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နိဒါန်း
မ�ကာေသးမီ� စ
ှ ်များအတွ ငး် ဂေဟေဆာ် ြခင်းတွင ်အ ဓိက အသံုးများသည်မှာ

ဓာတ်ေငွ� မှ

arc

သိုေြပာင်
းလဲေနေသာ် လ ည်း၊ ယခု အချိန တ
် ွင ်ပင်ြဖတ်ေတာက် ြခင်းကို များေသာအားြဖင ့် ဓာတ်ေငွ�
့
ြဖင ြ့် ဖတ်ေတာက်ြခင်း

(gasu

setudan)

ြဖင ့်ြပုလုပ်ေနဆဲြဖစ် သည်။

ထိုအြပင်
ဓာတ်ေငွ�
့

ဂေဟေဆာ်ြခင်း (gasu yousetsu) သည် ပစ� ညး် ကိရိယာများမှာ �ိုး�ှ ငး် �ပီး ြဖတ်ေတာက်ြခင်း
�ှငမ
ို ြ် ခင်းတိုေ�ကာင
့် �ေဝသံုးစွဲ�င
့
့်၊ arc ဂေဟေဆာ်ြခင်း ထက် မီး အလင်းမှာ မြပင်း ထန်ေသာေ�ကာင ၊့်
ယခုအချိန ်အထိ

လုပ်င န်းခွင ေ
် တာ်ေတာ်များများတွင ်

အသံုးြပုေန�ကသည်။

သိုရာတွ
ငဓ
် ာတ်ေငွ�
့

ဂေဟ (gasu yousetsu) ေဆာ်ရာတွင ်အသံုး ြပုေသာအက် စီတ လင်း (asechiren) ဓာတ်ေငွ�သည်
အနည်းငယ်ေသာသက်ေရာက်မ�� င
ှ ့်
အသံုးချမ�မှားယွငး် ပါက၊

�ငိမ်ေသာလ�ပ် စစ်ဓာတ်အားများေ�ကာငေ
့် ပါက်ကွဲမ�ြဖစ် ေပါ်၍၊

ေပါက်ကွဲမ��င
ှ ့်

မီးေလာင်ြခင်းကဲ့သိုေသာြပင်
း ထန်ေသာ
့

မေတာ် တ ဆမ�

များြဖစ်ေပါ် �ိင
ု ်သည့်ေဘးအ��ရာယ်�ှိ�င
ို ်သည်။
မ�ကာေသးမီ� စ
ှ ်များအတွ ငး် အက်စီ တလင်း (asechiren) ဓာတ်ေငွ� �ှင ့် ေအာက်စီဂျင် (sanso)

ဓာတ်ေငွ�ဘးူ ၊ ဖိ အားထိနး် ည�ိကိရိယာ (aturyoku chousei ki) ၊ ဂေဟမီး ေချာင်း (tochi) စသည့်
ပစ�ည်းကိရိယာများ�ှင ့်စပ် လျဉ်း၍၊
လျက်�ှိသည်။

ေဘးကင်းလံုြခံုမ�ကို အဓိ ကထားေသာထုတ်ကုန မ
် ျား ကို ြဖန ခ
် ့ ျီ

ဓာတ်ေငွ�ဘူးများကိုကို ငတ
် ွယ် သည့်နည်း လမ်း�ှင ့်ဖိအားထိနး် ည�ိကိရိယာ

သိုေသာ်
၊
့

(aturyoku chousei ki) ၊ ဂေဟမီးေချာင်း (tochi) စသည်တိုကိ
့ ု မေလျာ်က န်စွာ အသံုး ြပုြခင်း သည်
�ကီးမားေသာမေတာ် တ ဆမ�များြဖစ်ေစ�ိင
ု ်သည်မှာ မလွဲ ဧကန်ြဖစ် သည်။
အမှန ်မှာဓာတ်ေငွ�ဂေဟေဆာ် ြခင်း
ေလာင်က�မ်း ြခင်းများအြပင်၊

(gasu

yousetsu)

စသည်တို ေ�ကာင
ြ့် ဖစ်ေပါ်လာေသာ
့

ဂေဟေဆာ်ေနစဉ်ေပါက်ထွက်ြခင်း

မီးေလာင်ြခင်းကဲ့သိုေသာမေတာ်
တ ဆမ�များြဖစ်ပွားလျက်�ှိ�ပီး ၊
့

(haretu)၊

ေပါက်ကွဲြခင်း�ှင ့်

အဆုတ်ေရာင်ေရာဂါ

(jinpai)

စသည့် လုပ် ငန်းေ�ကာင ့်ြဖစ်ေသာေရာဂါများြဖစ်ပွားြခင်း�ှင ့် ပတ် သက်၍ စိုးရိမ်ပူ ပန်မ�များလည်း
�ှိေနသည်။

2018

ဘ�ာေရး�ှစ်တွငဓ
် ာတ်ေငွ�ဂေဟေဆာ် သည့်

စက်ကိရိယာများေ�ကာင ့်

အလုပ်နားလိုက် ရ သည့်ရ က် 4 ရက်�င
ှ ့်အ ထက် �ကာခဲ့ေသာ ဒါဏ်ရာရမ��င
ှ ့် မေတာ်တ ဆေသဆံုးမ� 82
မ�ခုြဖစ်ပွားခဲ့သည်။
(အေထာက်အကူြပုစာအုပ်၏နိဒါန်းမှ )
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အခန်း 1 ဓာတ်ေငွ�ဂေဟ (gasu yousetsu) ေဆာ်ရာ တွငသ
် းုံ သည့ ်
ကိရိ ယာများ
1.1 ဓာတ်ေငွ�ဂေဟေဆာ်ြခင်း (gasu yousetsu) ၏အေြခခံသအ
ီ ရ
ုိ ီ
1.1.1 ဓာတ်ေငွ�ဂေဟ (gasu yousetsu) / ြဖတ်ြခင်းအေြခခံ
・ဓာတ်ေငွ�ဂေဟေဆာ်ြခင်း (gasu yousetsu) ၏ဝိေသသလက�ဏာများ (အေထာက်အကူြပုစာအုပ်
စာမျက်�ာှ 2 ပါ)
ဓာတ်ေငွ�ဂ ေဟေဆာ်ြခင်း (gasu yousetsu) ကို arc ဂေဟေဆာ်ြခင်း �ှင့်� �ိငး် ယှ ဉ်လ�င် အားသာချက်များ�ှင့် အားနည်းချက်
များမှာ ေအာက် ပါအတိုငး် ြဖစ် သည် ။
●အားသာချက်များ
•

ပစ�ည်းကိရိယာများသည်�ု ိး�ှငး် �ပီး

socket

မလို အပ်ေသာေ�ကာင့်

ဓာတ်ေငွ�ေထာက်ပံ့

သည့် အ ရင်း အြမစ်

(ဓာတ်ေငွ�အုိး (bonbe)) �ှိ သည့် မ ည် သည့် ေနရာတွင ်မဆိုလုပ် ေဆာင်�ိင
ု ်ြခင်း
•

အဆစ်ေနရာြဖစ်ေသာဂေဟေဆာ် သတ�ုကို မလို အ ပ်ပါကဂေဟေချာင်းကို မ သံုး ဘဲဂေဟေဆာ်�ိင
ု ်ြခင်း

•

အ��ရာယ်�ှိေသာခရမ်းလွန ်ေရာင်ြခည်များ၊
အက် တမ်များ

(sputter)

အခိုး အေငွ�

(supatta)

(hyumu)

(ြဖတ်ေတာက်ြခင်း

�ှင ့်သတ�ု

မျက်�ာှ ြပင်မှ ထွက်လာေသာ

လုပ် င န်း�ှင ့်ဂေဟေဆာ်ြခင်းလုပ် င န်းတွင ်

ြပန ်က
့ ျဲ ထွက်လာေသာအရည်ေပျာ် ေနသည့် သတ�ုအမ�န ်များ�ှင့်အမ�န ်မ့ ျား) အနည်း ငယ်သာထွက်လာြခင်း
●အားနည်းချက်များ
•

အပူ အ ရင်း အြမစ် ၏ အပူချိန ်န ိမ့်ြခင်း

•

သတ�ုကို အ ရည်ေပျာ် သည် အ ထိ အ ပူေပးရန်အချိန ်မှာ အလွန ်�ကာြခင်း

•

ဂေဟေဆာ် ထားေသာအစိတ် အပိုငး် ေပါ်သို တစ်
ေနရာတည်း ကိုအ ပူ အ လွန ်အက�ံေပး ရန်ခ က်ခဲ ြခင်း
့

•

ဂေဟဆက်ေ�ကာင်းြဖစ်ေပါ်မ��ကီး မားြခင်း

•

အပူေပးခံရ ေသာအဝန်း အဝိုငး် ကျယ်ြခင်း

•

ကွဲြပားြခားနားေသာသတ�ုအချင်းချင်း�ှင ့်သ တ�ုြပားအထူများကို ဂ ေဟေဆာ်ရန်မ သင့်ေတာ် ပါ

・ဓာတ်ေငွ� ြဖင့ြ် ဖတ်ေတာက်ြခင်း (gasu setudan) ၏ဝိေသသလက�ဏာများ (အေထာက်အကူြပုစာအုပ်
စာမျက်�ာှ 2 ပါ)
ဓာတ်ေငွ� ြဖင့်ြဖတ်ေတာက်ြခင်း (gasu setudan) သည် သတ�ုကိုေအာက်ဆီေဒး�ှငး် ြဖစ်ေစြခင်း ြဖင့်ြပုလုပ်ေသာေ�ကာင့်၊
ဓာတ်ေငွ�ေလာင်က�မ်း မ�အ ပူချိန်ေပါ်

မူ တည် ၍

ေအာက်ဆီ

ေဒး�ှငး် ြဖစ် သည့်သံအေြခခံေသာကုန ်�ကမ်း ပစ�ည်း

များသာ

ြဖတ်ေတာက်�ိင
ု ်သည်။ အကယ် ၍ ဓာတ်ေငွ�ေလာင်က�မ်း မ� အ ပူချိ န်ြဖင့်ေအာက်ဆီေဒး�ှငး် ြဖစ် သည့် ကုန ်�ကမ်း ပစ�ည်း ြဖစ်ပါက၊
သတ�ုြပားအထူကို ပင်ြဖတ်ေတာက်�ိင
ု ်သည်။

6 (MY)

1.1.2 ဓာတ်ေငွ�ဂေဟေဆာ် ြခင်း (gasu yousetsu) �ှင ့်ြဖတ်ေတာက် ြခင်းသမို ငး်
・ နည်းပညာက�မ်းကျင်မ� သင်တန်း စနစ် (အေထာက်အကူြပုစာအုပ် စာမျက်�ာှ 4 ပါ)
လုပ် င န်းခွင ်မေတာ် တဆမ� များကို ကာကွယ်ရန်�� ေထာင့်မှ

�ကည့် လ�င်၊

ဓာတ်ေငွ�ဂ ေဟ

ေဆာ်ြခင်း

(gasu

yousetsu)

လုပ် င န်းကိုလု ပ်ကိုင ်ရန် အတွက် လို အပ်ေသာလုပ် ပိုင ်ခွင ့် အရည် အချင်း အေနြဖင့်၊ 1967 ခု� ှစ်တွ င ် အလုပ် သ မားစံချိန်စံ��နး်
ဥပေဒကို အေြခခံ ၍ “ဓာတ်ေငွ�ဂေဟေဆာ်ြခင်း (gasu yousetsu) နည်း ပညာက�မ်းကျင်မ� သင်တန်း စနစ် ” ကို စ တင်ခဲ့�ပီး ၊ 1972
ခု� စ
ှ ်မှ စတင်၍ အေြခခံ ဥ ပေဒသည်လုပ် င န်းခွင ် ေဘးအ��ရာယ် ကင်း�ှငး် ေရး�ှင ့်ကျန်း မာသန ်�့ ှငး် ေရးဥပေဒ (roudou anzen
eiseihou) ြဖစ်လာ�ပီး ယေန တိ
့ ုင ်အသံုး ချေနသည်။

・ ဓာတ်ေငွ�ဂေဟလုပ် ငန်း တာဝန်ခံ (gasu yousetu sagyou shuninsha) လိုင်စင်စနစ်
(အေထာက်အကူြပုစာအုပ် စာမျက်�ာှ 4 ပါ)
အလုပ် သ မားစံချိန ်စံ��နး် ဥပေဒြပဌာန်းလိုက်ေသာ 1947 ခု� ှစ်တွ င ်၊ လုပ် င န်းခွင ်ေဘး အ��ရာယ် ကင်း�ှငး် ေရး�ှင့်ကျန်း မာ
သန ်�့ ှငး် ေရးဥပေဒ �� ေထာင့်မှေန၍ လုပ် င န်းခွင ်ကန ်သ
့ တ ချက် အ တွက်လုပ် ပိုင ်ခွင ့်အရည် အချင်း တစ်ခု အြဖစ် “အက်စီ တ လင်း
(asechiren) ဂေဟပညာ�ှင ် လိုင ်စင်” စနစ်ကို တည်ေထာင်ခဲ့ သည် ။
ထိုေ�ကာင့
် အက် စီ တ လင်း (asechiren) ဂေဟေဆာ် ကိရိယာ ကိုကိုင ်တွယ်ရ သည့် လုပ် င န်းကို လုပ်ေဆာင်ရန်၊ စီရင်စု
့
လုပ် သားစံချိန ်စံ��နး် ဆိုင ်ရာဌာ၏ ဌာနမ�း ထံမှ အက်စီ တ လင်း (asechiren) ဂေဟပညာ�ှင ်လိုင ်စင် ရထားသူကို ဂေဟ
ေခါင်းေဆာင်အြဖစ် ခန ်အ
့ ပ် ရ မည်ြဖစ် သည်။
ထိုေနာက်
1972ခု� ှစ် မှ စတင်၍ ၎င်း သည် "ဓာတ်ေငွ�ဂေဟလု ပ် င န်းတာဝန်ခံ (gasu yousetu sagyou shuninsha)
့
လိုင ်စင်" စနစ်ြဖစ်လာသည် ။

