយនឹងបេញច ញសរធតុកងវក់។  

2- ករមិតេរបងរបស់របអប់េរបងទបបំផុត មិនរតូវខពស់ជងមូ៉ទ័របញជូ នេរបង ៦ែម៉រតេឡយ (សមព ធវជិជមន 
50Kpa)។ 

3- ករមិតេរបងរបស់របអប់េរបង មិនរតូវទបជងមូ៉ទ័របញជូ នេរបង 0,35ែម៉រត (សមព ធអវជិជមន 50Kpa)  
4- អងកត់ផចិតខងកនុងបំពង់េរបងមនដូចតរង ៤-៣ ខងេរកម 

ម៉សីុនេភលង អនុភពម៉សីុន KW 
អងកត់ផចិតខងកនុងរបស់
បំពង់េរបងចូល 

អងកត់ផចិតបំពង់េរបង 

េស៊រ ី740 200-250 12 10 
េស៊រ ី1631 300-400 12 12 
េស៊រ ី1642 450-550 17 17 

កំណត់តភជ ប់រវងផលូវបំពង់េរបង និងរបអប់េរបងម៉សីុនេភលង រតូវែតជបំពង់ទន់ (ដូចជបំពង់ធន់េរបង 
បំពង់ PVC។ េហយកែនលងេផសងេទៀតរតូវេរបបំពង់ទីប បំពង់ទីបែផនកខងកនុងមិនរតូវរកូេមេទ) ។ 
5- ធុងេរបងេម ចក់េពញេហយ យ៉ងេហចណស់រតូវរតំេអយបន 48 េម៉ងេនេពលែដលបេញច ញទឹកក

ងវក់រចួអចេរបរបស់បនេហយ។ សំណូមពរធុងេរបងេមរតូវធំេអយបនរគប់រគន់ េហយផល ស់បតូរពីរេទ 
វញិេទមកបនទ ប់មកអចបែនថមឧបករណ៍ែញកេរបងនឹងទឹក ។ 

6- របអប់េរបេរបងរបចំៃថងរតវូេធវេទតមអនុភពរបស់ម៉សីុនេភលងកំណត់េរបរបស់ 8 េម៉ង ។ ចំណុះ ˙ 2Φ7 
x ចំនួន KW។ រតូវរបុងរបយ័តនកំេដចូលេរបង េហយកំេដចូលេរបងមិនរតូវេលសពី 55ដឺេរក ពំុេនះេទ
អនុភពធំបំផុតរបស់ម៉សីុនេភលងនិង អចថយចុះេហ យអចបណត លេអយសមព ធរបពនធ័របស់ម៉សុីនេភលង 
Volvo ពីេរពះែតរតជក់មិនរគប់រគន់េហយគំងខូច ។ សំណូមពរអនកែដលេរបរបស់ម៉សីុនេភលងម៉ក 
Ryoma េនេពលែដលចំណុះៃនរបអប់េរបងតូច េហយរបអប់េរបងតូចេហយេរជសេរបឧបករណ៍រតជក់ ។ 
ចំេពះពត៏មនលមអិតអចសកសួរ មជឈមណឌ លបំេរ អតិថិជនរបស់រកុមហុ៊នម៉សីុនេភលងហវូេសង (Fu Sheng) 
។ 
    

៤៤៤៤....៩៩៩៩. . . . ករតភជ ប់របព័នធអគគិសនីករតភជ ប់របព័នធអគគិសនីករតភជ ប់របព័នធអគគិសនីករតភជ ប់របព័នធអគគិសនី    
ម៉សីុនេភលងបនបំពក់របអប់បញជ  និងរបអប់ែខសេភលងរួចជេរសច េហយែថមទំងមនកុងតក់ផត ច់ចរនត

េចញចូលេនេពលគំង ឬខូចេទៀតផង។  



_____________________________________________________________________________________ 

 

36 

 

៤៤៤៤....១០១០១០១០. . . . លកខណៈៃនែខសេភលង លកខណៈៃនែខសេភលង លកខណៈៃនែខសេភលង លកខណៈៃនែខសេភលង     
ករេរបរបស់ែខសេភលងេដយរតឹមរតូវអចជួយធនម៉សីុនេភលង និងសុវតតិភពករងរជមួយនឹងកបំព

ក់របពនធ័រគប់រគង (របូភព ៤-៤) សរមប់េមលគំរបុ៉ូេណណ ះ។ 
ករជក់ែសតងែខសេភលងេរបរបស់ខុសគន េទតមកំេដបរយិកសករេរជសេរបទំហំែខសេភលង ក៏ែរបរបួល

តមេនះែដរ (របូភព ៤-៥) បងហ ញអំពីេលខេរបរបស់ខុសៗគន  ។ 
របូភព ៤-៦ បងហ ញពីករេរបរបស់ែខសេភលងេរចន៖ 
កំណត់សមគ ល់៖ ករេរបរបស់ែខសេភលងតូចធំរតូវេយងតមផលិតផលរបស់អនក រកុមហុ៊នែចកចយ

ែដលកំណត់េរបរបស់េទតមកំេដបរយិកសេនទីេនះ។ 
 
តរង ៤-៤ 

មុខកត់ែខសេភលង
(mm2) 

បណតូ លែខសេភលង 
និងអងកត់ផចិត 
(ចំនួន/mm) 

េនេបលខយល់េចញចូលបនលអកំេដ
េឡងដល់50ćែដលអចេអយឆលង
កត់ចរនតធំបំផុត A  

ករថយចុះ 
តង់សយុង 

mv/m  
1 32/0.20 18 54 
1.5 30/0.25 24 34 
2.5 50/0.25 35 19 
4 56/0.30 46 12 
6 84/0.30 59 7.7 
10 80/0.40 81 4.6 
16 126/0.40 109 2.9 
25 196/0.40 140 1.8 
35 276/0.40 177 1.3 
50 396/0.40 205 0.97 
70 360/0.50 260 0.68 
95 475/0.50 320 0.51 
120 608/0.50 370 0.41 
150 756/0.50 420 0.35 
185 925/0.50 480 0.3 
240 1221/0.50 570 0.25 
300 1525/0.50 660 0.22 
400 2013/0.50 770 0.2 
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តរង ៤-៥ 
កំេដបរយិកស ć 25 35 40 45 50 55 60 65 
កំេណ នសីតុណណ
ភពេរបរបស់ ć 

60 50 45 40 35 30 25 15 

េមគុណ 1.05 0.95 0.89 0.83 0.77 0.71 0.64 0.49 
 
តរង ៤-៦ 
េលខហុ៊ន 2 3 4 5 6 7 8 
េមគុណ 0.9 0.7 0.65 0.6 0.56 0.52 0.48 
 
៥៥៥៥. . . . ករបេញឆ ះម៉សុនី និងដំេណ រករករបេញឆ ះម៉សុនី និងដំេណ រករករបេញឆ ះម៉សុនី និងដំេណ រករករបេញឆ ះម៉សុនី និងដំេណ រករ    
៥៥៥៥....១១១១. . . . ដំណក់កលបេញឆ ះម៉សីុន ដំណក់កលបេញឆ ះម៉សីុន ដំណក់កលបេញឆ ះម៉សីុន ដំណក់កលបេញឆ ះម៉សីុន     
៥.១.១ ករេបកវ៉ល់ធុងេរបង  
៥.១.២ េរបមូ៉ទ័របូមែដលេនពីេលកែនលងចក់េរបងេដមបីកំចត់េចលខយល់ពីកនុងរបពនធ័េរបង។ េនេពលដំេណ រ
ករ រតូវមួលេបកេឡសុីខយល់េនេលមូ៉ទ័របេញច ញេរបងជមុនសិន រចួេហយសងកត់មូ៉ទ័រេរបៃដ េបកខយល់េឡសីុ
េអយេរបងហូរកំុេអយឈប់រហូតគម នពពុះខយល់ រួចមួលេអយជិតេឡសីុខយល់វញិ ។ 
៥.១.៣ យកដងកំណត់ចំនួនេរបងៃនឧបករណ៍សេរេ៉លបឿនរបស់មូ៉ទ័រ បេញច ញេរបងដក់េទកនុងទីតំងដំេណ រ
ករ (សមមូលនឹងទីតំងវ៉ល់េរបងេនេពលគម នបនទុក 700 ជំុ/១នទី)។ េនេពលែដលផលិតផលម៉សុីន
សវ័យរបវតតិផលិតេចញពីេរងចរក ទីតំងេបកដំេណ រករបស់វ រតូវបនកំណត់េដយេរងចរករចួជេរសច អតិថិ
ជនមិនចំបច់េធវករផល ស់បតូរេទ។  
៥.១.៤ យកកូនេសរេភលងេបកកុងតក់ រចួចុចេបកកុងតក់េអយម៉សីុនម៉ស៊ូតេឆះ។ េបសិនកនុងរយៈេពល ១៥
វនិទី មិនអចបេញឆ ះបនរតូវឈប់ចុចកុងតក់ភល ម ចំរហូតដល់ពីរនទីេរកយេទបអចចប់េផតមបេញឆ ះេលកទី
ពីរ ។ េបសិនផទួនៗបីដងមិនអចបេញឆ ះបនរតូវរកមូលេហតុៃនករខូចកំង រចួេហយេទបបេញឆ ះមតងេទៀត េធវ
យ៉ងេនះគឺេដមបេីជៀសវងខូចធុងអគុយ និងម៉សីុនបេញឆ ះ។ 