7 (MY)

1.1.3 ဓာတ်ေငွ�ဂေဟေဆာ် ြခင်း (gasu yousetsu) / ြဖတ်ေတာက် ြခင်း၏အ��ရာယ်များ�ှင့်
ေဘးထွက်ဆုးိ ကျိုး�ှိ � င
ို မ
် � ကိုြခံု ငံသ
ု းံု သပ် ချက်
・ဓာတ်ေငွ�ဂေဟ (gasu yousetsu) / ြဖတ်ေတာက်ြခင်း၏ေဘးအ��ရာယ် �ှိ �ိင
ု ်မ�
(အေထာက်အကူြပုစာအုပ် စာမျက်�ာှ 4 )
ဓာတ်ေငွ�ဂ ေဟေဆာ်ြခင်း (gasu yousetsu) / ြဖတ်ေတာက်ြခင်းကို စက်�ု ံ အမျိုးမျိုး �ှင ့်ေဆာက်လုပ်ေရးလု ပ်င န်း ခွင ်များ
တွင ်ေန စဉ်ြပုလု
ပ်လျက်�ှိ သည်။ သိုေသာ်
ေဘးအ��ရာယ်�ှိ �ိင
ု ်သ ည့်ဓာတ်ေငွ�ကို အသံုး ြပု�ပီး ၊ အပူ ချိန ်ြမင့်ေသာမီးလ�ံကို ထုတ်
့
့
ကာေဆာင်ရွ က် ရေသာ လုပ် င န်းြဖစ် ၍ ၊ ေသေသချာချာ သတိ မြပုပါက�ကီးေလးေသာ မေတာ် တ ဆမ�များ ြဖစ် ပွား�ိင
ု ် သည့်
လုပ် င န်းြဖစ် သည် ။ ၎င်းကို အ�မဲ တ ေစသတိထားအတည်ြပု�ပီး မှလုပ် င န်းကိုလုပ်ေဆာင်ရန်လိုအ ပ် သည် ။
ကိုင ်တွယ်အ သံုးြပုရသည့်ေအာက် စီ ဂျင်

(sanso)�ှင ့်

ေလာင်က�မ်း �ိင
ု ်ေသာဓာတ်ေငွ�

များတွ င ်

အ��ရာယ်�ှိပါသည်။

ေအာက် စီဂျင် (sanso) သည်ေလာင်က�မ်း �ိင
ု ်ေသာပစ�ည်း (kanensei no mono) များအားြပင်း ထန်စွာ ေလာင်က�မ်းေစ�ပီး ၊
ေလာင်က�မ်း �ိင
ု ်ေသာဓာတ်ေငွ�သ ည် ေပါက်ကွဲ မ��င
ှ ့် မီးေလာင်ြခင်း များ၏အေ�ကာင်း အရင်းြဖစ် သည် ။
လက်ေတွ�တွင ်ဓာတ်ေငွ�ဂေဟေဆာ် ြခင်း
ပတ် ဝန်း ကျင်�ှိ

(gasu

yousetsu)

ေလာင်က�မ်း�ိုင ်ေသာေရေ�ွး ေငွ� �ှင ့်

လုပ် င န်းေ�ကာင့်

အပူချိန ်ြမင့်ေသာမီး ေတာက်များသည်

ဓာတ်ေငွ�များသိုမီ့ းကူး ေစ�ပီး မေတာ် တဆေပါက်ကွဲမ�များြဖစ်ေစသည် ။

ထို အြပင်
အပူချိန ် ြမင့်လာေသာအေြခြပုကုန ်�ကမ်း ပစ�ည်း �ှင ့် သတ�ုမျက်�ာှ ြပင်မှထွက်လာေသာ အက် တမ် စ သည် တို ့ (sputter)
့
(supatta) �ှင ့်ထိမိကာမေတာ် တ ဆဒဏ်ရာရြခင်း အများအြပား�ှိ သ ည်။

・ဓာတ်ေငွ�ဂေဟေဆာ်ြခင်း (gasu yousetsu) / ြဖတ်ေတာက်ြခင်း၏ေဘးထွက် ဆိးု ကျိုး�ှိ �င
ို မ
် �
(အေထာက်အကူြပုစာအုပ် စာမျက်�ာှ 5)
ဓာတ်ေငွ�ဂ ေဟေဆာ်ြခင်း

(gasu

yousetsu)

အြပင်

လု ပ် င န်းခွင ်မေတာ် တဆမ�များ

ဒဏ်ရာရြခင်း�ှင ့်မေတာ် တဆထိခို က်ေသဆံုး မ�များကိုကာကွယ်ြခင်း အေပါ်အဓိ က ထားေသာ် လည်း ၊

ကာကွယ်ြခင်း သည်

လု ပ် င န်းေ�ကာင့်ြဖစ်ေသာ

ေရာဂါကာကွယ်ြခင်း ကို လည်း ဂ�ုြပုရန် လို အပ် သည် ။ ဓာတ်ေငွ�ဂေဟေဆာ် ြခင်း (gasu yousetsu) ေ�ကာင့် ြဖစ်ေပါ်လာ
ေသာအခိုး အေငွ� (hyumu) ကို အချိန ်တို အတွငး် အေြမာက် အများ �ှူ�� ိက် မိလ�င်ပင် အခိုး အေငွ�အဖျား (Fume fever )
ကဲ့သုိေသာဖျားနာြခင်
း များြဖစ်ပွား�ိင
ု ်သည်။
့

ထို အြပင်
ပမာဏအနည်း ငယ်မ�ပင်လ�င်၊
့

အခိုး အေငွ�

(hyumu)

ကို အချိန ်�ကာ

ြမင့်စွာ �ှူ�� ိ က် မိပါက အဆုတ်ေရာင်ေရာဂါ (jinpai) ကဲ့သုိေသာြပင်
း ထန်ေသာေရာဂါကိုြဖစ်ေစ�ိင
ု ်သ ည်။
့
ထို အြပင်
ဓာတ်ေငွ�မီးေတာက်များသည်စူး �ှ သ ည့်ြမင်�င
ို ်ေသာအလင်း အြပင်၊
့
ေရာင်ြခည်များကိုထုတ်�ပီး ၊ မျက် လံုး�ှင ့်အေရြပားကိုပျက်စီး ေစ�ိင
ု ်သည် ။

8 (MY)

ခရမ်းလွန ်ေရာင်

ြခည်� င
ှ ့်အနီေအာက်

1.2 ဓာတ်ေငွ�ဂေဟ(gasu yousetsu) ေဆာ်ရာတွငအ
် သံးု ြပု ေသာစက်ကိရိယာများ
1.2.1

ဓာတ်ေငွ�ဂေဟေဆာ် ြခင်း(gasu yousetsu)

/ ြဖတ်ေတာက်ြခင်း အတွက်သးံု ေသာ

ပစ�ည်းကိရိယာများ (အေထာက်အကူြပုစာအုပ် စာမျက် �ှာ 6)

ေအာက် စီ
ဂျင်
(sanso)

ေလာင်
စာ
ဓာတ် ေငွ�

လဲ ကျမ� ကာ
ကွ ယ် ရ န်အ တွ က်
ချိ နး် �ကိုး

①ေအာက်စီဂျင် (sanso) အတွက်ဖိ အားထိနး် ည�ိကိရိယာ (aturyoku chousei
ki)
②ေလာင်စာဓာတ်ေငွ�အ တွက်ဖိ အားထိ နး် ည�ိကိရိယာ (aturyoku chousei ki)
③ေအာက်စီဂျင် (sanso) ပိုက် (housu)(အြပာေရာင်)
④ေလာင်စာဓာတ်ေငွ� ပိုက် ( housu) (အနီေရာင်သုိ မဟု
တ် လိေမ�ာ် ေရာင်)
့
⑤ဂေဟေဆာ် စက်သုိမဟု
တ်ြဖတ်ေတာက် စက် (setudanki)
့
(စုပ်ယူပိုက်� င
ှ ့်� တ
� ်သးီ တံ )
(* ပံု သည်ြဖတ်ေတာက် စက် (setudanki) ၏ဥပမာြဖစ် သည် )
⑥ေအာက်စီဂျင် (sanso) အတွက် အေြခာက်ခံလံု ြခံုေရး ကိရိယာ (kanshiki
anzen ki) (မီးေတာက်ြပန်ဝင်မ�ကာကွယ်ေရးကိရိယာ)
⑦ေလာင်စာဓာတ်ေငွ�အ တွက် အေြခာက်ခံလံု ြခံုေရးကိရိယာ (kanshiki anzen
ki) (မီးေတာက် ြပန်ဝင်မ�ကာကွယ်ေရးကိရိယာ)
ရင်း ြမစ် : လု ပ် င န်းခွ င် ေဘးကင်း လံု ြခံု ေရး�ှင့်ကျန်းမာသန ်�့ ှ င်းေရးအေထွ ေထွ သု ေတသနစင်တာ
နည်း ပညာလမ်း �� န ်ချက် များ၏ပံု မှ တ စ် စိ တ် တ စ် ပို င်းြပန်လ ည် ြပင် ဆ င် ထားေသာ

ပံု 1-1 ဓာတ်ေငွ� ြဖင့်ြဖတ်ေတာက်ြခင်း (gasu setudan) / ဓာတ်ေငွ�ဂေဟေဆာ်ြခင်း (gasu yousetsu) တွင ် အသံုးြပုေသာစက် ပစ�ည်းများ

ဂေဟေဆာ် စ က်ကို

မည် သည့် ေလာင်က�မ်း �ိင
ု ်ေသာ

ဓာတ်ေငွ� ြဖင့်

မဆို အတူ တကွ

အသံုး

ြပု�ိင
ု ်သည် မဟုတ်ဘဲ၊

ေလာင်က�မ်း �ိင
ု ်ေသာဓာတ်ေငွ�အမျိုးအစား�ှင ့်ဖိ အားေပါ် မူ တည် ၍ သင့်ေလျာ် ေသာဓာတ်ေငွ�များကို အ သံုးြပုရမည်။
ထို အြပင်
ဓာတ်ေငွ� ြဖင့်ြဖတ်ေတာက်ြခင်း (gasu setudan) ၌ ဂေဟေဆာ်ရာတွင ်
့
1-1

ကို�ကည့်ပါ)

အတွငး် မှ ၊

မ�တ်တံ

(suikan)

�ှင ့်� �တ်သီး တံ

လုပ်ေဆာင်�ိင
ု ်သည်။
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အသံုး ြပု

ေသာစက်ကိရိယာများ

(ပံု

တို ကိ
့ ုြဖတ်ေတာက် ရန်ပ စ�ည်း အြဖစ်ေြပာင်း လဲပါက

1.2.2 ဂေဟမီးေချာင်း (tochi) (အေထာက်အကူြပုစာအုပ် စာမျက်�ာှ 7)
ဓာတ်ေငွ�မီးလ�ံ သာမက၊ gas shield arc �ှင ့်ပ လာစမာ arc တို ကိ
့ ုသုးံ ၍ လက်ြဖင့်
(အေြခြပုကုန ်�ကမ်း ပစ�ည်း )
ဂေဟမီးေချာင်း

(tochi)

ကို

အပူေပးြခင်း ၊

ဟုေခါ်သည်။

ပံု

ဂေဟ

1-2သည်

ေဆာ်ြခင်း ၊

လု ပ်ေဆာင်ရ သည့်လုပ် င န်းတွင ် သတ�ု

ြဖတ်ေတာက်ြခင်း စသည် တိုလု
့ ပ်ေဆာင်သည့် ပ စ�ည်းကို

ဂေဟမီးေချာင်း

(tochi)

၏ဥပမာ

(ဖိ အားနိမ့်ြဖတ်ေတာက် စက်

(setudanki) ) ြဖစ် သည် ။
ဓာတ်ေငွ�ဂ ေဟေဆာ်ြခင်း
setudan)

(gasu

yousetsu)

အတွက် ြဖတ်ေတာက် စက်

တိုကိ
့ ုေရာေ�ှာ ကာ ေလာင်က�မ်းေစ

အတွက် ဂေဟေဆာ်ပ စ�ည်း

(setudanki)တို ၌၊
့

�ှင့်ဓာတ်ေငွ�

ြဖင့်ြဖတ်ေတာက်ြခင်း

ေလာင်က�မ်း �ိင
ု ်ေသာဓာတ်ေငွ� �ှင ့်

ေအာက်ဆီဂျင်

(gasu
(sanso)

�ပီး ၊ သတ�ုကုန ်�ကမ်း ပစ�ည်းများကို အပူေပးသည့် ဂေဟမီးေချာင်း (tochi) ြဖစ် သည် ။ blow

pipe သို မဟု
တ် burner ဟု လည်းေခါ်သည် ။ ဤဂေဟေဆာ် ပ စ�ည်း �ှင ့်ြဖတ်ေတာက် စက် (setudanki) များကို မ�တ်တံ (suikan)
့
�ှင ့် ��တ်သီး တံတို ြဖင့
့ ် ဖွဲ� စည်း ထားသည် ။

ရင်းြမစ် ：NISSAN TANAKA CORPORATION

ပံု 1-2 ဖိ အားနိမ့်ြဖတ်ေတာက် စက်
(NISSAN TANAKA CORPORATION မှ ထုတ်ထားေသာ)
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・ဓာတ်ေငွ�ဂေဟေဆာ်ရ န် ဂ ေဟေဆာ်ပစ�ည်း (အေထာက်အ ကူြပုစာအုပ် စာမျက်�ာှ 9)

ဂေဟမီးေချာင်းအဖံုး (Torch

ေရာေ�ှာ �ပန်မူလီ

head)

��တ်သးီ တံ

ေရာေ�ှာ ဓာတ်ေငွ� �ပန်

ေအာက်စီ ဂျင်
(sanso) အဆို �ှ့ င ်

ေလာင်စာဓာတ်ေငွ�အ ဆို �ှ့ င ်

ေလာင်စာဓာတ်ေငွ�ဝင်ေပါက်

ရင်း ြမစ် ： KOIKE SANSO KOGYO Co.,LTD

ပံု 1-4 B-type ဂေဟေဆာ် ပ စ�ည်း (ြပင်သ စ် အမျိုးအစား)

(KOIKE SANSO KOGYO Co.,LTD မှထုတ်ထားေသာ)

・ဓာတ်ေငွ� ြဖင့ြ် ဖတ်ေတာက်ြခင်း (gasu setudan) အတွက်ြဖတ်ေတာက်စက် (အေထာက်အကူြပုစာအုပ်
စာမျက်�ာှ 10)

ဂေဟမီးေချာင်းအဖံုး (Torch
head)

ေအာက်စီ ဂျင်ြဖတ်ေတာက်

ေအာက်စီ ဂျင်ြဖင့်ြဖတ်ေတာက်သ ည့် (setudan

(setudan sanso) �ပန်

sanso) အဆို �ှ့ င ်

��တ်သးီ တံ

ေရာေ�ှာ �ပန်

Mixer

�ကိုတင်အ ပူေပး

ေလာင်စာဓာတ်ေငွ�အ ဆို �ှ့ င ်

ေအာက်စီ ဂျင်အ ဆို �ှ့ င ်
ရင်းြမစ် ： KOIKE SANSO KOGYO Co.,LTD

ပံု 1-5 ဖိ အားနိမ့် (ဂေဟမီးေချာင်း (tochi) mixing) ြဖတ် ေတာက် စက် (setudanki) (ြပင်သစ် အမျိုးအစား)

(KOIKE SANSO KOGYO Co.,LTD မှထုတ်ထားေသာ)
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1.2.3 ��တသ
် းီ တံ
・ေလာင်က�မ်း�ိင
ု ေ
် သာဓာတ်ေငွ�အမျိုးအစား�ှင့် ��တ်သးီ တံ (အေထာက်အကူြပုစာအုပ် စာမျက်�ာှ 14)
ေလာင်က�မ်း �ိင
ု ်ေသာဓာတ်ေငွ� မှာ

အမျိုးအစားေပါ်မူ တည်�ပီး ဂုဏ်သတ�ိကွဲြပားေသာေ�ကာင့်၊

��တ်သီး တံ သည် လည်း

ေလာင်က�မ်း �ိင
ု ်ေသာ ဓာတ်ေငွ�အ သီးသီး အတွ က်ကွဲြပားေသာ ဖွဲ� စည်း ပံု ြဖင့်�ှိေနသည် ။
ဇယား 1-3 တွင ်ြပထားသည့်အ တိုငး် အက်စီ တ လင်း (asechiren) သည် L PG ၏အဓိ က အစိတ် အပိုငး် ြဖစ်ေသာ ပ�ို ပိနး်
(puropan)

�ှင ့်� �ိငး် ယှ ဉ် ပါက

မီးေတာက်ြပန်ဝင်ြခင်း ကို

ပို မိုလွယ်ကူစွာ ေလာင်က�မ်း

�ိင
ု ်သည့်

ကာကွယ် ရန်�တ
� ် သီးတံ မှ မထုတ်လ�တ် မီ အ ထိ၊

ေလာင်က�မ်း မ� အြမန်� န
� း် ြမင့်မားပါသည်။

ထို ေ�ကာင့
်
့

တတ်�ိင
ု ်သ မ�အပူချိန ်မြမင့်ေအာင်ြပုလု ပ်ထား�ပီး ၊

��တ်သီး တံမှ အြမန်� န
� း် ြဖင့်ထုတ်လ�တ်ေစရန်ြပုလုပ် ထားသည်။

表1-3：アセチレンガスとプロパンガスの燃焼速度

ဇယား 1-3 အက်စီတ လင်း (asechiren)ဓာတ်ေငွ� �ှင ့်ပ�ိုပိနး် (puropan)ဓာတ်ေငွ�ေလာင်က�မ်းမ�အ ြမန်� န
� း်

最低着火温度
ေလာင်မ�အ ပူချိန ်
အနိမ့်ဆံုးမီးေတာက်

燃焼速度

ေလာင်က�မ်းမ� အြမန်� န
� း်
(Neutral ေရာေ�ှာ မ� အချိုး)

（酸素中）

（中性混合比）

【℃】

【m/sec】

အက်စီတ လင်း (asechiren)

アセチレン

296

7.2

ပ�ိုပိနး် (puropan)
プロパン

470

2.7

(ေအာက်စီဂျင် (sanso) အတွငး် )

※数値は日本溶接協会「要説 熱切断加工の"Q&A"」(2012年)を参考にした。

* ဂဏန်း တန်ဖိုးများမှာ ဂျပန်ဂ ေဟဆက် အ ဖွဲ� အ စည်း ၏ (အကျဉ်းချုပ် အပူ ြဖင့်ြဖတ် ေတာက် �ပီး ထပ် ဆ င့် ထု တ် လု ပ် ြခင်း "Q & A"
(2012 ခု � ှစ် ) ကို ကိုး ကားထားသည် ။

・ေလာင်က�မ်း�ိင
ု ေ
် သာဓာတ်ေငွ�အမျိုးအစားမှားယွငး် သွားပါက�ှိ �ိင
ု ်သည့် ေဘးအ��ရာယ်
(အေထာက်အကူြပုစာအုပ် စာမျက်�ာှ 16)
အက်စီ တ လင်း

(asechiren)

�ှင ့်အြခားဓာတ်ေငွ�များသည်

မီး ေလာင်လွယ်ြခင်း�ှင့်

ေလာင်က�မ်းမ�

အြမန်� န
� း်

ကွဲြပား

ေသာေ�ကာင့်၊ အက်စီ တ လင်း (asechiren) အတွက် ��တ်သီး တံ� င
ှ ့် အြခားဓာတ်ေငွ�များ၏��တ် သီးတံ ပံု သ�ာန်များသည်
ကွဲြပားြခားနားပါသည်။
အက်စီ တ လင်း

(asechiren)

ကို

အြခားေလာင်က�မ်း�ိင
ု ်ေသာဓာတ်ေငွ�များြဖင့် ��ိငး် ယှ ဉ်ပါက

ေလာင်က�မ်း မ� အြမန်� န
� း်

ပိုြမန်ေသာေ�ကာင့်၊ အက် စီ တ လင်း (asechiren) အတွက်� တ
� ် သီး တံတွင ် မီး ေတာက်ြပန်ဝင်မ�ကို ကာကွယ်ရန် ထုတ်လ�တ် မ�
အြမန်� န
� း် ကို ေလာင်က�မ်း မ� အြမန်� န
� း် ထက် ပို မို ြမန်ဆ န်ေစေသာ ဖွဲ� စည်း ပံု�ှိေနသည် ။ ထို ေ�ကာင့
် LPG ကဲ့သုိေသာ
ေလာင်
့
့
က�မ်း မ� အြမန်� န
� း် ေ�ှး သည့် ဓာတ် ေငွ�ကို အက်စီ တ လင်း (asechiren) အတွက်� တ
� ်သီး တံတွင ်အ သံုးြပုပါက၊ �ကို တင်အပူ
ေပးထားေသာမီး (yonetu en) သည် ��တ် သီးတံ မှေဝး သွားြခင်း ၊ မီးေသသွားြခင်း (မီးလ�ံ�ငိမ်း ြခင်း) များ ြဖစ်သွား�ိင
ု ်သည်။ ။
အြခားတစ် ဖ က်တွင ် LPG သည် ေလာင်က�မ်းမ� အြမန်� န
� း် ေ�ှးကာ မီးေလာင်ရက် ခက်ခဲ ေသာေ�ကာင့်၊ ��တ် သီးတံြဖင့်ဓာတ်
ေငွ�ကို အပူ ထပ်ေပးသည်� င
ှ ့်အတူ ၊
(asechiren)

ဓာတ်ေငွ�ကို အြခား

ထုတ်လ�တ် မ�အ ြမန်� န
� း် ကို

ေ�ှးေစေသာဖွဲ� စည်း ပံု�ှိ သ ည်။

ထို ေ�ကာင့
်အ က် စီ တ လင်း
့

ေလာင်က�မ်း�ိင
ု ်ေသာဓာတ်ေငွ�များအတွက်� တ
� ်သီး တံြဖင့်သုးံ ပါက၊

ြဖစ်လာ�ပီး အလွန ်အ��ရာယ်�ှိ သ ည်။

12 (MY)

မီး ေတာက် ြပန်ဝင်ြခင်း

1.2.4 ဖိ အားထိန်းည�ိကိရိ ယာ (aturyoku chousei ki) �ှင့် လံုြခံုေရးကိရိ ယာ (anzen ki)
・ ဖိ အားထိန်းည�ိကိရိယာ (aturyoku chousei ki) (အေထာက်အကူြပုစာအုပ် စာမျက်�ာှ 17)
ဓာတ်ေငွ�ဘူး များ၌ြဖည့်သွငး် ထားေသာေအာက် စီဂျင် (sanso) �ှင ့်ေလာင်က�မ်း �ိင
ု ်ေသာ ဓာတ်ေငွ�များအတွက် ၊ သင့်ေလျာ်

ေသာဖိ အားထိနး် ည�ိကိရိယာ (aturyoku chousei ki) ကို မကိုင ်တွ ယ်လ�င် အသံုးြပု၍မရပါ။ ဖိ အားထိနး် ည�ိ ကိရိယာ (aturyoku
chousei ki) သည် ဓာတ်ေငွ�အုိး (bonbe) ၏မူ လဖိ အားကို ၊ ဂေဟေဆာ်ြခင်း�ှင့်ြဖတ်ေတာက်ြခင်း အတွက် သင့် ေလျာ်ေသာ
ဖိ အားသိုချိ
့ န ်ည�ိ ရန်သုးံ သည့် ပစ�ည်း ြဖစ် သည် ။

ပစ�ည်း�ှင ့်

ဖွဲ� စည်း ပံုများကွဲြပားြခား

ဓာတ်ေငွ�အ မျိုးအစား၊

ဖိ အား၊

စီး ဆင်းမ� ပ မာဏစသည်တို ေပါ်တွ
င်
့

နားေသာေ�ကာင့်ဓာတ်ေငွ�၏ ဂုဏ်သတ�ိများ၊

မူ တည် ၍

အသံုးြပုမ� အေြခအေနများကို

ဂ�ု တစိုက် စ ဉ်းစား�ပီး ၎င်း�ှင ့်ကို က်ညီ မည့် အရာများကိုေရွ းချယ် ရန်လို အပ် သည် ။

・ဖိ အားထိန်းည�ိကိရိယာ (aturyoku chousei ki) အသံးု ြပုရာတွင ် မှ တ်သားရန် အချက်များ
(အေထာက်အကူြပုစာအုပ် စာမျက်�ာှ 18)
ဂေဟေဆာ်ေသာအခါ၊

ဖိ အားထိနး် ည�ိ ကိရိယာ

ေသာကွာ ဟမ��ှိေနသည့်အေနအထားအတိုငး် ၊

(aturyoku

တည်�ငိမ်ေနေအာင်

အထားြဖင့်၊ ဖိ အားထိနး် ည�ိကိရိ ယာ (aturyoku

chousei

ki)

chousei

ki)

ထားရမည်။

အတွငး် �ှိ

အဆို �ှ့ င ်ကို သ တ်မှတ်ထား

သိုေသာ်
ဓာတ် ေငွ�စီး ဆင်းေနသည့်
့

အေန

၏��န ်ြပြမ�ားသည်တုန ်ခါေနလ�င်၊ ဖိ အားထိနး် ည�ိကိရိ ယာ

(aturyoku chousei ki) မှ ပံု မှ န်မဟုတ်ေသာအသံထွက်လာပါက၊ ဖိ အားထိနး် ည�ိကိရိယာ (aturyoku chousei ki) တပ်ဆ င်
ထား�ှိမ�ကို စ စ်ေဆး�ပီး ၊ အားအနိမ့် ဘ က်�ှိ အဆို �ှ့ င ်ကို ေခတ� ပိ တ် �ပီး ြဖည်းြဖည်းဖွင ့်ပါ။ ထပ်ခါတလဲလဲလုပ်�ပီးေနာက်တွင ်ပင်
တူညီေသာြဖစ်ရ ပ်ြဖစ်ေပါ်ေနပါက၊ အသံုးြပုြခင်းကို ရပ် တန ်�ပီ
့ းြပုြပင်ြပင်ဆ င်ရ ပါမည် ။