របសិនេបបេញឆ ះមិនបនយូរបុ៉នម នក៏រលត់វញិ េនមុនេពលអកស័ឈប់វលិ មិនរតូវរបញប់ចុចេបក
កុងតក់បេញឆ ះជប់ៗគន មតងេទៀតេទ េបពំុេនះេទអចខូចមុខសពឺរបស់ម៉សីុនបេញឆ ះ។ 
៥.១.៥ ចំេពះម៉សីុនែដលមនបំពក់ឧបករណ៍បញចូ លេរបងរអិំលសវ័យរបវតតិ មុននឹងបេញឆ ះ រតូវចុចកុងតក់
េរបងរអិំល េដមបីេអយសមព ធេរបងម៉សុីន ≥ 0.1 MPa េនេពលផលូវេរបងទំងអស់មនេរបងរអិំល េទបចុចេបក
ម៉សីុនម៉សូ៊តធមមតវញិ។  
៥.១.៦ េនេពលបេញឆ ះរចួេហយ រតូវតមដនេមលកុងតក់េដយរបយ័តនទំងអស់ និងេលខកុងទ័ររបស់ម៉សីុន
ម៉សូ៊ត ជពិេសសគឺកុងទ័រសមព ធេរបងម៉សីុន េហយរបសិនេបបេញឆ ះ ១០នទីេហយ កុងទ័រសមព ធេរបងេនែត
មិនមនដំេណ រកររតវូេទៀតេនះ រតូវបញឈប់ម៉សុីនេដមបរីតួតពិនិតយ។  
៥.១.៧ ម៉សីុនបេញឆ ះបនសេរមចេហយរតវូរបែលងកុកតក់ភល ម រចួយកកូនេសរេទដក់ចំណុច 
កណត លកនុងេលបឿនយឺតរបែហល ៧០០ជំុ/១នទី បងវិលពី ៣ េទ ៥ នទីេដមបីេអយម៉សីុនេកត  េហយេនរដូវ
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រងររតូវេធវេអយយូរបនតិច។ រសបេពលជមួយគន េនះ រតូវរបយ័តនពិនិតយេមលែផនកវលិៃនម៉សីុន ថេតមនលន់
សំេឡង និងបញហ ខុសរបរកតីែដរឬយ៉ងណ។ េនេពលែដលម៉សីុនម៉ស៊ូតដំេណ រកររបរកតី កំេដទឹក និងកំ
េដេរបងេកនេឡង និងអចបេងកនេលបឿនបងវិលបនតិចមតងៗរហូតដល់េលបឿនវលិែដលបនកំណត់ កនុងរយៈេពល 
២ ឬ ៣ នទី ។ 

ម៉សីុនេភលងម៉សូ៊តបែនថមសមព ធរតូវេចៀសវងករបងវិលេលបឿនយឺតយូរេពក េបពំុេនះេទអចងយប
ណត លេអយេរបងម៉សីុនរបស់ម៉សុីនបែនថមសមព ធធល ក់ចូលកនុងម៉សីុនសប់ខយល់ និងបណត លេអយបំពង់
ខយល់បញ់េរបងម៉សីុនេចញេរក។ កនុងេពលដំណលកលគន េនះ កំលំងសមព ធេរបងម៉សីុនេឡងខពស់ 
េហយអចបេងកនេលបឿន ពំុេនះេទងយបណត លេអយឧបករណ៍បែនថមសមព ធរងករ េឆះខូច ជពិេសសេន
េពលម៉សីុនម៉សូ៊តផល ស់េរបងម៉សីុនលងសមអ តឧបករណ៍បែនថមសមព ធ ឧបករណ៍ចេរមះេរបង ឬក៏ផល ស់បតូ
របណតូ លចេរមះ េហយឈប់ដំេណ រករម៉សីុនចប់ពីមួយសបត ហ៏េឡង េពលបេញឆ ះមនសភពយឺត រតូវមួល
កបលេរបងេអយធូរបនតិចរងចំេរបងម៉សុីនផុសេឡងេទបមួលេអយតឹងេដយវលិយឺត ២.៣ នទី េហយអច
បេងកតេលបឿនបន។ 

េនេពលែដលេលបឿនវលិយឺត រតូវកច់កុងតក់ម៉សីុនមកទីតំង “បិទ”  (មិនដំេណ រករ)។ 
៥.១.៨ េនេពលម៉សុីនម៉សូតមនកំេដទឹកខពស់ជង 500C េហយកំេដេរបងខពស់ជង 450C កំលងំសមព ធ
េរបងម៉សីុនេនចំតំៃលកំណត់ (អរស័យេលេរងចរកម៉សីុនែដលកំណត់តំៃល) េហយករងរទំងអស់សុទឋែត
មនភពរបរកតី េទបអនុញញ តេអយភជ ប់កុងតក់េម េដមបីបេងកនថមពលេភលងដំេណ រករបនតិចមតងៗ។ 
 
កំណត់សមគ ល់៖កំណត់សមគ ល់៖កំណត់សមគ ល់៖កំណត់សមគ ល់៖ េនមុនេពលដំេណ រករ រតូវផល ស់បតូរតង់សយុងេភលងេទតំៃលទបែដលបនកំណត់ (400v)។ 
ដំបូងរតូវរញុពីទីតំង “េដយៃដ (Manual)” េទទីតំងែដលបនករមិត េហយបនទ ប់មករញុេទ “ទីតំង
សវ័យរបវតតិ (Automatic)” រចួផល ស់បតូរេទតំៃលែដលបនករមិត (មនែតនីយ័តករតង់សយុងសវ័យរបវតតិរបស់ម៉សុីន
េភលងេនអនុភពែដលបនករមិតបុ៉េណណ ះ ែដលមនករែកតរមូវទីតំងសវ័យរបវតតិ)។ ឧបករណ៍េភញ ចេសរទ័ីរ 
(thyristor ) ែដលសវ័យជំរញុរបព័នធេភញ ចម៉សីុន គបបរីតូវបនភជ ប់េទកន់កុងតក់េភញ ច និងនិយ័តករតង់សយុង។ 
ម៉សីុនេភលងនឹងមិនមនបនទុក េហយឧបករណ៍រគប់រគង េមកនិច គួរែតគម នករែកតរមូវេរបកង់ (េលបឿន) េទ
កន់ទីតំងែដលធំជងេរបកង់ែដលបនកំណត់េឡយ ជទូេទេនេពលដំេណ រករេនកនុងេរបកង់េពញេលញ
ែដលបនកំណត់ (50Hz) េរបកង់នឹងមន លប់េល (ករមិតនិយ័តករេរបកង់មិនរេញចេយងតមមូ៉ែដលេផសងៗ
គឺ ៣ េទ ៥ ភគរយ)។ និយ័តករ េអឡិចរតូនិច និងឧបករណ៍ចក់េរបងេអឡិចរតូនិច គួររតូវបនបេងកនករមិតអ
នុភព។ 
 

េនេពលែកតរមូវេលបឿនបងវិល អនកគួរយកចិតតទុកដក់ចំេពះដំេណ រករែដលមិនរតឹមរតូវ ដូចជម៉សីុន
ចប់េផតមដំេណ រករម៉សីុនកនុងេលបឿនយឺតេហយចប់េផតមេលឿនបនតិចមតងៗ តរងេរបកង់បងហ ញថមនករ
ផល ស់បតូរខល ំង ែដលមនលកខណៈដូចខងេរកម៖ តៃមលទប � តៃមលេពញេលញ � តៃមលទប � តៃមលតមករ
ែណនំធមមត។ េនេពលម៉សីុនដំេណ រករម៉សីុន ម៉សីុនគួរែតមនតៃមលតមករែណនំ ធមមត។ 

តង់សយុង និងេរបកង់ៃនម៉សីុនសវ័យរបវតតិ រតូវបនកំណត់ែតមតងគត់េដយគម នបនទុក ឬករែកតរមូវ
បែនថមេឡយេនកនុងករេរបរបស់ចប់តំងពីេពលចប់េផតមដំេណ រករម៉សីុន។ 
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៥៥៥៥....២២២២. . . . កររតតួពិនិតយដំេណ រករកររតតួពិនិតយដំេណ រករកររតតួពិនិតយដំេណ រករកររតតួពិនិតយដំេណ រករ    
 េពលែដលដំេណ រករម៉សីុនជរបរកតី អនកែដលេធវករងរេនះរតូវេរបមេធយយបយទំង 4 គឺេមល សត
ប់ ហិត និងសទ ប រសបគន  េនេពលចំបច់អចខចីកុងទ័រ េដមបីរតួតពិនិតយករងរម៉សីុន រសបេពលគន ែដលរតូវ
មនករសេរខ៉លះៗ េដមបេីដះរសយភពមិនរបរកតី ឬក៏ករខូចគំងែដលបនជួបរបទះ េហយេបចំបច់អចប
ញឍប់ដំេណ រករងរម៉សីុន េដមបីរតួតពិនិតយ និងជួសជុល។ 
 
៥.២.១. េមល 
៥.២.១.១. ឧសសហ៏ពិនិតយេមលករបងហ ញេភលង និងកុងទ័ររគប់របេភទ។ ករបងហ ញេលខកុងទ័ររតូវកនុងរងវង់ែដល
បនកំណត់ រគប់ម៉សីុនទំងអស់មិនដូចគន េទ អរស័យេលេសៀវេភែននំម៉សីុនែដលកំណត់ចំនួនេនះ ជ
ទូេទគឺ  