13 (MY)

・အက်စီတ လင်း (asechiren) အတွက်ဖိအားထိန်း ည�ိကိရိယာ (aturyoku chousei ki)
(အေထာက်အကူြပုစာအုပ် စာမျက်�ာှ 19)
အက်စီ တ လင်း (asechiren) အတွက်ဖိ အားထိနး် ည�ိကိရိယာ (aturyoku chousei ki) ကို အက် စီ တ လင်း (asechiren)
အတွက်သာသံုး ရမည် ။ ထို အြပင်
အေြခာက်ခံလံုြခံု ေရးကိရိယာ (kanshiki anzen ki) ပါ၀င်ေသာအမျိုးအစားကို လည်း
့
ပျံ� �ှံစွ့ ာ အသံုး ြပုလျက်�ှိ ပါသည် ။
ပံု 1-17 တွင ်ြပသထားသည့်အ တိုငး် ၊ ဓာတ်ေငွ�အုးိ (bonbe) ၏ အဖံုးတွင ်မူလီ မ ပါဘဲ၊ mounting bracket ြဖင့် ဖိ � ှိပ် ၍
တင်းကျပ်ေအာင်ြပုလု ပ်�ပီး

တပ် ဆ င်ထားသည်။

ထို ေ�ကာင့
်
့

၎င်းကိုေအာက် စီဂျင်

(sanso)

ဓာတ်ေငွ�ဘူး တွင ်မှား�ပီး

တပ် ဆ င်ြခင်း မ�ှိ�င
ို ်ပါ။
ထို အြပင်
၊
့

အက်စီ တ လင်း

(asechiren)

သည်ေ�ကးနီ၊

ေငွ၊

�ှင ့်

၄င်းတို ၏
့

ြဒပ်ေပါင်းများြဖင့်ဓာတ်ြပု�ပီး ၊

သတ�ု

အက်စီ တလိုက်များ ြဖစ်ေပါ်လာသည် ။ သတ�ုအက် စီ တ လို က် သည် အလို အေလျာက်ေလာင်က�မ်း ြခင်းေ�ကာင့်အက် စီ တ လင်း
(asechiren) ကို �ပို ကွဲ ေပါက်ကွဲ ေစသည့် အေ�ကာင်း အရင်းြဖစ်�ိင
ု ်သည် ။ ထို ေ�ကာင့
်အက်စီ တ လင်း (asechiren) �ှင ့်ထိေတွ� ရ
့
သည့် ေနရာများမှာ ၊ ေဘးကင်း လံုြခံု မ� ဥ ပေဒအရ “ ေ�ကးနီ” သို မဟု
တ် “ ေ�ကးနီ 70% ထက် ပို�ပီး ပါဝင်ေသာ အရာများ” ကို
့
အသံုး မြပု�ိင
ု ်ပါ။ ထို အြပင်
ဖိ အားြမင့် ဓာတ်ေငွ�လံုြခံု ေရးဥပေဒ�ှင ့်အညီထုတ်ထားေသာဓာတ်ေငွ�ဘူး စသည်တို တွ
့
့ င ်၊ ေ�ကးနီ 62%
ထက် ပို�ပီး ပါဝင်ေသာအရာများကို အသံုး ြပု၍မရပါ။

ရင်းြမစ် ：NISSAN TANAKA CORPORATION

ပံု 1-17: အက် စီတ လင်း (asechiren) ဓာတ်ေငွ�အတွက်
ထိနး် ည�ိကိရိယာ

(NISSAN TANAKA CORPORATION မှ ထုတ်ထားေသာ)

14 (MY)

・ေအာက်စီဂျင် (sanso) အတွက် ဖိ အားထိန်းည�ိကိရိ ယာ (aturyoku chousei ki)
(အေထာက်အကူြပုစာအုပ် စာမျက်�ာှ 20)
ေအာက် စီဂျင် (sanso) အတွက် ဖိ အားထိနး် ည�ိကိရိယာ (aturyoku chousei ki) ကို ေအာက်စီ ဂျင် (sanso) အတွက်
သာသံုး ရမည် ။

ပံု (1-18) တွင ်ြပသထားသည့် အ တိုငး် ေအာက် စီဂျင် (sanso) အတွက် ဖိ အားထိနး် ည�ိကိရိယာ (aturyoku chousei ki)

၏အဖံုးမှာ လက်ျာလှည့် ဝက်အူြဖစ်ေန�ပီး ၊ ေလာင်က�မ်း�ိင
ု ် ေသာဓာတ်ေငွ�၏ ဓာတ်ေငွ�အုိး (bonbe) တွင ် မတပ်ဆ င်�ိင
ု ်ေသာ
ပံု စံြဖစ်ေနပါသည် ။

ထို အြပင်
ေအာက်စီ ဂျင် (sanso) အတွက် ဖိ အားထိနး် ည�ိကိရိယာ (aturyoku chousei ki) တွင ်ေချာဆီ မသုတ် ရပါ။
့
ေအာက် စီဂျင် (sanso) ဓာတ်ေငွ�အုိး (bonbe) ၏အဖံုးမှာ အဖို ဝက်အူြဖစ်ေသာ ဂျာမန်အမျိုးအစား�ှင ့်၊ အမဝက်အူြဖစ်

ေသာြပင်သ စ်အ မျိုးအစားဟူ ၍ 2 မျိုး�ှိ သည် ။ ေအာက်စီဂျင် (sanso) အတွက် ဖိ အားထိနး် ည�ိကိရိယာ (aturyoku chousei ki)

တွင ်လည်း ၊ ပံု 1-18 တွင ်ြပသထားသည့် အတိုငး် ၊ အမဝက်အူ (cap nut) ြဖစ်ေနေသာ Mounting မူလီ အမျိုးအစား�ှင့်၊ အဖို
ဝက်အူြဖစ်ေသာ Mounting မူ လီ အမျိုးအစားတို �ှ့ ိ သည် ။ ဒီအ တိုငး် အံဝင်ခွင ်ကျမြဖစ်ေသာေ�ကာင့်၊ အေြပာင်းအလဲအ ဆစ်
များေရာင်း ချေန�ကသည် ။
Kanto ေဒသတွင ် Mounting မူလီ အမျိုးအစားများကို အဓိ က အားြဖင့်သုးံ �က�ပီး ၊ Kansai ေဒသတွင ် အဓိ ကအားြဖင့်
Mounting ဝက်အူအ မျိုးအစာများကို သံုး �က၍၊ လုပ် င န်းဆိုင ်ရာ ခရီး စဉ်စသည်တို တွ
့ င ်လုပ်ေဆာင်ေသာအခါဂ�ုြပုရမည် ။

Mounting မူလီ အမျိုးအစား (ဂျာမန်အမျိုးအစား)

Mounting ဝက်အူအ မျိုးအစား (ြပင်သ စ်အ မျိုးအစား)
ရင်းြမစ် ： KOIKE SANSO KOGYO Co.,LTD

ပံု 1-18：ေအာက်စီ ဂျင် (sanso) အတွက် ဖိ အားထိနး် ည�ိကိရိယာ (aturyoku chousei ki) ၏Mounting ဝက်အူ

(KOIKE SANSO KOGYO Co.,LTD မှထုတ်ထားေသာ)

15 (MY)

・ လံုြခံုေရးကိရိယာ (anzen ki) (ဓာတ်ေငွ�ဂေဟေဆာ်ြခင်း (gasu yousetsu) / ြဖတ်ေတာက်ြခင်း�ှင့်
မီးေတာက်ြပန် ဝင်ြခင်း ) (အေထာက်အကူြပုစာအုပ် စာမျက်�ာှ 20)
ဓာတ်ေငွ�ဂ ေဟေဆာ်ရာတွင ်၊

ေလာင်က�မ်း �ိင
ု ်ေသာဓာတ် ေငွ� �ှင ့်ေအာက်စီဂျင်

(sanso)

များကို သင့်ေလျာ်စွာ စွာ

ကိုင ်တွယ်ြခင်း မ�ှိပါက၊ မီးလျံ များဂေဟေဆာ် စက်� င
ှ ့် ပိုက် (housu) အတွငး် ပိုငး် သို ဝင်
့ ြခင်း “မီးေတာက်ြပန်ဝင်ြခင်း ” ဟုေခါ်
ေသာြဖစ် စ ဉ်ြဖစ်ေပါ် �ိင
ု ်သည် ။ ၎င်း မီး ေတာက်ြပန်ဝင်ြခင်းကိုတားဆီးေပးသည်မှာ လံု ြခံုေရးကိရိယာ (anzen ki) (မီး ေတာက်
ြပန်ဝင်မ�ကာကွယ်ေရးကိရိယာ (gyakka boushi souchi)) ြဖစ် သ ည်။
လံုြခံုေရးကိရိယာ

(anzen

ki)

ေကာင်း မွန်စွာ အလုပ်လု ပ်ပါက

မီးေတာက်ြပန်ဝင်မ�

ရပ် တန ်သ
့ ွားလိ မ့်ြဖစ်ေသာ် လည်း ၊

ထို အေြခအေနမျိုးတွင ်ပင် လံုြခံု ေရးကိရိယာ (anzen ki) စသည့် ဂေဟပစ�ည်း�ှင ့် ဓာတ်ေငွ� ပို က် (housu) အထိ ဆက် လက် ကာ
မီးေတာက်ြပန်ဝင် �ိင
ု ်သည် ။ ကိရိ ယာပျက်စီး သွား�ံု သာမကပဲကျပ်ခိုး သည် အတွငး် ပိုငး် ကိုစွဲ သွား�ပီး ေနာက် မီး ေလာင် လိမ့် မည် ။
ထို အြပင်
့

"

detonation

(ဓာတ်ေငွ�အုးိ အတွငး် ေပါက်ကွဲြခင်း )"

ဟုေခါ်သည့်

မီးေတာက်

ြပန်ဝင်သ ည့်

အြမန်� န
� း်

သည် အသံြမန်�န
� း် ထက်ေကျာ်လွန ်သွားေသာ ြဖစ်ရ ပ် ြဖစ်လာပါက၊ shock wave ကိုြဖစ်ေပါ်ေစ�ပီး ပိုက် (housu) များေပါက်
ထွက်ြခင်း (haretu) / မီးေလာင်ြခင်း ြဖစ်�င
ို ်သည် ။
ထို အြပင်
လံုြခံု ေရးကိရိယာ (anzen ki) ကမလ�ပ်�ှားပါလ�င်၊ မီး လ�ံ သည် ဓာတ်ေငွ�ဘူး အထိြပန်ဝ င်သွားကာ၊ �ကီး မားေသာ
့
မေတာ် တဆမ�ြဖစ်ေစ�ိင
ု ်သ ည် ။
လံုြခံုေရးကိရိယာ (anzen ki) �ှိေသာေ�ကာင့် မေတာ် တဆမ� မြဖစ်�ိင
ု ်ဟု မေတွး ဘဲ၊ မီးေတာက် ြပန်ဝင်ြခင်း မြဖစ်ေစရန်
ြပုလုပ် ြခင်း မှာ အေရး�ကီး သည် ။
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1.2.5 ဂေဟေတာ်ရာတွင ်သးံု ေသာပိ ု က် (housu)
・ဂေဟေဆာ်ြခင်း / ြဖတ်ေတာက်ြခင်းအတွက်ဓါတ်ေငွ� ပို က် (housu) ၏အြပင်ဘက် မျက်�ာှ ြပင်အေရာင်)
(အေထာက်အကူြပုစာအုပ် စာမျက်�ာှ 24)

ဂေဟေဆာ် ြခင်း / ြဖတ်ေတာက်ြခင်း အတွက်ေရာ် ဘာပိုက် (yousetu ・ setudan you gomu housu) ၏အြပင်မျက်�ာှ

ြပင်ေပါ် �ှိရာဘာအလ�ာ ၏အေရာင်မှာ ဥပေဒအရသတ်မှတ် ထားြခင်း မ�ှိေသာ် လည်း ၊ JIS K 6333 ကိုလိုက် ၍ ဓာတ်ေငွ�အမျိုး

အစားတစ်ခု စီအ တွ က်

သတ်မှ တ်

ထားသည် ။

ထို အြပင်
့

JIS

K

6333

သည်

"မီးေတာက်ြဖင့်ြဖတ်ြခင်း အတွက်

ေရာ်ဘာပိုက် ( Rubber hose)" ြဖစ်�ပီး ၊ "မီးေတာက်ြဖင့်ြဖတ်ြခင်း " ဟူေသာအသံုး အ��နး် သည် ဂေဟေဆာ်ြခင်း �ှင ့်ြဖတ်ေတာ

က်ြခင်း �ှစ်မျိုးစလံုး ကိုကိုဆိုလို သ ည်။ ထို အြပင်
ဤ စံ� န
� း် သည် arc ဂေဟ ေဆာ်ြခင်းတွင ် ဓာတ် မြပုေသာ သို မဟု
တ် ဓာတ်ြပု
့
့

activated shield ဓာတ်ေငွ�သုးံ ပို က် (housu) တို တွ
့ င ်လည်း အသံုး ြပုသည် ။
JIS

စည်းမျဉ်းများမှာ

ဥပေဒအရတရားဝင်တာဝန်ဝတ� ရားများမဟုတ် ပါ၊

�ိင
ု ်ရန်၎င်းတို ကိ
့ ု မ ြဖစ် မ ေနလိုက်နာရမည်။

များ�ှင ့်တွဲ စပ် သုံးစွဲြခင်း မြပုသင့်ပါ။

ဓါတ်ေငွ� ပိုက်

လိုငး်

သိုေသာ်
့

လံုြခံုစိတ် ချရေသာအလု ပ်ကိုြပုလုပ်

သည်ဓာတ်ေငွ�တစ်ခုစီ အတွက် ြဖစ် ၍ ၊

အြခားဓာတ်ေငွ�

・ဂေဟေဆာ်ြခင်း / ြဖတ်ေတာက်ြခင်းအတွက်ဓါတ်ေငွ� ပို က် (yousetu ・ setudan you gomu housu)
၏ ေဖာ်ြပချက် (အေထာက်အကူြပုစာအုပ် စာမျက်�ာှ 24)
JIS K 6333 သည် ဂေဟေဆာ်ြခင်း / ြဖတ်ေတာက် ရန်သုးံ ရမည့်ဓါတ်ေငွ� ပိုက် (yousetu ・ setudan you gomu housu)
ေပါ်တွင ် အနည်းဆံုး 1m စီတိုငး် ၌ ေအာက်ပါေဖာ်ြပချက်များကိုြပသရမည်ြဖစ် သည်။
•

ထုတ်လု ပ်သူသုိ မဟု
တ်ေပးသွငး် သူ အမှတ် အသား
့

•

ပိုက် (housu) အမျိုးအစားကို��နး် ေသာနံပါတ်

•

MPa

ယူ နစ်တွင ်ေဖာ်ြပထားေသာအများဆံုး

[ေဖာ် ြပချက် ဥ ပမာြပ]

သံုး

�ိင
ု ်ေသာဖိ အား
•

mm ယူန စ်တွင ်ေဖာ်ြပထားေသာ nominal အချင်း
(အတွငး် အချင်း )

•

ဓာတ်ေငွ�အ မျိုးအစားကိုေဖာ်ြပထားေသာသေကင်္ တ
(ဇယား 1-5)

•

ထုတ်လု ပ် သည့်ခု� စ
ှ ်

ေအာက် ပါသေကင်္ တ များအလို က် ေအာက် ပါအေ�ကာင်း အရာတို ကိ
့ ု
နည်း လည် � ိုင ် သ ည် ။
①

ထု တ် လု ပ် သူ စ သည် တို သည်
"XYZ" ြဖစ် သ ည် ။
့

②

ပို က် (housu) အမျိုးအစားသည် “Type 1”ြဖစ် သ ည် ။

③

အများဆံုး သံုး�ိုင ်ေသာဖိ အားသည် 2MPa ြဖစ် သ ည် ။

④

nominal အချင်း သည် 1 0mm ြဖစ် သ ည် ။

⑤

ဓာတ် ေငွ� အ မျိုးအစားသည် ေအာက် စီ ဂျင် (sanso) ြဖစ် သ ည် ။

⑥

ထု တ် လု ပ် သ ည့် ခု � ှစ် သ ည် 2019 ခု � ှစ် ြဖစ် သ ည် ။

ဇယား 1-5：ဓာတ်
ေငွ�အမျိုးအစားသေကင်္တများ�ှငက
့် ိုယ် စားြပုအေရာင်
表1-5：ガスの種類の記号及び色識別（JIS
K 6333） (JIS K 6333)
ဓာတ် ေငွ�အ မျိုး
ガスの種類

ဓာတ်ေငွ�အ မျိုးအစား

ガスの種類

の記号

အစားသေကင်္တ

ACE

外面ゴム層の

အြပင်မျက် �ာှ ြပင်ေပါ် �ှိ

ရာဘာအလ�ာ ၏အေရာင်

色

အက်
စီတ လင်း (asechiren)�ှင ့်အ ြခားေလာင်စာများအတွက်ဓာတ်ေငွ� (*) (LPG၊ အနီေရာင်
アセチレン及び他の燃料用ガス（※）

（LPG、MPS、天然ガス及びメタンは除く）

MPS၊ သဘာဝဓာတ်ေငွ� �ှင ့်မီသိနး် မပါ)

赤

OXY

ေအာက်
酸素 စီဂျင် (sanso)

အြပာေရာင်
青

SLD

ေလ၊ �ိက
ု ်ထ�ို ဂျင်၊ အာဂွန ်၊ ကာဗွန ်ဒ င
ို ်ေအာက်ဆိုက်
空気、窒素、アルゴン、二酸化炭素

အနက်
黒 ေရာင်

LMN

LPG
၊ MPS၊ သဘာဝဓာတ်ေငွ�၊ မီသိနး်
LPG、MPS、天然ガス、メタン

လိ
ေမ�ာ်ေရာင်
オレンジ

AFG

အက်စီတ လင်း (asechiren)၊ LPG ၊ MPS၊ သဘာဝဓာတ်ေငွ�၊ မီသိနး် �ှင ့် အနီေရာင်� ှင့်လိေမ�ာ်ေရာင်
アセチレン、LPG、MPS、天然ガス、メタン及び
赤とオレンジ
အြခားေလာင်စာဓာတ်ေငွ�များ
他の燃料ガス

* ထု တ
ူ များသည်ဟိုက်ဒ �ို ဂျင်အ သံုး ြပုရန်အ တွက် သင့်ေတာ်မ��ှိ မ�ှိ စ ဉ်းစားရမည်
※်လုပ်သ
製造業者は、水素用途に対する適合性について検討しなければならない
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1.2.6

အမျိုးမျိုးေသာဓာတ်ေငွ�ဘးူ

(ဓာတ်ေငွ�အးုိ

(bonbe)

�ှင ့်

အက်စီတလင်း

(asechiren) ဓာတ်ေငွ�ထတ
ု ်စက်
(1) အမျိုးမျိုးေသာဓာတ်ေငွ�ဘးူ များ၏ ေဖာ်ြပချက်� င
ှ အ
့် ေရာင်
・ဓာတ်ေငွ�ဘးူ ၏ ြဖည့ ်သ င
ွ း် တံဆပ
ိ ် (အေထာက်အကူြပုစာအုပ် စာမျက်�ာှ 27)
ဓာတ်ေငွ�ဘူးတွင ် ြဖည့်သွငး် တံဆိ ပ် က ပ်ထားမည်ြဖစ်ပါသည်။ ြဖည့်သွငး် တံဆိပ်ေပါ်တွင ်
・ြဖည့်သွငး် ထားေသာ ဓာတ်ေငွ�အ မည်
・ြဖည့်သွငး် သည့်ဖိ အား သို မဟု
တ် ြဖည့်သွငး် ချိန ်တွင ်ပါဝင်ေသာြဒပ်ထု
့
・ြဖည့်သွငး် သည့် ရက်စွဲ / ထုတ် လုပ် မ� lot အ��နး် တံဆိ ပ်
・အေရာင်းဌာန (ြဖန ်ြဖူးသည့
်ေနရာ) ဆက်သွယ် ရန်လိပ်စာ / စက် �ု ံ (ထုတ်လုပ် သည့်
့
ေနရာ) ဆက်သွယ် ရန်လိပ်စာ
・ ြဖည့်သွငး် ထားေသာ ဓာတ်ေငွ�၏ဂုဏ်သတ�ိ များ
・ ေယဘုယျ �ကို တင်သတိေပးချက်များ
・ အေရး�ကီးေသာအချက်များ�ှင ့်စ ပ်လျဉ်း၍�ှငး် လင်းချက်များ
စသည်တို ကိ
့ ုေရးသားထားသည် ။

・ ဓာတ်ေငွ�ဘးူ ၏အေရာင် (အေထာက်အကူြပုစာအုပ် စာမျက်�ာှ 28)
ဓာတ်ေငွ�ဘူး ၏ဓာတ်ေငွ�အုးိ (bonbe) တွင ်၊ ဥပေဒအရ ြဖည့် သွငး် ထားေသာ ဓာတ်ေငွ�အ မျိုးအစား တစ်ခုချင်းစီ အတွက် ဇယား
1-9 ၌ြပထားေသာအေရာင်များြဖင့် သတ်မှတ် ထားသည်။ ဥပေဒအရဓာတ်ေငွ�အုးိ (bonbe)မျက်�ာှ ြပင်၏ ထက် ဝက် ေကျာ်တွင ်
အေရာင်ြခယ်ရေသာ် လည်း ၊

ေဆးဘက်ဆိုင ်ရာဓာတ်ေငွ� မှအ ပ၊

ဖိ အားြမင့်မားေသာဓာတ်ေငွ�အုးိ

(bonbe)

အများစု

မှာ

ကိုယ် ထည် တစ်ခုလံုး ကို အေရာင်ြခယ်ထားသည် ။
ထို အြပင်
့

ပါဝင်ပ မာဏ

0.1

လီတာ�ှင ့်

ဤအေရာင်များြဖင့်ခွဲြခားထားြခင်း�ှိ သည့် အခါ�ှင ့်
�ိင
ု ်င ံြခားတိုငး် ြပည် တ စ်ခုတွင ်

ဂေဟ

ထို ထက်
နည်းေသာဓာတ်ေငွ�ဘူး�ှင ့်
့
မ�ှိ သည့် အခါ

များလည်း�ှိ သည် ။

ေဆာ် သည့်လုပ် င န်းကိုလု ပ် ေဆာင်ေသာအခါ

ကွဲြပား�ိင
ု ်သည်ကို ေကျးဇူးြပု၍ သတိြပုပါ။

မပိတ်ဘဲသုးံ

ဘူး အေရာင်
容器の色

ေအာက်စီ ဂျင် (sanso)
酸素

အနက်
ေရာင် ■
黒色

အက် စီ တ လင်း (asechiren)
アセチレン

အညိ
ုေရာင် ■
褐色

ဟိုက်ဒ �ိုဂျင်
水素

အနီ
ေရာင်
赤色

■

ကာဗွ န ်ဒ ိုင ်ေအာက် ဆို က် အ ရည်

液化炭酸ガス

အစိ緑色
မ်းေရာင် ■

အမိုးနီးယားအရည်
液化アンモニア

အြဖူေရာင်
白色

□

အဝါေရာင်
黄色

■

ကလိုရ င်း အရည်
液化塩素
အြခားဓာတ်ေငွ�
その他のガス
(LPG စသည် )

（LPGなど）
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တ�ုတ်�ိင
ု ်င ံကဲ့သုိေသာ
့

ဓာတ်ေငွ�အုိး အေရာင်သည်

ဇယား
1-9：ဓာတ်ေငွ�ဘူး အေရာင်
表1-9：ガス容器の色
ဓာတ်充填ガス
ေငွ� ြဖည့်သွငး် ြခင်း

တစ် ဖ န်

ရသည့်ဓာတ်ေငွ�ဘူး များကို

မီးခိ灰色
ုးေရာင်

■

ဂျပန်�ိင
ု ်င ံ� င
ှ ့်

(2) အက်စီတလင်း (asechiren) ဓာတ်ေငွ�အးုိ (bonbe)
・ အက်စီတ လင်း (asechiren) ဓာတ်ေငွ�အးုိ (bonbe) ၏အတွငး် ပိ ု ငး် ဖွဲ� စည်းပံု (အေထာက်အကူြပုစာအုပ်
စာမျက်�ာှ 28)
အက်စီ တ လင်း (asechiren) ဓာတ်ေငွ�သ ည် မ တည်�ငိမ်ေသာအရာတစ်ခု ြဖစ် �ပီး ၊ ဖိ အားြမင့်ေန သည့် အတိုငး် ဓာတ်ေငွ�အုးိ
(bonbe) အတွငး် ြဖည့် သွငး် လ�င်အ��ရာယ်�ှိပါသည် ။ ထို ေ�ကာင့
် အက်စီ တ လင်း (asechiren) ဓာတ်ေငွ�အုိး (bonbe)�ှင ့်
့
အြခားဓာတ်ေငွ�သုးံ

ဓာတ်ေငွ�အုးိ

(bonbe)

များ၏အတွငး် ပိုငး် ဖွဲ� စည်းပံုတို သည်
အလွန ်ကွဲြပားြခားနားသည် ။
့

အက် စီ တ လင်း

ဓာတ်ေငွ�သုးံ ဓာတ်ေငွ�အုးိ (asechiren you no gasubonbe) ပံု 1-25 တွင ်ြပသ ထားသည့် အတို ငး် ၊ ဓာတ်ေငွ�အုးိ (bonbe)
အတွငး် ၌ အက် စီတုန် သို မဟု
တ် N, N-dimethylformamide (DMF) ကို စိ မ့် ဝင်ေစထားေသာအေပါက်ပါသည့် အစိုင ်အခဲများ
့
ပါဝင်ေနသည် ။ ၎င်းကို "mass" ဟုေခါ် �ပီး ၊ လက်�ှိတွင ် ကယ် လစီ ယ မ် silicate များကို အများအြပား အသံုး ြပုလျက်�ှိ�ပီး ၊
ဖိ အားြမင့်ဓာတ်ေငွ�လံုြခံု ေရးေကာ် မတီ ၏စမ်း သပ်မ� များကို ေအာင်ြမင်ရန်လို အ ပ် သည်။
အက်စီ တ လင်း (asechiren) ြဖည့်သွငး် ြခင်း မှာ "mass"အတွငး် သို ့ စိမ့် ဝင်ေစေသာ အက်စီတုန ်� ှင ့် DMF တွင ်ေပျာ် ဝင်ေစ
သည့် နည်း လမ်းြဖင့်ြပုလု ပ် သည်။ ထိုေ�ကာင့
်၊ အက်စီ တ လင်း (asechiren) ဓာတ်ေငွ�အုိး (bonbe) လဲကျသွားလ�င်၊ "mass" မှ
့
အက်စီတုန ်� င
ှ ့် DMF များယို စိ မ့်�ိင
ု ်၍ ၊ ေထာင်ထားရန်လို အ ပ် သည် ။ အကယ် ၍ လဲကျသွားပါက ြပန်ေထာင်�ပီး ချက်ချင်း
အသံုး မြပုေသးဘဲ၊ ေခတ� ေစာင့်�ပီးမှသုးံ ပါ။ ထို အြပင်
အက်စီ တ လင်း (asechiren) ကိုသုးံ ၍ကုန ်သွားေသာ ဓာတ်ေငွ�အုးိ
့
(bonbe) ကို လည်း လှဲ မ ထားပါ�ှင ့်။