សមព ធម៉សីុនេរបង (េកត )៖ ម៉សីុនម៉សូ៊តគម នបែនថមសមព ធេភលង៖ 0,25 េទ 0,35 MPa។  
ម៉សីុនម៉សូ៊តមនបែនថមសមព ធេភលង៖ 0,25 េទ 0,4 MPa។  

សីតុណហ ភពេរបង៖ ម៉សីុនម៉សូ៊តគម នបែនថមសមព ធេភលង៖ 65 េទ 900C ។  
ម៉សីុនម៉សូ៊តមនបែនថមសមព ធេភលង៖ 70 េទ 950C។  

សីតុណហ ភពទឹក៖ 65 េទ 950C ។ 
 

តង់សយុង DC មិនរតូវទបជង ២៤វ ៉លុេឡយ។ ឧបករណ៍សកេភលង “គួរមនចេនល ះពី ០េទ១០” ចរនត ៣

ហវ  និងមនរទនិចបងហ ញថតៃមលេលខគួរមនលកខណៈសីុេមរទី េហយេនកនុងករណីេលកែលង ចរនតហវ មិនរតូវ

មនបនទុកេលសពី ២៥% េឡយ។ តៃមលអតិបរមែដលចរនតហវ េភលងអចេលសបនមិនរតូវ បនអនុញញ តេអយ

េកតមនេឡយ។ េនករមិតែដលបនកំណត់ តរងតង់សយុង និងេរបកង់មនបងហ ញ ដូចខងេរកម៖ 

េរបកង់ 50Hz (គម នេភលង ឬមនេភលងសញញ តិចៗេនេពលធំជង 50Hz) 

តង់សយុង 400V (េនេពលបនទុកមនករផល ស់បតូរ នឹងមនករែរបរបួលតៃមលតិចតួច) 

កំណត់សមគ ល់៖ េនកនុងេពលជមួយគន តង់សយុងបងហ ញ រតូវយកចិតតទុកដក់សេងកតេមលករែរបរបលួេរបកង់ 
ឬ (េលបឿន) េរបកង់។ េនេពលករណីេលកែលងេកតេឡង នឹងមនផលប៉ះពល់យ៉ងខល ំងេទេលរបសិទធភព
ម៉សីុនេភលងែដលេរបរបស់ឧបករណ៍អគគិសនីែដលដំេណ រករមិនបនលអ េហយម៉សីុនអចនឹងអស់ថមពលប
េណត ះអសនន េហយរលត់ភល ម។ 
៥.២.១.២. រតូវរបុងរបយ័តនអេងកតេមលពណ៌របស់ែផសងឧសម័ន សភពរបរកតីគឺគម នពណ៌ ឬក៏ពណ៌របេផះរស
ល។ ម៉សីុនបែនថមសមព ធេរបងបេញច ញែផសងគឺមនពណ៌េខម បនតិច។ 
៥.២.១.៣. រតូវសេងកតេមលេរបងរអិំលរបស់ម៉សីុន មិនរតូវមនផក េភលង ឬបតុភូតប៉ះពល់មិនលអដូចជ ករ
កកិតខល ំងេឡយ។ 
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៥.២.១.៤. រតូវរបុងរបយ័តនរគប់តំណភជ ប់ និងកែនលងែដលបនបំពក់ភជ ប់ទំងអស់របស់ម៉សីុនថគម នកែនលង
ែដលធូរលុង ឬរេងករេឡយ ជពិេសសរតូវរបយ័តនចំេពះដំេណ រកររបស់េរគឿងចល័ត។  
៥.២.១.៥. រតូវរតួតពិនិតយេមលេរបងម៉សីុន ទឹក និងករតភជ ប់អគគិសនីេទរគប់ទីកែនលង មិនរតូវមនេលច េរបង 
ឬខយល់ និងអគគិសនីេឡយ។  
៥.២.១.៦. រតូវពិនិតយសភពេរបរបស់របស់ម៉សីុនេរបង ម៉សីុនេភលង និងទឹករតជក់ របសិនេបមិនរគប់ រតូវែថម
តមករមិតកំណត់។  
៥.២.១.៧. រតូវពិនិតយេមលករបំពក់ករករពរ និងរតួតពិនិតយម៉សុីនថេតដំេណ រកររបរកតីឬអត់។  
៥.២.១.៨. ហមដច់ខតចំេពះដំេណ រករេលសបនទុកកនុងរយៈេពលែវង ឬេរបចរនតេលស៣ហវ ធងន់ធងរ។ 
 
៥.២.២. សត ប់ 

សំេឡងដំេណ រករបស់ម៉សីុនរបរកតីជនិចច េនេពលមនភពមិនរបរកតីរតវូរបញប់វនិិចឆ័យភល មេដមបី
អចេដះរសយេអយបនទន់េពលេវល។ 

 
៥.២.៣. ហិត  
របុងរបយ័តនេដយហិតេមលរគប់ទីកែនលងរបស់ម៉សីុន ជពិេសសគឺរបព័នធេភលង ែរកងេលមនកលិនេឆងៀម។  
    
៥.២.៤. សទ ប 
របុងរបយ័តនេរបៃដសទ ប សំបកេរកម៉សីុន និងគំរប់អ័កស ែសវងយល់អំពីករែរបរបួលកំេដរបស់វ។ ជទូេទែផនក
ទំងេនះ និងសំបកេរក មនកំេដេរកម 60 េទ 650C។  
 
៥.២.៥. របករគួររបុងរបយ័តនេនេពលម៉សុីនកំពុងដំេណ រករ 

! របកន់ភជ ប់រល់លកខខណឌ តរមូវែដលមនេនកនុងេសៀវេភែណនំអំពីរេបៀបេរបរបស់ បនទុក និង
ដំេណ រករ។  

! េចៀសវងេលបឿនទប មនេភលងបុកខល ំង េហយដំេណ រករហួសេលបឿន និងដំេណ រកររយៈេពលែវង
កនុងេលបឿនទប ។ 
 ! មិនអនុញញ តេអយមនដំេណ រករេលសបនទុកកនុងរយៈេពលែវង ឬេរបចរនតេលស៣ហវ ធងន់ធងរ។   
 ! ជទូេទ េចៀសវងថមពលអវជិជមនេកនេឡង ឬថយចុះភល មៗ រតវូេកន ឬថយថមពលអវជិជមនតិ
ចៗ េហយផល ស់បតូរេលបឿនម៉សីុនម៉សូ៊តេឡងចុះ រតូវយឺតេហយេសមៗគម  មិនអនុញញ តេអយេឡងខល ំង ឬចុះ
ខល ំងេពកេឡយ។  

! ម៉សីុនថមី ឬម៉សីុនែដលបនជួសជុលរចួេហយ មុនេពលេរបរបស់ជផលូវករ រតូវឆលងកត់ដំេណ រកររ
យៈេពល ៦០េម៉ងសិន េទបអចេរបរបស់ទំងមូលបន េដមបីេធវេអយរបេសរេឡងនូវករងរដំេណ រករ
ម៉សីុន េហយជួយេលកកមពស់ភពេជឿជក់ និងអយុកលេរបរបស់ម៉សីុន ។ កនុង 
រយៈេពលដំេណ រករដំបូង ម៉សីុនមិនរតូវបេញច ញអនុភពេលសពី 50% ៃនអនុភពែដលបនកំណត់េឡយ 
េហយ (េលបឿន) េរបកង់រតូវេសមនឹងតំៃលកំណត់។ កនុងរយៈេពលដំេណ រករបនទ ប់ រតូវបតូរេរបងថមី។ 
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េនេពលែដលមនករផល ស់បតូរសីុឡំងម៉សីុនម៉សូ៊ត ែខសពនភជ ប់ ពីសតុង រង៉ពីសតុង  
ដងសវ ន េហយេពលបនទ ប់ភជ ប់ឧបករណ៍សរមប់ចក់េរបង ក៏រតូវអនុវតតតមលកខខណឌ កំហិតែដលបនកំណត់
ខងេលកនុងរយៈេពលខលីេពលដំេណ រករដំបូងផងែដរ។ 

បនទ ប់ពីដំេណ រករេដយសវ័យរបវតតនូវម់សីុេភលងសវ័យរបវតតិេនះ អនកកន់ម៉សុីនអចចូលកនុង បនទប់
ម៉សីុនេដយអនុវតតតមលកខខណឌ តរមូវែដលេរៀបរប់ខងេល តមដនម៉សុីនបនេដមបីធនសថិរភពៃន
ដំេណ រកររបរកតីរបស់ម៉សីុន។ 

 
៦៦៦៦. . . . ករបញឈប់ម៉សីុន និងករកសទុក ករបញឈប់ម៉សីុន និងករកសទុក ករបញឈប់ម៉សីុន និងករកសទុក ករបញឈប់ម៉សីុន និងករកសទុក     
៦៦៦៦....១១១១. . . . ករបញឈប់ម៉សីុនេដយរបរកតី ករបញឈប់ម៉សីុនេដយរបរកតី ករបញឈប់ម៉សីុនេដយរបរកតី ករបញឈប់ម៉សីុនេដយរបរកតី     
 មុនេពលម៉សុីនឈប់ រតវូរតួតពិនិតយេអយបនរគប់រជុងេរជយមតងសិន េដមបីែសវងយល់អំពីភពមិន
របរកតី និងករខូចកំង ចំដល់ម៉សីុនឈប់េហយ េទបចប់េផតមជួសជុល។ ដំណក់កលឈប់ម៉សុីនមនដូច
ខងេរកម :  