အဖံုး

ဘူးအဆို�ှ့ င ်

Soluble

Ground မူလီ

alloy ပလပ်

Ｏ- ကွငး်

ဘူးကိုယ် ထည်

Ground
Packing

mass
Soluble alloy
ပလပ် လံုြခံုမ�အဆို�ှ့ င ်
ေလဝင်ေလထွက်အေပါက်

Spindle
ဓာတ်ေငွ�ထွက်
ေပါက်
အရည်မစိမ့်ထွက် ရ
န်တားဆီးေသာအ
ကွငး် (packing)

filter

ရင်းြမစ် ： လုပ် င န်းခွ င ်ေဘးကင်းလံုြခံု ေရး�ှင ့်ကျန်းမာသန ်�့ ှငး် ေရးအေထွေထွသုေတသနစင်တာ
နည်း ပညာလမ်း ��န ်ချက် များ

ပံု 1-25：အက်စီတလင်း (asechiren) ဘူး�ှင ့် ဘူးအဆို�ှ့ င ်
19 (MY)

・အက်စီတ လင်း

(asechiren)

ဓာတ်ေငွ�အးုိ

(bonbe)

၏

အြပင်ပန်း အသွငအ
် ြပင်

(အေထာက်အကူြပုစာအုပ် စာမျက်�ာှ 29)
အက်စီ တ လင်း (asechiren) ဓာတ်ေငွ�အုိး (bonbe) ၏အဖံုးကို spigot-type

ဟုေခါ် �ပီး ဝက် အူ မပါ (သဘာဝရာဘာ

packing ပါသည် ) ေသာေ�ကာင့်၊ ဖိ အားထိနး် ည�ိကိရိယာ (aturyoku chousei ki) ဘက်ြခမ်း�ှိ mounting bracket ြဖင့်
တင်းကျပ်ေအာင်ြပုလု ပ်�ပီး တပ် ဆ င်သည် ။
ထို အြပင်
ပခံုး အေပါက်တွင ် Fusible plug (yousen) �ှိ�ပီး ၊ 105℃ �ှင ့်အ ထက်ြမင့် ေသာအပူချိန ်တွင ် သတ�ုစပ်မှာ
့
အရည်ေပျာ်�ပီး အတွငး် �ှိ ဓါတ်ေငွ�များထွက်လာသည် ။ ဤသည် မှာ အတွငး် ပိုငး် �ှိဖိ အားြမင့်မားလာြခင်းေ�ကာင့် ဓာတ်ေငွ�အုိး
(bonbe) ေပါက်ထွက်ြခင်း (haretu) ကိုကာကွယ်ေပးရန်ြဖစ် သည်။

(3)

အြခားေလာင်က�မ်း�ိင
ု ေ
် သာဓာတ်ေငွ�

ဓာတ်ေငွ�အးုိ

(bonbe)

(အေထာက်အကူ

ြပုစာအုပ် စာမျက်�ာှ 30)
ပ�ို ပိနး် (puropan) / ဘူတိနး် စသည်တို ကိ
့ ု ဖိ အားြမင့်�ပီး အရည်ြဖစ်ေအာင်ြပုလုပ် ထားေသာ အေြခအေနတွင ် ဓာတ်ေငွ�အုိး

(bonbe) အတွငး် ြဖည့်သွငး် သည်။ အရည်ြဖစ်ေနသြဖင့်၊ လှဲ ထားလျက် အေနအထားြဖင့် ဘူး အဆို�ှ့ င ်ကိုဖွင့်ပါက၊ ထိနး် ည�ိ
ကိရိယာအတွငး် �ှိ

ဖိ အားအနိမ့်

အခန်း ဘက်သုိ အရည်
များစီး ဆင်းသွား�ပီး ၊
့

ဖိ အားအနိမ့် ဘက် မှ ဖိ အားများြမင့်တက်လာကာ၊

ခ�တ်ယွငး် မ�ြဖစ်ေစ�ိင
ု ်သည် ။
ေလာင်က�မ်း �ိင
ု ်ေသာဓာတ်ေငွ�

(�ှင့်ဟီလီ ယမ်)

ဓာတ်ေငွ�အုးိ

(bonbe)

၏အဖံုး သည်

အမိုး နီးယားစသည်တို မှ့ လွဲ ၍

လက်ဝဲလှည့် ဝက်အူြဖစ် သည် ။

(4) ေအာက်စီဂျင်ဓာတ်ေငွ�အးုိ (sanso bonbe) (အေထာက်အကူြပုစာအုပ် စာမျက်�ာှ 30)
ဂေဟေဆာ်ရာတွင ်အ သံုးြပုေသာေအာက် စီဂျင် (sanso) ကို အေငွ�အေနအထားြဖင့် 15 MPa ထက် အ နည်း ငယ်နိမ့်ေသာ
ဖိ အားြဖင့်ေအာက် စီဂျင်ဓာတ်ေငွ�အုးိ (sanso bonbe) အတွငး် ြဖည့်သွငး် သည် ။ ေအာက်စီဂျင်ဓာတ် ေငွ�အုးိ (sanso bonbe) ကို
ြမင့်မားေသာဖိ အား များကိုခံ�ိင
ု ်ရ ည်�ှိ ရန်၊ ထူထဲ�ပီးခိုင ်ခံ့စွာ ြပုလုပ် ထားကာ၊ ေယဘုယျအားြဖင့်ေတာ် ေတာ် ေလးလံ သည်။
ေအာက် စီဂျင်ဓာတ်ေငွ�အုးိ (sanso bonbe) ၏အဖံုး (ြဖည့်သွငး် ေပါက်) သည် ေလာင်က�မ်း�ိင
ု ်ေသာဓာတ်ေငွ� �ှင ့်ဆ န ်က
့ ျင်
ဘက် လက်ျာလှည့် ဝက်အူြဖစ် သ ည်။
ေအာက်ဆီဂျင် (sanso) ၌ အရာဝတ�ုများကိုမီးေလာင်ြခင်းကို အားေပးသည့်လုပ်ေဆာင် ချက်�ှိ�ပီး ၊ ပမာဏနည်း လ�င်ပင်
ဆီ စ သည်တို ၏
့ စီး ဆင်း မ� လမ်းေ�ကာင်း�ှင ့်ထိမိ ကပ်မိ ပါက ြပင်း ထန်စွာ ေလာင်က�မ်း ေသာေ�ကာင့်၊ အလွန ်အ��ရာယ်�ှိ သည်။

20 (MY)

(5) ဓာတ်ေငွ�ကိရိယာအစံုအလင်
•

ဓာတ်ေငွ�ဂေဟကိရိ ယာအစံု အလင် ဆိုသည်မှာ (အေထာက်အ ကူြပုစာအုပ် စာမျက်�ာှ 30)

ဖိ အားထိနး် ည�ိကိရိယာ (aturyoku chousei ki)
စက်�ု ံ သုိ ့

လံုြခံုေရး

ပိုက်

အဆို�ှ့ င ်

ချိတ်ဆ က် ပိုက်

ရင်း ြမစ် ： လု ပ် င န်းခွ င ်ေဘးကင်းလံု ြခံု ေရး�ှင်က
့ ျန်းမာသန ်�့ ှ ငး် ေရးအေထွ ေထွ သု ေတသနစင်တာ နည်း ပညာလမ်း �� န ်ချက် များ

ပံု 1-28 ：ေအာက်စီဂျင် (sanso)
ဓာတ်ေငွ�ကိရိယာအစံုအ လင်၏ အေြခခံဖဲ�ွစည်းထားပံု

•

・ဓာတ်ေငွ�ဂေဟကိရိ ယာအစံုအ လင် စီမံ ခ န်ခ့ ွဲမ� (အေထာက်အကူြပုစာအုပ် စာမျက်�ာှ 32)

ဓာတ်ေငွ�ကိရိယာအစံု အ လင်ကို
သိုမဟု
တ် အပူေပးြခင်းလုပ် င န်းများ
့

အသံုး ြပု၍

သတ�ုများဂေဟေဆာ်ြခင်း ၊

ကို လု ပ်ေဆာင်ရာတွင ်

ဂမီးေတာက်ြဖင့်

ဓာတ် ေငွ�ဂေဟလုပ် င န်းတာဝန်ခံ

shuninsha) ကိုေရွ းချယ် လ�ဲ အပ် ရ မည်။
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ြဖတ်ြခင်း
(gasu

(ဂေဟေဆာ်ြခင်း)

yousetu

sagyou

1.3

ဓာတ်ေငွ�ဂေဟေဆာ်ြခင်း

စသည်တိုတွ
့ င်

အသံးု ြပုေသာ

ပစ�ည်း

ကိရိ ယာများကိုကိုငတ
် ယ
ွ ်ြခင်း။
1.3.1 လုပ်ပိုငခ
် ွင အ
့် ရည်အချင်း (အေထာက်အကူြပုစာအုပ် စာမျက်�ာှ 33)
ဓာတ်ေငွ�ဂ ေဟေဆာ်ြခင်း (gasu yousetsu) စသည့်လုပ် င န်းကို ဓာတ်ေငွ�ဂေဟေဆာ်ြခင်း (gasu yousetsu)
က�မ်း ကျင်မ� သင်တန်း �ပီးဆံုး ထားသူ များစသည့်

လု ပ် ပိုင ်ခွင ့်

အရည် အချင်းများမ�ှိ ဘဲေဆာင်ရွ က်ြခင်း မြပုရ။

နည်း ပညာ
ထို အြပင်
့

ေအာက် စီဂျင် (sanso) မသံုး ေသာ ဓာတ်ေငွ� ဂေဟမီးေချာင်း (tochi) ြဖင့်ဂ ေဟဆက်ရာတွင ် လုပ် ပိုင ်ခွင ့် အရည်အချင်း
များအထူး မလို အပ် ပါ။
ထို အြပင်
အ သက် အ ကန ်အ
့
့ သတ်�ှိ �ပီး ၊

ဓာတ်ေငွ�ဂ ေဟေဆာ်ြခင်း

(gasu

yousetsu)

လု ပ် င န်းကို

�ှစ်ေအာက်�ှိ သူများ ပါ၀င်လုပ်ကို င ်၍ မရပါ (ကေလးသူ င ယ် အလုပ် သမားစံချိန ်စံ��နး် စည်း မျဉ်းများ၊ အပို ဒ ် 8၊

အသက်

၁၈

နံပါတ် ၂ ၉) ။

ထို အြပင်
ဘွို င်လာဂေဟလု ပ်င န်း တွင ် arc ဂေဟေဆာ်ြခင်း�ှင့် ဓာတ်ေငွ�ဂေဟေဆာ်ြခင်း (gasu yousetsu) �ှစ်ခုလံုးကို အသက်
့
၁၈ �ှစ်ေအာက်�ှိသူ များကို လုပ်ေဆာင်ြခင်း မြပုေစရ။
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1.3.2 ဓာတ်ေငွ�အးုိ (bonbe) �ှင ့် အက်စီတလင်း (asechiren) ဓာတ်ေငွ�ထတ
ု ်စက်
(1) ဓာတ်ေငွ�အးုိ (bonbe) များကိုသယ်ယူပို ေဆာင်
ရန် အတွက် �ကို တင် သတိေပးချက်များ
့
・ယာဉ်ြဖင့်သယ်ယူပို ေဆာင်
ေရးချိန်တွင�် ကိုတင်သတိေပးချက်များ
့
(အေထာက်အကူြပုစာအုပ် စာမျက်�ာှ 34)
ဂေဟေဆာ်ရာတွင ်အ သံုးြပုေသာေလာင်က�မ်း �ိင
ု ်ေသာဓာတ်ေငွ�အတွ က်ဓာတ်ေငွ�ဘူး များကို
သိုမဟု
တ်
့