1- បនថយកំលំងបុកបញចូ លបនតិចមតងៗ បិទកុងតក់េមរបស់ម៉សីុន រចួេហយបងវិលដងសេរស៉មព ធេភលងរ
ហូតដល់តំៃលតូចបំផុត (ម៉សីុនអូតូមិនចំបច់សឺេរេ៉ទ)។ 

2- ដងសេរេ៉លបឿង និងសេរេ៉របង  
បនថយេលបឿនបនតិចមតងៗរហូតដល់ 700 – 800ជំុ/នទី បងវិល ៣-៥ នទីរចួេទបបញឈប់ម៉សុីន ជពិេសស
គឺចំេពះម៉សីុនម៉សូ៊តបែនថមសមព ធ រតូវឆលងកត់េលបឿងយឺតសិន េដមបីេចៀសវងឌីណមូ៉េកត  េហយប
ណត លេអយអកស័ឌីណមូ៉រងករខូចគំង។  

3- យកកូនេសរដក់េទទីតំងកណត លវញិ គឺចំណុច 0 ដកឆន ំងសក េដមបីករពរចរនតេភលងអគុយវលិប
រញច ស។  

4- បញឈប់ម៉សីុន េហយេនេលកុងតក់េអរកង់បញជ  និងរបព័នធរគប់រគង រតូវេអយវលិរតឡប់េទទីតំងមុន
េពលែដលម៉សីុនដំេណ រករវញិ។ 

5- បញឈប់ម៉សីុនរយៈេពលែវង ឬក៏េនរដូវរងរ កនុងសីតុណហ ភពេរកម 00C េនេពលម៉សុីនមិនដំេណ រករ 
រតូវបញច ញទឹករតជក់វមកេរកេអយអស់។ េបសិនេនេពលរដូវរងរម៉សីុនឈប់ដំេណ រករមិនយូរ
បុ៉នម ន រតូវបេញច ញទឹករតជក់េចល។  

6- េរៀបចំ េហយសមអ តរគប់ែផនកទំងអស់របស់ម៉សីុន និងបនទប់ម៉សីុន េដមបីេរតៀមទុកេបកម៉សីុនេនេពល
េរកយ។  

7- របសិនេបេរបរបស់ម៉សីុនម៉សូ៊តបែនថមសមព ធ អំឡុងេពលែដលម៉សីុនឈប់រតូវតមដនសត ប់េតមន
សំេឡងប៉ះគន ឬអត់ របសិនេបមនសំេឡងប៉ះគន  រតូវដកឧបករណ៍បែនថមសមព ធេចញជបនទ ន់ រួចរតួត
ពិនិតយចេនល ះថេតរបរកតីឬអត់។  

 
៦៦៦៦....២២២២. . . . ករបញឈប់ម៉សីុនជបករបញឈប់ម៉សីុនជបករបញឈប់ម៉សីុនជបករបញឈប់ម៉សីុនជបនទ ន់ នទ ន់ នទ ន់ នទ ន់     
 េនេពលមនលកខណពិេសស េបមិនបញឈប់ម៉សីុន អចបណត េអយរងរបូសមនុសសធងន់ធងរ ឬក៏ខូច
គំងសមភ រៈ រតូវបញឈប់ម៉សីុនភល ម ឧទហរណ៍  
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1- កំលំងសមព ធម៉សុីន រសប់ែតថយដល់ករមិតទបបំផុត ឬក៏គម នសមព ធេរបង។  
2- សីតុណហ ភពទឹក និងេរបងរសប់ែតេឡងខពស់ហួសតៃមលកំណត់។  
3- មនភពហួសេលបឿនធងន់ធងរ។  
4- សទះ ឬក៏េលបឿងដំេណ រកររតូវជប់គំង ឬក៏េរគឿងណមួយរបស់ម៉សីុនរសប់ែតខូច ឬគំង។  
5- ែផនកខងកនុងម៉សីុនេភលង ឬេអរកង់រគប់រគងរសប់ែតហុយែផសងយ៉ងខល ំងមនកលិនេឆងៀម។  

េនេពលបញឈប់ម៉សីុនជបនទ ន់ រតូវចុចកុងតក់អសនន ឬយកដងបញជ បញឈប់ម៉សុីនរបស់មូ៉ទ័រ បេញច ញ
េរបងបងវិលដល់ទីតំងបញឈប់ម៉សីុន េធវេអយម៉សីុនម៉ស៊ូតបេញច ញេរបង េដមបីេអយម៉សុីនម៉សូ៊តបញ់
េរបងផត ច់ េហយបញឈប់ម៉សីុន េនេពលែដលបញឈប់ម៉សីុនែតគម នរបសិទធភព រតូវ របញប់ញុកមត់ចូល
ខយល់របស់បំពង់ខយល់ៃនម៉សីុនម៉ស៊ូត ឬកត់ផត ច់ផលូវបំពង់េរបង េដមបីអចសេរមចបននូវករបញឈប់ម៉សីុនប
នទ ន់។  
 
៦៦៦៦....៣៣៣៣. . . . កររកសទុក កររកសទុក កររកសទុក កររកសទុក     
 ម៉សីុនែដលមិនបនេរបជបេណត ះអសនន របសិនេបទុកេចលទុករយៈេពល ៣ែខ មិនចំបច់បិទ
េរបងេឡង បុ៉ែនតរតូវបងហូរទឹករតជក់ និងេរបងម៉សីុនេចល។ េរៀបចំ និងសមអ តម៉សុីនរចួេហយ េនពីេរកមែខស
ពនេភលង េរបរកដសែសបករកស់រទប់ពីេរកម។ េរបរកណត់ជ័រ រុមុំខេចញចូលខយល់របស់ម៉សុីនម៉សូ៊ត និងរុ ំ
មុខខយល់េចញចូលៃនែផនកខងចុងរបស់ម៉សីុន េហយរតូវកល់េជងម៉សីុន 
េអយខពស់ និងមិនេអយប៉ះនឹងដី។ ែផនកខងេរកម៉សីុនរតូវយកសំពត់េកសូ៊រគបេអយបនជិត។ យកលអដក់
កនុងបនទប់ម៉សីុន េហយរបយ័តនេសម។ ធុងអគុយរតវូសកេអយបនេពញ េហយដក់េអយ ឆង យពីម៉សុីនេភល
ង រតូវរកសទុកេដយែឡក។ 

ម៉សីុនែដលមិនេរបរបស់រតូវបិទេរបង ករពរេខច ខចងេរចះចប់ខូចខត និងែថរកសេអយបនលអ។  
 

៦.៣.១. ករបិទេរបង  
1- យកចិតតទុកដក់ករងរេរៀបចំ និងសមអ តម៉សីុន  
2- ដកេចញេហយយករកដសខទប់េអយលអ េហយដក់កនុងរបអប់សមភ រៈ េអយបនលអ ។ ឧបករណ៍ ផល ស់បតូ

ទិសេដ រតូវែតសអ តេហយ សងួតេរបរបស់េរបងេអយលអ បនទ ប់មកយករកដសែសបកេគរកស់ ឬក៏ រក
ណត់ជ័ររគប រញុខយល់េចញចូលៃនែផនកចុងរបស់ម៉សីុន ។  

3- េរបងម៉សីុន និងទឹករតជក់របស់ម៉សីុនម៉សូ៊តរតូវបេញច ញេអយអស់ កុងតក់េបកទឹកមិនរតូវបិទេទ ជ
ពិេសសរតូវរបុងរបយ័តន ឧបករណ៍ រតជក់របស់ម៉សីុន មូ៉ទ័របូមទឹក និងតួម៉សីុនរតូវបេញច ញទឹក ។                                       
           បនទ ប់មកបញចូ ល100-200រកម ពីបំពង់ឧសម័ន េទពងឧសម័ននីមួយៗ េហយបងវិលអកស័េរចនជង 
10ដង េអយេរបងម៉សីុនររត់េពសេពញកនុងពង ឧសម័ន ។  

4- េបកបនទះគរមបរបស់ម៉សីុនម៉ស៊ូត លបេរបងេនេលដងសវ ន ដងភជ ប់ េដះកបលសីុឡំងេចញេហយ
បេងកនកំេដម៉សីុនបងវិលេរបងរអិំលពី 100ºC  - 200ºC។  

5- េរបរកដសេរបងរុ ំេអយជិតមត់ បេញច ញឧសម័ន ឧបករណ៍ ចេរមះឧសម័ន រញុខយល់របអប់េរបងរបស់
ម៉សីុនម៉សូ៊ត ។  
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6- េរគឿងបនល ស់ម៉សីុនទំងអស់ របដប់របដរ េរគឿងបំរងុ និងេខច ខចង សរ ធតុមស របស់ម៉សីុនែដល
គម នជតិេរបង រតូវេរបសំងជូតេអយសអ ត រចួេលៀបេរបងពី េល 1ជន់ ។ សំបក់េរកែដលលបពណ៍
េហយែតេហរ ពណ៍រតូវលបបែនថម ។  

7- េអរកង់រគប់រគងរតូវ ដក់សងត់េហយមន ខយល់អកសេចញចូល ដក់េអយ បន3-4 េម៉ង បនទ ប់មក
យកគរមបជ័ររុពីំេលេហយេនពីកនុង គំរប់មិនរតូវ េរបរបស់សំងួត េដមបីេចៀសវងេរគឿងវេសមេហយ
េរចះ ។  

 
៦.៣.២. រេបៀបរកសទុក  
1- កនុងបនទប់រតូវសងួត សអ ត ខយល់េចញចូល កំេដមិនេលសពីរ 400C ។ កនុងបនទប់រតូវហមឃត់ទឹកអសីុត ថន ំ

គីមី ែដលជសរធតុកំចត់សតវ ចៃរង ។ េនែកបរម៉សុីនមិនរតូវមនចំហយទឹកអប់េរបង និងជតិអសីុត 
ឬក៏សរធតុេផសងៗ ។  

2- េនេពលរកសទុក ម៉សីុនរតូវមនទឹក ។ ម៉សីុនែដលេរបអគុយរតូវ សកេអយេពញ េហយដក់េដយ
ែឡកពីគន េហយសកេភលងេអយ បន េទៀងទត់ (ចំេពះអគុយថមីែដលមិនេរបមិនរតូវសកេភលងេហយយក
មក រកសទុក ) ។  

3- រតួតពិនិតយសភពរងរបស់េរបងេអយបនេទៀងទត់ េបសិនរបទះេឃញ មនេរចះរតូវរបញប់សមអ ត និង
បែនថមេរបងេលឿង ។ 

4- េនេពលម៉សុីនេបករបអប់ េបសិនរកិំលពីកែនលងកំេដទបេទ កែនលងកំេដខពស់ យល់លអរតូវរកសទុកមួយ
សនទុះសិនេដមបេីអយកំេដម៉ សីុន វខិតជិតកំេដបនទប់រចួេទបេបករបអប់េដមបីករពរម៉សីុន េភលងនិង 
េរគឿងអគគិសនីកកជតំនក់ទឹក បណត លេអយមនសំេនម ។  

 
៦.៣.៣. ករេបកបិទគរមបេរបង 
មុនេពលេរបរបស់ម៉សីុនរតូវេបកគរមបជមុនសិន លកខខ័ណឌ មនដូចខងេរកម :  

1- សមអ តនិងជូតេអយសអ តខល ញ់េគ រកដសេរបង យកជក់ ឬក៏ រកណត់ ជូតេរបងេអយសអ ត បនទ ប់មក
យករកណត់សងួតជូតេអយសអ ត ។  

2- ផលុំធូលីេចញពីម៉សីុននិង េអរកង់រគប់រគងេអយសអ ត ជូតសមអ តៃផទរប និងសំបកេរក ។ ពិនិតយេមលកុង
ទ័រេភលងទំងអស់ដុយតេភលងនិងករត ភជ ប់របស់ម៉សីុន  ឧបករណ៍ផល ស់បតូរទិសម៉សីុន របទះមនមិនរបរក 
តីរតូវរបញប់េដះរសយភល ម ។  

3-  សមអ តអកស័ ដងភជ ប់របស់គរមបេរបងេហយលងរបអប់អកសច័ក់ចូល េរបងម៉សីុនថមីេឡងវញិ ។ លង
សមអ តរបអប់េរបងចក់បំេពញេរបង សរធតុថមី លងសមអ តរបពន័ធរតជក់េហយចក់បំេពញទឹករតជក់ 
។  

4- បំពក់អគុយ ែដលបនសកេភលងេពញ េហយតភជ ប់ែខសចំលង  ។ 
5- ទញអកសៃ័ដ ពិនិតយេមលករលិរបស់ម៉សុីនេតវេដរ ឬអត់ ។  
6- េរបនឡិករបងវិល 500 V របស់វ៉ត់ពិនិតយេមលេរគឿងវលិ និងេអរកង់ រគងរបស់ម៉សីុនេភលង 1,2 មតងេត

ករកត់ផត ច់ផលូវអគគិសនីសមរសបេហយ ឬេន តំៃលវរតូវធំជង 2 MΩ   ។ 
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៧៧៧៧. . . . ករែថទំ និងករជួសជុលករែថទំ និងករជួសជុលករែថទំ និងករជួសជុលករែថទំ និងករជួសជុល    
៧៧៧៧....១១១១. . . . កររពមនចំេពះករផតល់េសវកមមកររពមនចំេពះករផតល់េសវកមមកររពមនចំេពះករផតល់េសវកមមកររពមនចំេពះករផតល់េសវកមម    

េនេពលណក៏េដយ េនេពលេបកេអរកង់រគប់រគងរតូវរកវធិនករករ ពរជចំបច់ េដមបកីរពរ
េរគះថន ក់ឆក់េភលងណែដលអចេកតមន ។  

មនែតអនកជំនញេទ ែដលអចជួសជុលម៉សីុន េរបរបស់េរគឿងបនល ស់ ែដលទទួលសគ ល់េដយរកុម
ហ៊ុន មីន េយៀន។ ហមេរបរបស់េរគឿងបនល ស់ែដលមិនបនទទួលសគ ល់េដយរកុមហុ៊នមីន េយៀន។ 

 
៧៧៧៧....២២២២. . . . ករែថទំជរបចំ ករែថទំជរបចំ ករែថទំជរបចំ ករែថទំជរបចំ     

ខួបជួសជុលរបស់ម៉សីុនេមរតូវេមលេទតមេសៀវេភែណនំរបស់ េរង ចរកផលិតកំណត់េទតម
េពលេវលដំេណ រករ ។ េដយសរម៉សីុន បំរុងទុកេរបមិនបនេរបរបស់ ជញឹកញប់ អរស័យេលេពលេវល 
ដំេណ រករេហយេពលេកនែតែវង ដូេចន ះខួបករជួសជុលរតូវែចកជែថង សបត ហ៏កនលះឆន ំ 1 ឆន ំ ។ ពិនិតយេមល
េពលេវលរបស់េរងចរក ។ ករែថរកសជួសជុលជរបចំមនដូចខងេរកម : 

 
៧៧៧៧....៣៣៣៣. . . . ករែថទំរបចៃំថង ករែថទំរបចៃំថង ករែថទំរបចៃំថង ករែថទំរបចៃំថង     
៧.៣.១. ពិនិតយេមលេរបងម៉សីុន ទឹករតជក់និងេរបងរអិំលមនលិចឬ អត់ េបសិនេរបងេឃញមនរតូវរបញប់

រតឹេអយតឹងឬក៏ផល ស់បតូរ ។  
៧.៣.២. តំបន់រតជក់រតូវពិនិតយេមលទឹករតជក់របស់ម៉សីុនេភលង និងឧបករណ៍បេងកនកំេដ ។ េបសិនកំេដទប

េពក ឧបករណ៍បេងកនកំេដមិនដំេណ រករេហយវបណត លេអយករបេញជ ះម៉សីុនេភលងបរជ័យ ៕  
៧.៣.៣.ពិនិតយេមលករងររបស់ឧបករណ៍ សកេភលងរបស់អគុយ ។  
៧.៣.៤. ម៉សីុនែដលដំេណ រករេហយរតូវសមអ តែផនកខងេរកេអយ សអ ត ពិនិតយេមលភពរងឹមំរបស់េរគឿង

ដំេណ រករនិង ឧបករណ៍េភលងៃនករត ភជ ប់គន  ។  
 
៧៧៧៧....៤៤៤៤. . . . ករែថទំរបចំសបត ហ៏ករែថទំរបចំសបត ហ៏ករែថទំរបចំសបត ហ៏ករែថទំរបចំសបត ហ៏    
៧.៤.១. ពិនិតយេមលករមិតខពស់ៃនេរបងរអិំលនិង ទឹករតជក់ ។  
៧.៤.២. ពិនិតយេមលឧបករណ៍ សកេភលង របស់អគុយ ។  
 
៧៧៧៧....៥៥៥៥. . . . ករែថទំរបចំែខ ករែថទំរបចំែខ ករែថទំរបចំែខ ករែថទំរបចំែខ     
៧.៥.១. ពិនិតយេមលឧបករណ៍តំរងខយល់វមនសទះឬអត់  
៧.៥.២. ពិនិតយេមលភពមិនរបរកតីៃនភពរេងករ ខយល់កងវក់េរចន សំេឡង ចំេពក ឬក៏ទឹករតជក់ភពញឹកញប់

ៃនករលិចេរបងរបស់ម៉សីុនេភលង អច បេងកតភពទុកចិតត ។ ករពរកបលតផលូវែខសេភលង សទះខយល់ ករ
េរបរបស់េរបង ករពរខូចគុណភព ។  

៧.៥.៣. ពិនិតយេមលឧបករណ៍បេញច ញកំេដវមន េលចធល យឬ ធូររលុងេទ ។  
៧.៥.៤. ពិនិតយេមលករមិត ខពស់របស់េរបង និងធុងបញចូ ន ។  
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៧.៥.៥. ពិនិតយេមលរបព័នឋបេញច ញខយល់ ែរកងេលមនេលចធល យ ឬសទះខល ំងេពក ឬអត់បេញច ញេចលទឹករតជ
ក់។ 

៧.៥.៦. ពិនិតយេមលភពករតភជ ប់របស់ែខសរអគុយ េនទឹកអគុយទបជង 1,26 រតូវសកេភលង។ 
៧.៥.៧. ពិនិតយេមលករសទះរបស់មត់ខយល់េចញចូលរបស់ម៉សីុន, ពិនិតយេមលឧបករណ៍ែថរកសរគប់រគន់