တိမ်း ေစာင်းလျက် အေနအထားြဖင့်

အထူး ပစ�ည်း ကိရိယာ

မပျက် မကွက်

ေထာင်လျက်

သို မဟု
တ်ေမာ်ေတာ် ယာဉ်သိုတိ
့
့ ုက်�ု ိ က် တင်၍ သယ်

ေဆာင်ရ မည် ။ ထို အြပင်
ေအာက် စီ ဂျင် ဓာတ်ေငွ�အုိး (sanso bonbe) ဓာတ်ေငွ�အ ရည် (ekika gasu) ကိုေဒါင်တင်သယ်�ပီး ၊
့
ဖိ အားြမင့်ဓာတ်ေငွ� ြဖစ်ပါက အလျားလိုက် တင်၍ သယ် ရ သည်။
ဓာတ်ေငွ�အုးိ (bonbe) ကို တင်ရ န်အေနအထားအေနြဖင့် ကားေ�ှ � ပိုငး် တွင ်တင်�ပီး ကားေနာက် ပိုငး် �ှင ့် အနည်းဆံုး 30cm
အကွာ တွင ်�ှိ သင့်သည်။ ဤသည် မှာ အေနာက်မှ တိုက်ခံ ရ သည့် အခါ ဘူး များကို ေပါက် ထွက်ြခင်း (haretu) မှကာကွယ် ရန်
ြဖစ် သည် ။
ထို အြပင်
သွားလို သည့်ေနရာကိုေရာက်�ပီးေနာက်၊ အချိန ်အ �ကာ�ကီး အဲ့ဒ ီအတိုငး် မထားရ။
့

・စက်�ု ံ အတွငး် ၌သယ်ယူပို ေဆာင်
ချိန်တွင�် ကိုတင်သတိေပးချက်များ
့
(အေထာက်အကူြပုစာအုပ် စာမျက်�ာှ 36)
စက်�ု ံ အတွငး် �ှင့်ေဆာက်လုပ်ေရးလုပ် င န်းခွင ်အတွငး် သိုြဖည့
်သွငး် ဓာတ်ေငွ�အုးိ
့

(bonbe)

များကို သယ်ေဆာင်ေသာအခါ၊

အထူး သတ်မှတ် ထားေသာ ဓာတ် ေငွ�အုးိ (bonbe) သယ်ယူ ပို ေဆာင်
ေရးယာဉ်ကို သံုး �ပီး သယ်ေဆာင်ရ မည် ။ ဓာတ်ေငွ�အုးိ
့
(bonbe) သယ်ယူ ပို ေဆာင်
ေရးယာဉ်တွင ် တင်းကျပ် ရန်ခါးပတ်� င
ှ ့်�ကိုးများြပုတ်ေနသည့်အရာများကို မ သံုး ရ။
့
ဓာတ်ေငွ�အုးိ (bonbe) သယ်ယူ ပိုေဆာင်
ေရးယာဉ်ကို မသံုး ဘဲ ဓာတ်ေငွ�အုးိ (bonbe) ကိုဆွဲယူ သ ယ်ေဆာင်ြခင်း ၊ လှိမ့်ကာ
့
သယ်ေဆာင်ြခင်း များမလုပ် ရ။ ထို အြပင်
ဓာတ်ေငွ�အုးိ (bonbe) ကိုေထာင်ထားသည့် အတိုငး် တိုေတာင်းေသာအကွာ အေဝးသို ့
့
အနည်း ငယ်ေစာင်း လှည့်လျက် သယ်ေဆာင်ြခင်း�ှိေသာ် လည်း ၊ ထိုသုိေသာသယ်
ယူပို ေဆာင်
ြခင်း နည်း လမ်းကို အ�ကံ မ ြပု လို ပါ။
့
့
လက်ြဖင့်သ ယ်ေဆာင်ေသာအခါ၊
ဓာတ်ေလှကားပါေသာ

ဓာတ်ေငွ�အုးိ ၏

အေဆာက် အအံု အတွငး်

အဆို�ှ့ င ်အ ပိုငး် ကိုကိုင ်လျက် သယ်

အြခားသူများ�ှိ ရာ

သိုေ��
့ �ေသာအခါ

မသယ်ပါ�ှင ့်။

23 (MY)

ေဆာင်မ သွားပါ�ှင ့်။

ဓာတ်ေလှ ကားကိုသုးံ ပါ၊

တစ် ဖ န်
ေလှကားမှ

(2) ဓာတ်ေငွ�အးုိ (bonbe) ဓာတ်ေငွ�ကိုအသံးု ြပုရန် နည်းလမ်း
・ ဓာတ်ေငွ�အးုိ (bonbe) အသံးု ြပုရန် နည်း လမ်း (အေထာက်အကူြပုစာအုပ် စာမျက်�ာှ 36)
ဓာတ်ေငွ�အုးိ (bonbe) ကိုသုးံ ေသာအခါ၊ ေထာင်ထားသည့် အတိုငး် သိုမ ဟုတ် အနည်းငယ် ေစာင်း ထားသည့်အတိုငး် ထား ကာ၊
ချိနး် �ကိုးစသည်တို ြဖင့
တ် အေဆာက် အအံု ၏နံရံ ၌ ေသေသချာချာတည်�ငိမ်ေအာင်ထားပါ။
့ ် သီး သန ်က
့ ိ ရိယာသို မဟု
့

ဓာတ်ေငွ�အုးိ (bonbe) အဆို�ှ့ င ်ကို ဖိ အားထိနး် ည�ိကိရိယာ (aturyoku chousei ki) ကိုေသေသချာချာ တပ်ဆ င်�ပီးေနာက် ၊

သီး သန ်က
့ ိရိယာြဖင့်

ြဖည်း ြဖည်း ချင်းဖွင ့်ပါ။

ချိန ်�ိင
ု ်

ေသာဂွ

(monkey

wrench)

ကို မသံုး ရ။

ထို အြပင်
့

ဓာတ်ေငွ�

အမျိုးအစားများကိုလိုက် ၍ အြပည့်အ ဝမဖွင ့်သင့်သ ည် များ�ှိေ�ကာင်း သတိ ြပုပါ။

အဆို�ှ့ င ်�ုတ် တ ရက်ဖွင့်လိုက် ပါက ဖိ အားထိနး် ည�ိကိရိယာ (aturyoku chousei ki) အတွငး် ကျန်�ှိ ေနေသာ ေလများသည်

ဖိ အားေပးခံ ရ�ပီး အပူချိန ်ြမင့်တက် လာကာ၊

မီးေလာင်

သည့်

အရင်း အြမစ်ြဖစ်လာ�ပီး ေပါက်ကွဲ သ ည့်မေတာ် တဆမ�

ြဖစ် ေစ

�ိင
ု ်သည်။ ထို အြပင်
အက်စီ တ လင်း (asechiren) သည်ေအာက်ဆီဂျင် (sanso) မ�ှိဘဲ� င
ှ ့်လ ည်း ေပါက် ကဲွ�ိင
ု ် ေသာေ�ကာင့်
့
သတိ ထားရမည် ။
အဖံုးဖွင ့်ရန်သုးံ သည့် ကရိယာ (wrench) ကိုသုးံ �ပီး သည် အ ထိ ၊ တပ် လျက်ထားပါ။

・ဓာတ်ေငွ�အးုိ (bonbe) များအသံးု ြပုချိန်တ ွင ် မှ တ်သားရန်အချက်များ (အေထာက်အကူြပုစာအုပ်
စာမျက်�ာှ 37)
ဓာတ်ေငွ�အုးိ (bonbe) ကို သုးံ သည့်အချိန ်တွင ် ေအာက်ပါအချက် များကို သတိ ထားပါ။

[ဓာတ်ေငွ�အုိး (bonbe) များအသံုး ြပုချိန ်တွင ် မှတ် သားရန်အချက်များ]
・ဓာတ်ေငွ�အုးိ (bonbe) ကို ေသေသချာချာ တည် �ငိမ်ေအာင်ထားပါ။
・သယ်ယူပို ေဆာင်
ေရးယာဉ်၏ ပစ�ည်း တင်ရန်ေနရာေပါ်တွင ်တင်ထားသည့် အတိုငး် မသံုး ပါ�ှင့်။
့
・ဓာတ်ေငွ�အုးိ (bonbe) ၏လည် ပင်း အပိုငး် တွင ်တည်�ငိမ်ေအာင်မြပုရပါ။
・ေအာက်ဆီဂျင် (sanso) ဓာတ် ေငွ�အုးိ (bonbe) ကိုဆီေပေနေသာလက်အိတ် ြဖင့်မထိ ရ ။ ထို အြပင်
ဓာတ်ေငွ�အုးိ (bonbe)
့
အနီးတွင ဆ
် ီ များမထားရ။

24 (MY)

(3) စွန် ပ့ စ် / ြပန်ပို ချိ
့ န် အတွက် �ကို တင်သတိေပးချက်များ
・ဓာတ်ေငွ�ဘးူ ြပန်ပို ြခင်
့ း စသည် (အေထာက်အကူြပုစာအုပ် စာမျက်�ာှ 37)
ဓာတ်ေငွ�ဘူး များကို ကုမ�ဏီမှ ၀ယ်ယူထားြခင်း ၊ ဓာတ်ေငွ�ထုတ်လု ပ် သူထံမှ ငှားထားြခင်း များ�ှိေသာ် လည်း ၊ ပံုမှန ်အားြဖင့်
ေတာ်ေတာ်များများမှာ

ဓာတ်ေငွ�ထုတ်လု ပ်သူထံ မှ

ငှားထားြခင်း ြဖစ် သည်။

ထို ေ�ကာင့
်၎င်းကို အ သံုးြပု�ပီး ေနာက်
့

ဓာတ်ေငွ�

ထုတ်လု ပ်သူထံ ြပန်ပို ရမည်
။
့
တစ် ဖ န် ၀ယ်ယူထားပါကလည်း ၊ ဓာတ်ေငွ�ဘူးကို မလို အ ပ်ေတာ့ပါက၊ ကုန ်ပစ�ည်းေပးသွငး် သူသုိ မဟု
တ် ဓာတ်ေငွ�ဘူး တွင ်
့
ေရးထားေသာဆက်သွယ် ရန်လိပ် စာသိုဆက်
သွယ်�ပီး ြပန်သိမ်း ရန်ေတာင်းဆို ရ မည်။
့

၎င်းကို စက်�ု ံ အတွငး်

အဲ့ဒ ီအတိုငး်

ဆက်

ထားြခင်း ၊ အေထွေထွ စက်မ�စွ န်ပ့ စ် ပ စ�ည်း အြဖစ်စွန ်ပ့ စ်ြခင်း မြပုရ။ ေအာက်စီဂျင် (sanso) �ှင ့် ေလာင်က�မ်း �ိင
ု ်ေသာ
ဓာတ်ေငွ�ဘူးကိုြဖတ်ေတာက်ြခင်း သည် အလွန ်အ��ရာယ်�ှိ�ပီး ဘယ်ေသာအခါမ�မြပုလုပ် သင့်ပါ။
ကုန ်ပစ�ည်း ေပးသွငး် သူကို မ သိဘဲ၊

ဓာတ်ေငွ�ဘူး တွင ်လည်း ဆက်သွ ယ် ရန်လိပ်စာ

မေရးထား

ပါက၊

ကုမ�ဏီ�ှိရာစီရင်စု�ှိ

ဖိ အားြမင့်ဓာတ်ေငွ�လံုြခံု ေရးေကာ် မတီ� င
ှ ့်တိုင ်ပင်�ပီး ေဆာင်ရွ က်ပါ။

・ဓာတ်ေငွ�ဘးူ ြပန်ပို ချိ
့ န် အ တွက် �ကိုတင်သတိေပးချက်များ (အေထာက်အကူြပုစာအုပ် စာမျက်�ာှ 37)
ဓာတ်ေငွ�ထုတ်လုပ် သူ သ ည် စာချုပ် (ဓာတ်ေငွ�ဝယ်ယူသူများ�ှင့်စာချုပ်) တွင ် ဓာတ်ေငွ�ဘူး များကို ဓာတ်ေငွ�မကုန ်ေသးခင်
ြပန်ပို ရန်
့ ေတာင်းဆို တတ်�ကသည် ။ ဓာတ်ေငွ�ကုန ်ခမ်း သွားပါက ဓာတ်ေငွ�အုးိ (bonbe) ၏ဖိ အားသည်ေလထုဖိ အား �ှင ့်တူသွား�ပီး ၊
ညစ် ညမ်းေသာေလများအိုး

အတွငး် သို ဝင်
ု ်သည် ။
့ သွား�ိင

ထို ေ�ကာင့
်
့

ထုတ်လု ပ်သူထံ ြပန်ပို ရမည်
။
့

ဓာတ်ေငွ�ဘူးကို

ဓာတ် ေငွ�ကုန ်ေအာင်

မသံုး ဘဲ

အမှန ်တ ကယ်တွင ် ဖိ အားထိနး် ည�ိကိရိယာ (aturyoku chousei ki) ၏ဖိ အားြမင့် ဘက်�ှိဖိ အားသည်ဖိ အားြပဂိတ် ၏

အနိမ့်ဆံုးမှတ် သားထားေသာဖိ အားသိုေရာက်
�ှိ သည့် အခါြပန်ပို ၍ရသည်
။
့
့

25 (MY)

1.3.3 ဖိ အားထိန်းည�ိကိရိယာ (aturyoku chousei ki)
(1) ဖိ အားထိန်းည�ိကိရိ ယာ (aturyoku chousei ki) ကိုတပ် ဆင်ြခင်း
(အေထာက်အကူြပုစာအုပ် စာမျက်�ာှ 41)
ဓာတ်ေငွ�အုးိ

(bonbe)

အသီး သီးတွင ်

ဖိ အားထိနး် ည�ိကိရိယာ

(aturyoku

chousei

ki)

ကို တ ပ်ဆ င်သည့်လုပ် ထံုး

လုပ် နည်း မှာ ေအာက်ပါအတိုငး် ြဖစ် ပါသည်။
[ဖိ အားထိနး် ည�ိကိရိယာ (aturyoku chousei ki) တပ် ဆ င်ြခင်းလုပ် ထံုးလုပ် နည်း ]
①