េហយឬេន ។ 
 
៧៧៧៧....៦៦៦៦. . . . ករែថទំករែថទំករែថទំករែថទំរបចំឆមសរបចំឆមសរបចំឆមសរបចំឆមស    
៧.៦.១. ពិនិតយេមលេរបងរអិំលរបស់ម៉សីុននិង ែខនងឧបករណ៍ចំរះុ ។  
៧.៦.២. បតូរឧបករណ៍ចំរះុខយល់នូវេរបងម៉សីុនវ េហយេធវកសមអ តឧបករណ៍ចំរះុ េបបណតូ លវមនករងំសទះ

រតូវបតូរភល ម ។ 
៧.៦.៣. សមអ ត ឬបតូរបំពង់អកស័របស់ឧបករណ៍ចំរះុខយល់េចញចូល ។  
៧.៦.៤. េបសសមអ តកំណររបអប់េរបង ពិនិតយបំពង់ទន់របស់េរបងចូលែរកងមនប៉ះកកិតធល យ ឬេលច រជប។ 

ពិនិតយេមលសមភ រៈរគប់រគងសុវតថិភពអគគិសនី និងឧបករណ៍សីុែរន៉។ លងសមអ ត ឬបតូរឧបរកណ៍
ចេរមះេរបង។  

៧.៦.៥. សមអ តខល ញ់េគ េរបងរអិំល ធូលីរបស់ម៉សីុន ។  
៧.៦.៦. ពិនិតយេមលកបលែខសេភលង ឧបករណ៍ករពរផទុះេសរ និងកុងតក់បិទ។ 
៧.៦.៧. ម៉សីុនសវ័យរបវតតិរតូវេធវេតសតេលករបញឆ ះម៉សីុនេភលង និងសកលបងសមតថភពទទួលេភលង របស់មូ៉ទ័រ

េរតៀមបរមុងចរនតេភលង។  
 
៧៧៧៧....៧៧៧៧. . . . ករែថទំរបចឆំន ំ ករែថទំរបចឆំន ំ ករែថទំរបចឆំន ំ ករែថទំរបចឆំន ំ     
៧.៧.១. ពិនិតយេមលរងវង់ផចិតកងហ ល់ និងសនប់ទឹក 
៧.៧.២. រតឹតឹងេរគឿងម៉សីុន ។  
៧.៧.៣.លងសមអ តចនរគប់រគង របស់ម៉សីុនេភលង ពិនិតយេហយរតឹតឹង កបលបូ៉ឡុងទំងអស់វស់ សទង់និង

កត់រតពីករកត់ផត ច់ ចរនតរបស់ម៉សីុន េភលង ។  
៧.៧.៤. ពិនិតយេមលឧបករណ៍ កច់ផត ច់ផលូវ េយងេទតមេសៀវេភែណនំរបស់េរងចរក េធវេតសត បញជ ក់

កុងតក់េលតអូតូរបស់ម៉សីុន។  
៧.៧.៥. របសិនេបម៉សីុនមិនដំេណ រករជរបរកតីកនុងរយៈេពល ១ឆន ំ រតវូែតេបកេអយដំេណ រករបន ៨េម៉ង

សិន។  
៧.៧.៦. េនេពលបនទប់េភលងចូលទឹកឬក៏ េសមេពក មុនេពលេបកម៉សីុន រតូវសកលបងករ កច់ផត ច់របស់

ម៉សីុនេភលង ។ បនទុកចុងេរកយគួររចួរល់ េនេពលេធវេតសតម៉សីុន េហយេនះជគំរសូរមប់េធវេតសតជ
របចំេទៃថងេរកយ។  

 
៧៧៧៧....៨៨៨៨. . . . តំែហទំម៉សីុនេភលង តំែហទំម៉សីុនេភលង តំែហទំម៉សីុនេភលង តំែហទំម៉សីុនេភលង ((((សូមេមលេសៀវេភែណនំអំពីម៉សុនីេភលងសូមេមលេសៀវេភែណនំអំពីម៉សុនីេភលងសូមេមលេសៀវេភែណនំអំពីម៉សុនីេភលងសូមេមលេសៀវេភែណនំអំពីម៉សុនីេភលង))))    
 េចៀសវងករដក់េនកែនលងេសម រតវូទុកដក់េនកែនលងសងួត។ 
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េសចកតីបែនថម េសចកតីបែនថម េសចកតីបែនថម េសចកតីបែនថម ១១១១    
េស៊រម៉ីសីុនេភលង VOLVO 
តមរបូភព ១ និង២ េពលែដលរកេមគុណែកតរមូវអនុភព a, b េហយៗផលគុណ a និង b គឺជេម

គុណែកតរមូវអនុភពែដលម៉សីុនេភលងរងេនកមពស់េធៀបនឹងទឹកសមុរទ និងសីតុណហ ភព។ 

 

របូភព 1 (a) 

 

របូភព 1 (b) 
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របូភព ២ 
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េសចកតីបែនថម េសចកតីបែនថម េសចកតីបែនថម េសចកតីបែនថម ២២២២    
 

េស៊រម៉ីសីុនេភលង VOLVO តមតរង១ សូមរកេមគុណែកតរមូវរបស់ α1 α2 α3 េហយផលគុណ ទំងបី
គឺជេមគុណែកតរមវូសរបុរបស់ម៉សុីន៖ K=α1Xα2Xα3 1 
តរង១ 

សីតុណហ ភព 0C α1 សីតុណហ ភពសមព ធខយល់រតជក់មធយម 0C α2 នីវ ៉ ូ(m) α3 
40 1.00 55 1.00 400 1.00 
41 0.995 56 0.997 500 0.991 
42 0.990 57 0.994 600 0.981 
43 0.987 58 0.990 700 0.972 
44 0.983 59 0.987 800 0.963 
45 0.980 60 0.984 900 0.954 
46 0.975 61 0.981 1000 0.945 
47 0.975 62 0.977 1200 0.926 
48 0.965 63 0.974 1400 0.908 
49 0.960 64 0.971 1600 0.890 
50 0.957 65 0.968 1800 0.873 
  66 0.964 2000 0.855 
  67 0.961 2200 0.836 
  68 0.958 2800 0.786 
  69 0.955 3300 0.750 
  70 0.951 3800 0.706 
    4300 0.667 
    4800 0.630 
    5300 0.595 
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េសចកតីបែនថមេសចកតីបែនថមេសចកតីបែនថមេសចកតីបែនថម    ៣៣៣៣    
សរធតុសរធតុសរធតុសរធតុបនថយកំេដបនថយកំេដបនថយកំេដបនថយកំេដ    
១១១១. . . . លកខលកខលកខលកខខណឌខណឌខណឌខណឌ តរមវូតរមវូតរមវូតរមវូ    
 សរធតុបនថយកំេដរតូវលយជមួយទឹកធមមត និងសរធតុបែនថមែដលរកុមហុ៊ន VOLVO ទទួលសគ
ល់។ 

    
    
    
ខន តសតង់ដរសរធតុបែនថមែដលរកុមហុ៊ន VOLVO ទទួលសគ ល់េនះរមួមន៖ 
េរបងករពរពុកផុយែដលអចរលំយបន MTL 5047 
សរធតុករពរពុកផុយនិងករពរកំណក MTL 5048 
សរធតុករពរពុកផុយជតិទឹក MTL 5049 
េនេពលែដលផលិតផលណមួយែដលរកុមហុ៊ន VOLVO ទទួលសគ ល់ រកុមហុ៊ននឹងមនេផញជូនឯក

សរផតល់ដំណឹងេអយដឹង។ 
    
២២២២. . . . ទឹកធមមតទឹកធមមតទឹកធមមតទឹកធមមត    

មនែតទឹកសអ តមនគុណភពដូចខងេរកមេទ (តរង ១) េទបអចយកមកលយជមួយសរធតុ
បនថយកំេដបន៖ 
 
តរង ១ 
 ទបបំផុត ខពស់បំផុត 

ទំងន់សរុបAlkaline earth1) ០ mmo1 /1 2.7 mmo1 /1 
ភពរងឹៃនទឹក O0d 150d 
តំៃល pH េន 200C 6.5 8.0 
អីុយុ៉ង  100 mg/1 
ទំងន់សរុបអីុយុ៉ង  200 mg/1 
1)េឈម ះទូេទៃនទឹករងឹកនុងរបេទសេផសងៗគន ៖ 
 1 mmol/l =5.60d =100mg /kg CaCO3  

10d  =17.9 mg/ kg CaCO3  ទឹករងឹេនរបេទសអេមរកិ 
=1.790    ទឹករងឹេនរបេទសបរងំ 

=1.250    ទឹករងឹេនរបេទសអង់េគលស 
    
    

ហមដច់ខតេរបរបស់ហមដច់ខតេរបរបស់ហមដច់ខតេរបរបស់ហមដច់ខតេរបរបស់នូវនូវនូវនូវសរសរសរសរធតុធតុធតុធតុបែនថមែដលគម នរបវតតិចបស់បែនថមែដលគម នរបវតតិចបស់បែនថមែដលគម នរបវតតិចបស់បែនថមែដលគម នរបវតតិចបស់លស់លស់លស់លស់មកលយជមួយមកលយជមួយមកលយជមួយមកលយជមួយ    នឹងសរនឹងសរនឹងសរនឹងសរ
ធតុបនថយកំេដធតុបនថយកំេដធតុបនថយកំេដធតុបនថយកំេដ។។។។ 
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៣៣៣៣. . . . េរបងករពរពុកផុយែដលអចរលំយបនេរបងករពរពុកផុយែដលអចរលំយបនេរបងករពរពុកផុយែដលអចរលំយបនេរបងករពរពុកផុយែដលអចរលំយបន    
េពលែដលេទបចក់េរបងជេលកដំបូង ឬក៏សមអ តរបព័នធេហយចក់េរបងមតងេទៀត ចំណុះេរបងរតូវមន

២.០% ជសរធតុរលំយ។ 
េរបងករពរពុកផុយែដលរកុមហុ៊ន VOLVO ទទួលសគ ល់ (ចំណុះ១.០% េទ ២.០%) និងទឹកធមមត

ែដលរតូវនឹងសតង់ដរអចមនរបសិទធភពកនុងករករពរពុកផុយ។ 
េរបងករពរពុកផុយខលះ េពលែដលខវះសរធតុទឹក អចនឹងេកតពពុះ ែតេបបែនថមេនចំណុះសមរមយៃន

ភពរងឹៃនទឹក វអចទប់សក ត់ពពុះកំុេអយេកតមន។ 
េយងខញុំសូមែណនំថ ដំបូងគួរែតេរបេនចំណុះកនុងករមិតេរបងករពរពុកផុយ េហយទឹកសអ តែដលស

មមរតគន  ៤ េទ ៥ដង េហយយកមកលយេនកនុងឧបករណ៍សរមប់លយ។ េនេពលែដលម៉សីុនដំេណ រ
ករេនកនុងសីតុណហ ភពកែនលងករងរ រតូវយកសរធតុែដលលយរចួេហយេនះ មកចក់ចូលរបព័នធបនថយកំ
េដ។ 

េនេពលែដលជួសជុល ឬដំេឡងម៉សីុនេភលងេរចន សូមែណនំេអយលយរូមគន េនកនុងឧបករណ៍
សរមប់លយដច់េដយែឡកពីគន  េដមបេីរបរបស់សរមប់ករដក់បែនថមដំបូង និងដក់បែនថមេលកេរកយ  
េទៀត។ 

 

 

 
ម៉សីុនេភលងម៉សូ៊តេស៊រ ីVOLVO មិនសកតិសមេរបរបស់សរធតុរលំយកំណកេឡយ។ េនេពលសរ

ធតុបញចុ ះកំេដ និងសរធតុករពរកំណកមនសីតុណហ ភពខពស់ជង 90oC ក៏មិនអនុញញ ត េអយេរបរបស់
សរធតុរលំយកំណកែដរ។ 
    
៤៤៤៤. . . . សរធតុករពរពុកផុយ និងករពរកំណកសរធតុករពរពុកផុយ និងករពរកំណកសរធតុករពរពុកផុយ និងករពរកំណកសរធតុករពរពុកផុយ និងករពរកំណក    
៤៤៤៤....១១១១. . . . លកខណទូេទលកខណទូេទលកខណទូេទលកខណទូេទ    

េនកនុងតំបន់ែដលអចេកតមនសីតុណហ ភពេរកមសូនយ របសិនេបម៉សីុនេភលងមិនមនដំេឡង
ឧបករណ៍រកសកំេដ  ចំបច់រតូវេរបរបស់សរធតុករពរពុកផុយ និងករពរកំណក។ េបសិនជធនករ
កំណត់របស់ភពខប់ សរធតុករពរពុកផុយ និងកំណកែដលទទួលសគ ល់េដយរកុមហុ៊ន VOLVO អចផគត់
ផគង់របព័នធករបរពុកផុយយ៉ងេពញេលញ។ ដូេចនះ  ភពខប់របស់សរធតុករពរ ពុកផុយ និងករពរកំណក 
ចំបច់េយងតមករកំណត់របស់សីតុណហ ភពទបបំផុត និងករករពរពុកផុយ។ 
 

  
 
    

កនុងករណីែដលអចេកតមនេនកនុងលកខខណឌ មិនអំេណយផល  កនុងករណីែដលអចេកតមនេនកនុងលកខខណឌ មិនអំេណយផល  កនុងករណីែដលអចេកតមនេនកនុងលកខខណឌ មិនអំេណយផល  កនុងករណីែដលអចេកតមនេនកនុងលកខខណឌ មិនអំេណយផល  សរធតុេនះអចេកតេអយមនសរធតុេនះអចេកតេអយមនសរធតុេនះអចេកតេអយមនសរធតុេនះអចេកតេអយមន
បក់េតរ ីដូេចនះកនុងករណីេនះ េរកយពីេធវករពិភកសជមួយមនទីរពិេសធន៍គីមីរបស់រកមុហុ៊ន បក់េតរ ីដូេចនះកនុងករណីេនះ េរកយពីេធវករពិភកសជមួយមនទីរពិេសធន៍គីមីរបស់រកមុហុ៊ន បក់េតរ ីដូេចនះកនុងករណីេនះ េរកយពីេធវករពិភកសជមួយមនទីរពិេសធន៍គីមីរបស់រកមុហុ៊ន បក់េតរ ីដូេចនះកនុងករណីេនះ េរកយពីេធវករពិភកសជមួយមនទីរពិេសធន៍គីមីរបស់រកមុហុ៊ន VOLVO VOLVO VOLVO VOLVO 
រចួ េទបអចេរបសរធតុសមល ប់បក់េតរបីន។រចួ េទបអចេរបសរធតុសមល ប់បក់េតរបីន។រចួ េទបអចេរបសរធតុសមល ប់បក់េតរបីន។រចួ េទបអចេរបសរធតុសមល ប់បក់េតរបីន។    

េបសិនជចំនួនករេរបរបស់របស់សរធតុករពរកំណកឬករពរពុកផុយមនចំនួនេរចននឹងេបសិនជចំនួនករេរបរបស់របស់សរធតុករពរកំណកឬករពរពុកផុយមនចំនួនេរចននឹងេបសិនជចំនួនករេរបរបស់របស់សរធតុករពរកំណកឬករពរពុកផុយមនចំនួនេរចននឹងេបសិនជចំនួនករេរបរបស់របស់សរធតុករពរកំណកឬករពរពុកផុយមនចំនួនេរចននឹងអច អច អច អច 
េធវេអយកំេដម៉សីុនេភលេធវេអយកំេដម៉សីុនេភលេធវេអយកំេដម៉សីុនេភលេធវេអយកំេដម៉សីុនេភលងេឡងកំេដ។ងេឡងកំេដ។ងេឡងកំេដ។ងេឡងកំេដ។ 
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៤៤៤៤....២២២២. . . . ករកំណត់ករេរបរបស់សរធតុករពរកំណក និងករពរពុកផុយរបស់កបលម៉សីុនេភលងករកំណត់ករេរបរបស់សរធតុករពរកំណក និងករពរពុកផុយរបស់កបលម៉សីុនេភលងករកំណត់ករេរបរបស់សរធតុករពរកំណក និងករពរពុកផុយរបស់កបលម៉សីុនេភលងករកំណត់ករេរបរបស់សរធតុករពរកំណក និងករពរពុកផុយរបស់កបលម៉សីុនេភលង    
 េស៊រកីបលម៉សីុនេភលង VOLVO:  
 េស៊រកីបលម៉សីុនេភលងេនះ គឺអនុញញ តេអយេរបសរធតុករពរកំណក និងករពរពុកផុយបនកនុង 
ករណីសីតុណហ ភពទឹកសមុរទខពស់បំផុត 25oC 

េនកនុងម៉សីុនេភលងរថយនត  រថេភលង និងម៉សុីនអគគិសនីអចល័តរបស់កបលម៉សីុនេភលង គឺអចេរបរបស់
សធតុ ករពរកំណក និងករពរពុកផុយេដយឥតកំណត់។ 
    
៥៥៥៥. . . . សរធតុករពរពុកផុយសរធតុករពរពុកផុយសរធតុករពរពុកផុយសរធតុករពរពុកផុយ    

េនកនុងករណីសីតុណហ ភព សរធតុបញចុ ះកំេដមនកំេដខពស់ ឬក៏សីតុណហ ភពរបស់ ឧបករណ៍ផល ស់បតូរ
កំេដមនករែរបរបួលខល ំង ៖ ឧទហរណ៍េនកនុងរបព័នធសរធតុបញចុ ះកំេដរបស់ ម៉សីុនេភលង ម៉សូ៊តេស៊រ ី
VOLVO ចំបច់រតូវេរបរបស់សរធតុករពរពុកផុយ។  

េអយែតេរបរបស់សរធតុករពរពុកផុយ ែដលែណនំេដយរកុមហ៊ុន VOLVO េហយភព ខប់របស់
សរធតុេនះរតឹមរតូវតមកំណត់ អចផតល់របព័នធករពរយ៉ងេពញេលញដល់ម៉សីុនេភលងបន។ 

េនេពលពិភកសជមួយរកុមហ៊ុន VOLVO រចួ អចមនលិខិតរពមេរពៀងពិេសសមួយ េហយ កិចចរពម
េរពៀងែដលមនពីមុនគឺេនែតមនរបសិទធភពជបនត។ 

កំណត់សមគ ល់៖ 
- េនមុនេពលេរបរបស់សរធតុករពរពុកផុយ ចំបច់រតូវយកទឹកសអ តលងរបព័នធសរធតុ

បនថយកំេដម៉សីុនេភលង។ ករងរេនះក៏ស័កតិសមេរបជមួយម៉សីុនថមីផងែដរ។ 
- េនេពលម៉សុីនេភលងមិនបនដំេណ រកររយៈេពលយូរ (របែហល ៥ៃថង) ឬមុនេពលេបក ម៉សីុនេភលង

េដមបីដំេណ រែថរកសម៉សីុនចំបច់រតវូបញចូ លសរធតុករពរពុកផុយ។ 
 
៦៦៦៦. . . . កររតតួពិនិតយម៉សុនីកនុងកំពុងដំេណ រករកររតតួពិនិតយម៉សុនីកនុងកំពុងដំេណ រករកររតតួពិនិតយម៉សុនីកនុងកំពុងដំេណ រករកររតតួពិនិតយម៉សុនីកនុងកំពុងដំេណ រករ    

ពិេសធន៍ទឹកធមមត និងករពិនិតយជញឹកញប់ វតថុលយឡំជមួយទឹកចំហយរតជក់គឺមនសរ
សំខន់ខល ំងណស់ អចធនបនថម៉សីុនេភលងដំេណ រករបនយ៉ងរលូនេដយគម នកររងំសទះ។ ករ
ពិេសធន៍ទឹកធមមត និងពិនិតយករវតថុលយឡំជមួយទឹកចំហយរតជក់ គឺអចេរបរបស់បទពិេសធន៍ និងេធវ
េតសតរបស់រកុមហុ៊ន VOLVO។ េនកនុងបទពិេសធន៍ និងេតសតរមួមនឧបករណ៍ពិេសធន៍ និងេសៀវេភែណនំ
អំពីវធីិេរបរបស់។ 

អចេធវករពិេសធន៍សកលបងតមវធីិដូចខងេរកម៖ 
- កំណត់ភពរងឹសរបុ (od) 
- ករមិត PH 
- ចំនួនធតុរលយែដលមនកនុងទឹកធមមត 
- កំហប់របស់េរបងករពរពុកផុយ 
- កំហប់របស់ថន ំករពរពុកផុយ និងករពរកំណក 
- កំហប់ទឹកថន ំករពរពុកផុយ 
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តរង ២ ករកំណត់ករមិតកំហប់ 
 ទបបំផុត% 

(េយងតមកំណត់មរតដឋ ន) 
ខពស់បំផុត% 
(តមកំណត់មរតដឋ ន) 

េរបងករពរពុកផុយ 1.0 2.0 

ថន ំករពរពុកផុយនិង 
ករពរកំណក 

35->25 oC 
រកសបនករពរកំណក 

50->40 OC 
រកសបនករពរកំណក 

ទឹកថន ំករពរពុកផុយ   

- BASF Glysacorr 93-94* 
- Ginouves York 719* 
- Valvoline ZEREX G-93* 
- Arteco Havoline Extended 

Life Corrosion Inhibitor** 
-Arteco Heavy Duty Extended 
Life Corrosion Inhibitor** 

-Caltex Corrosion Inhibitor 
Concentrate** 

9 11 

- Ondeo Nalco Alfloc 2000 

- Ondeo Nalco Nalcool 2000 

- Ondeo Nalco Nalco 2000 

- Detroit Diesel Powercool 
2000 

- Penray Pencool 2000 

3 4 

- Ondeo Nalco Alfloc 3477 7 11 
- Fleetguard DCA-4L 5 6 
 
* = នឹងេយញមនថន ំករពរពុកផុយ ( ) (របូតរង១)  
** = នឹងេយញមនថន ំករពរពុកផុយ ( ) (របូតរង២) 

េយងេទតមរតូរងI េហយេរបរបស់ឧបករណ៍េដយៃដ េដមបីកំណត់កំហប់របស់ទឹក ថន ំករពរពុក
ផុយ ។ កំេដរបស់សរធតុបនថយកំេដម៉សីុននិង ករពរកំណត់រតូវឋិតេនចេនល ះ 20OC េទដល់ 30 OC។ 

រកុមផលិតទឹកថន ំករពរពុកផុយម៉កេផសងៗេទៀត ក៏មនករផតត់ផតងឧបករណ៍ពិេសធន៍ និងេតសតេដមបី
កំណត់កំហប់របស់ទឹកថន ំករពរពុកផុយេនះ។ 
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តរង១ របូសញញ ទឹកថន ំករពរ 

 
 
A:កនុងលកខខណឌ សុវតិតភព20 OC េរបរបស់ឧបករណ៍ 
B:កំណត់កំហប់របស់ទឹកថន ំករពរពុកផុយ ចំនួនឯកតគឺគិតជភពរយះ(%) 
 
កំណត់សមគ ល់៖កំណត់សមគ ល់៖កំណត់សមគ ល់៖កំណត់សមគ ល់៖ 

ករេរបរបស់ទឹកថន ំេធវេអយរតជក់ អចនំេអយកល យជចំណយទឹកបនតិចបនតួច។ បុ៉ែនត 
កំហប់ទឹករតជក់ឋិតេនចេនល ះកំហប់ែដលកំណត់បងហ ញក៏គម នបញហ អវីែដរ។  
របសិនេបមនករធល ក់ចុះភល មៗនូវកំហប់សរធតុបែនថមេធវេអយរតជក់ ឬសរធតុបែនថម  មិនរលំយ អនករតូវ
ផល ស់បតូរសរធតុេធវេអយរតជក់។ កនុងករណីចំបច់ រតូវលងសមអ តធុងទឹករតជក់របស់ម៉សីុន។ 
 
៧៧៧៧....    កំហិតៃនករលយសរធតុបញចុ ះកំហិតៃនករលយសរធតុបញចុ ះកំហិតៃនករលយសរធតុបញចុ ះកំហិតៃនករលយសរធតុបញចុ ះកំេដ និងករពរកំណត់កំេដ និងករពរកំណត់កំេដ និងករពរកំណត់កំេដ និងករពរកំណត់ 
េរបរបស់ករមិត PH របស់ធតុផសំ   
េរបងករពរពុកផុយ ទបបំផុត 7.5 ខពស់បំផុត9.5 
ថន ំករពរកំណត់(ករពរពុកផុយ) ទបបំផុត 7.0 ខពស់បំផុត9.0 
ទឹកករពរកំណរពុកផុយ (េរបជ1
ម៉សីុនម៉សូ៊ត) 

ទបបំផុត 7.0 ខពស់បំផុត9.0 

ទឹកថន ំករពរពុកផុយ 
(េរបជ1ម៉សីុនម៉សូ៊ត) 

ទបបំផុត 7.0 ខពស់បំផុត11.0 

Si ទបបំផុត5mg/លីរត  
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៨៨៨៨....    អយុកលករេរបរបស់អយុកលករេរបរបស់អយុកលករេរបរបស់អយុកលករេរបរបស់((((អចអចអចអច)))) 
េរបងករពរពុកផុយ 6000េម៉ងៃនដំេណ រករម៉សីុនរបស់េរងចរក 

ថន ំករពរកំណត់(ករពរពុកផុយ) 9000េម៉ងៃនដំេណ រករម៉សីុនរបស់េរងចរក 

ទឹកថន ំករពរពុកផុយ 6000េម៉ងៃនដំេណ រករម៉សីុនរបស់េរងចរក 

 

េសចកតីពនយល់បករសយេផសងៗពក់ព័នធនឹងខលឹមសរៃនេសៀវេភែណនំសូមទក់ទងរកុមហ៊ុន មីង
េយៀនរកុមហ៊ុនលក់ម៉សុីនេភលងមីងេយៀនចំកត់ 

បណត ញេសវកមម    

  
....ករធនចំេពះេសវេរកយលក់ករធនចំេពះេសវេរកយលក់ករធនចំេពះេសវេរកយលក់ករធនចំេពះេសវេរកយលក់ 
េនកនុងករណី អតិថិជនេរបរបស់ម៉សីុនេភលងតមបេចចកេទសែដលបនកំណត់េនកនុងេសៀវេភែណនំ បនទ ប់ពី
របគល់ទំនិញបន ១ែខ និងដំេណ រករម៉សីុមិនទន់រគប់ 1000េម៉ង េបសិនេដយសរែតខងេរងចរកដំេឡង
េធវករេធវសរបែហស កររចន និងករេរបរបស់សមភ រៈមិនបនរតឹមរតូវលកខណៈបេចចកេទសបណត ញេអយ
ម៉សីុនខូចខត ឬក៏មិនអចដំេណ រករដូចធមមតបនេនះ រកុមហ៊ុនធនជួសជុល ឬបតូរេរគឿងបនល ស់េដយឥត
គិតៃថល ។ បុ៉ែនតកនុងករណីែដលេធវសរបែហសរបស់អតិថិជនកនុងករែថរកសម៉សីុន ឬកំហុសេដយសរអនកកន់
ម៉សីុន បណត ញេអយម៉សីុនខូចខតេនះ រកុមហុ៊នេយងខញុំមិនទទួលខុសរតូវេឡយ។ 
 

េលខេសៀវេភែណនំ៖េលខេសៀវេភែណនំ៖េលខេសៀវេភែណនំ៖េលខេសៀវេភែណនំ៖ 