ဖုန ်မ�န်ဖ့ ယ်�ှားြခင်း။

・ေအာက်စီဂျင်ဓာတ်ေငွ�အးုိ (sanso bonbe) ြဖစ်ပါက - ဖိ အားထိနး် ည�ိကိရိယာ (aturyoku chousei ki) ကို မ တပ် ဆ င်မီ ၊
အဆို�ှ့ င ်ကို တစ် ဝက်လှည့်ဖွင ့်�ပီး ၊

၁

စက� န ်ခ့ န ်�ကာေအာင်
အဲ့ဒ ီအတိုငး် ထားကာ
့

ဓာတ်ေငွ� ြဖင့်

ြဖည့်သွငး် ေပါက်မှဖုန်များကို

မ�တ် ထုတ်ပါ။
・ေလာင်က�မ်း�ိုင ်ေသာဓာတ်ေငွ�၏ ဓာတ်ေငွ�အးုိ ြဖစ်ပါက - ြဖည့် သွငး် ေပါက်ကို အ ၀တ် စ (Waste cloth) ြဖင့်သုတ်ပါ။
②

အရည် မ စိမ့်ထွက် ရန်တားဆီးေသာအကွငး် (packing) ကို စ စ်ေဆးြခင်း
အရည် မ စိမ့် ထွ က် ရန်တားဆီးေသာအကွငး် (packing) ကိုမှန ်ကန်စွာ တပ် ဆ င်ထား�ပီး ြခစ်ရာများ�ှိ မ�ှိ စစ်ေဆးပါ။

③

ဖိ အားြပဂိတ် တပ်ဆ င်ြခင်း

・ေအာက်ဆ ဂ
ီ ျင်ဓာတ်ေငွ�အးုိ (sanso bonbe) ြဖစ်ပါက - အပါချာကိုကိုယ့် ဘက် မ လှည့် ဘဲ၊ ဖိ အားြပဂိတ်ကိုအ လွယ် တ ကူ

ု ်ရန်အေနအထားကိုချိန ်ည�ိကာ၊ ဖိ အားထိနး် ည�ိကိရိ ယာ (aturyoku chousei ki) ဘက်�ှိ ဝက်အူကို 5 ခု� င
ှ ့်
ေတွ� ြမင်�ိင
အထက် တ ပ်ဆ င်ထားပါ။ ဤအချိ န်တွင ်အ ထူး တပ် ဆ င်သည့် ကိရိယာကို အ သံုးြပုသည် ။ ချိန ်�ိင
ု ်ေသာဂွ (monkey wrench) သည်
မူလီ� င
ှ ့်မေတာ်ြခင်း ၊ ဝက်အူကို ဖိ �ကိတ် ပ စ်ြခင်းများ�ှိ ၍ မသံုး ရ။

・အက်စီ တ လင်း

(asechiren)

ဓာတ်ေငွ�အးုိ

(bonbe)

ြဖစ်ပါက

-

အပါချာကို ကိုယ့် ဘ က် မလှည့်ဘဲ၊

ဖိ အားြပဂိတ်ကို

အလွယ် တကူေတွ� ြမင်�ိင
ု ်ရန်အေနအထားကိုချိန ်ည�ိကာ၊ mounting bracket ြဖင့် တင်းကျပ်ေအာင်ြပုလုပ်�ပီး တပ်ဆ င်ရ သည်။

ဤတွင ်ဝက်အူ များကို
ဆန်က
့ ျင်ဘက်အားြဖင့်

ေသေသချာချာမတင်း ကျပ်ထားပါက
အလွန ်တင်းကျပ် ထားပါက

ဓာတ်ေငွ�ယိုစိမ့် မ� ၏ အေ�ကာင်းအရင်း

ြဖစ်�င
ို ်သည် ။

အရည် မ စိ မ့် ထွက်ရန်တားဆီးေသာအကွငး် (packing)

ကိုပျက်စီး ေစ�ပီး ၊

၎င်း သည် လည်း ဓာတ်ေငွ� ယို စိမ့်မ� ၏ အေ�ကာင်း အရင်းြဖစ် သည် ။
④

ချိန ်ည�ိ လက်ကိုင ်ကို စစ်ေဆးြခင်း

မှန ်ကန်စွာ တပ် ဆ င်�ပီး ၊

ထိနး် ည�ိ ကိရိယာ�ှင့်ေထာင့်ြဖတ်ြဖစ်ေနေသာေနရာတွင ်

ဖိ အားြပဂိတ်ကို မျက်�ာှ

ချင်းဆိုင ်ြဖစ် မေန

ေစရန်ထားကာ၊ ချိန ်ည�ိ လက်ကိုင ်ကို ဘယ် ဘက်ဆံုး သိုလှ
ချိန ်ည�ိ
့ ည့်�ပီးေချာင် ေနေစရန် အတည်ြပုစစ်ေဆးရမည်။ ထို အြပင်
့

လက်ကိုင ်ည�ိ� �ိငး် မ� လက်ကိုင ်ကိုေြဖေလ�ာ့ပါက

ဓာတ် ေငွ�စီး ဆင်း

ေတာ့မည် မဟုတ်ပါ။

ေရပိုက်ေခါင်း�ှင ့်ဆ န ်က
့ ျင်ဘက်

ြဖစ် သည်ကို သ တိ ြပုပါ။
⑤

အဆို �ှ့ င ်ကိုဖွင ့်ြခင်း
ထိုေနာက်
ြငင်သာစွာ ဓာတ်ေငွ�အုးိ (bonbe) အဆို �ှ့ င ်ကိုြဖည်းြဖည်း ချင်းဖွင ့်ပါ။ �ုတ် တ ရက် မဖွင ့်ပါ�ှင ့်။ အဆို�ှ့ င ်ကျပ် ေနပါက
့

အဖွင ့်အပိတ် လက်ကိုင ်ကို လက် ဖ ဝါးြဖင့်အ သာပုတ် ပါ။ အဆို�ှ့ င ်ကို ဖွင ့်�ပီးေနာက်တွင ် လက်ကိုင ်ကို ထို အတိုငး် ထားပါ။
・ေအာက်ဆ ဂ
ီ ျင်ဓာတ်ေငွ�အးုိ (sanso bonbe) ြဖစ်ပါက- ဓာတ်ေငွ�အဆို �ှ့ င ်ကို အြပည့် အ ဝဖွင ့်ပါ။
・အက်စီ တ လင်း (asechiren) ဓာတ်ေငွ�အးုိ (bonbe) ြဖစ်ပါက- တစ်�ကိမ်ခွဲ ခန ်လ
့ ှည့်ပါ (အြပည့် အ ဝမဖွင့်ရ ) ။
⑥

ဓာတ်ေငွ�ယိုစိ မ့်မ��ှိ မ�ှိ စစ်ေဆးြခင်း
ထိုေနာက်
ချိတ်ဆ က် အစိတ် အ ပိုငး် တွင ်ဆ ပ် ြပာေရကို ထည့်�ပီး ၊
့

အနည်းဆံုး

ပူေဖာင်း မ�ှိေ�ကာင်း စစ်ေဆး�ပီး ၊ ဓာတ်ေငွ�ယို စိမ့်မ� စ စ်ေဆးပါ။
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ဦးတည်ေနရာ

၂

ဖက် မှ�ကည့်

�� ကာ၊

(2) ဖိ အားထိန်းည�ိကိရိ ယာ (aturyoku chousei ki) တွင မ
် ူ မမှန်ချက်များြမင်ရပါက
・ဖိ အားနိမ့် ဘက်�ှိ ဖိ အားကိုြမ�င့ြ် ခင်း (အေထာက်အ ကူြပုစာအုပ် စာမျက်�ာှ 42)
ထိနး် ည�ိ ကိရိယာအတွငး် �ှိ အဆို �ှ့ င ်တွင ်ဖုန ်မ�န ်မ့ ျားကပ်ေနပါက၊

ချိန ်ည�ိ လ က်ကိုင ်မှာ

အြပည့်

အဝေချာင်ေနလ�င်ပင်

ဓာတ်ေငွ�သ ည်ဖိ အားြမင့်ဘက် မှဖိ အားနိမ့် ဘက် သုိယိ
ု ်သည်။ ဤတွင ် ဓာတ်ေငွ�မသံုး ေသာအေနအထားြဖင့်ဖိ အား နိမ့် ဘ က်�ှိ
့ ုစိမ့်�ိင
ဖိ အားတြဖည်း ြဖည်းြမင့်တက် လာသည့်ြဖစ်ရ ပ် "outflow" ဟုေခါ်ေသာြဖစ် ရပ် တစ်ခုြဖစ်ေပါ်လာသည်။

"outflow" ြဖစ်ေပါ်လာပါက၊ ထိနး် ည�ိ ကိရိယာအသံုးြပုေနြခင်း ကို ချက်ချင်း ရပ်�ပီး ၊ ထုတ်လုပ် သူ သို မဟု
တ် လက်လီ
့

အေရာင်းဆိုင ်ထံမှြပုြပင်ေပးရန်ေတာင်းဆို မည် ။

ဖိ အားထိန်းည�ိကိရိယာ

(3)

(aturyoku

chousei

ki)

အသံးု ြပုရာတွင ်

သတိြပုရမည့ ်အချက် များ (အေထာက်အကူြပုစာအုပ် စာမျက်�ာှ 43)
ဖိ အားထိနး် ည�ိကိရိယာ (aturyoku chousei ki) ကို အသံုး ြပုသည့် အခါ ေအာက်ပါအချက် များကို သတိထားပါ။

[ဖိ အားထိနး် ည�ိကိရိယာ (aturyoku chousei ki) ကို အသံုး ြပုသည့် အခါသတိ ြပုရမည့် အချက်များ]
①

အသံုး ြပုမေနပါက ချိန ်ည�ိ လ က်ကိုင ်ကို ဘယ် ဘက်ဆံုး သိုလှ
့ ည့် ကာေချာင်ေနေအာင် ထားရမည် ။

②

တ်ဆီ ထ ည့်ြခင်း ၊
ထိနး် ည�ိကိရိယာ၏အစိတ် အ ပိုငး် များသို အမဲ
့ ဆီသုိ မဟု
့

ဆီေပေနေသာလက်

ြဖင့်သုိ မဟု
တ် လက်အိတ်ြဖင့်
့

ကိုင ်ြခင်း မြပုရ။ အထူး သြဖင့် ေအာက်ဆီဂျင် (sanso) ဖိ အားထိနး် ည�ိကိရိယာ (aturyoku chousei ki) တွင ် ဆီေပရမရပါ။
③

ဖိ အားထိနး် ည�ိကိရိယာ (aturyoku chousei ki) တပ်ဆ င်သည့် ဝက်အူတွင ်အြခစ် ရာထင်သွားပါက အတင်း အကျပ် မ တပ် ရ။

④

ဓာတ်ေငွ�အုးိ (bonbe) �ှင ့်ဖိ အားထိနး် ည�ိကိရိယာ (aturyoku chousei ki) ကို တပ်ဆ င်ထားသည့်အတိုငး် ဓာတ်ေငွ�အုိး
(bonbe) ကို မေ���ရ ။

⑤

အလုပ်လုပ်ေနစဉ် အက် စီ တ လင်း (asechiren) ဖိ အားကျသွားလ�င် ဓာတ်ေငွ�အုးိ (bonbe) တွင ်ကျန်�ှိေသာပမာဏကို
စစ်ေဆးရမည် ။

⑥

အလုပ်�ပီး ချိန ်�င
ှ ့်�ကားြဖတ် ရ ပ်နားချိန ်တို တွ
့ င ်ဓာတ်ေငွ�အုးိ

(bonbe)

၏အဆို �ှ့ င ်ကိုပိတ်�ပီး ၊

ဘက်ဆံုး သိုလှ
့ ည့်ကာေချာင်ေနေအာင်ထားရမည် ။
⑦

ဖိ အားထိနး် ည�ိကိရိယာ (aturyoku chousei ki) ကိုြဖုတ်ြခင်း ၊ ြပုြပင်ြခင်းများမလု ပ် ရ ။
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ချိန ်ည�ိ လက်ကိုင ်ကို ဘယ်

1.3.4 ဂေဟေဆာ်ပစ�ညး် များစသည်
(1) တပ် ဆင်ြခင်း (အေထာက်အကူြပုစာအုပ် စာမျက်�ာှ 43)
ဖိ အားထိနး် ည�ိကိရိယာ

(aturyoku

chousei

ki)

�ှင ့်

ဂေဟေဆာ် ပ စ�ည်းများစသည်တို ကိ
့ ု

ချိတ် ဆ က် သည့်လုပ်ထံုး

လုပ် နည်း မှာ ေအာက်ေဖာ်ြပပါအတိုငး် ြဖစ် သည် ။
[ဖိ အားထိနး် ည�ိကိရိယာ (aturyoku chousei ki) �ှင ့် ဂေဟေဆာ် ပ စ�ည်းကို ချိတ်ဆ က် သည့်လုပ် ထံုး လုပ် နည်း ]
①

မဆက်မီ ၊ ပိုက် (housu) ယို ယွငး် ပျက် စီးြခင်း�ှင ့် အက်ကွဲြခင်း မ�ှိေ�ကာင်း စစ်ေဆးရမည်။

②

ပိုက် (housu)အတွငး် တွင ်ဖု န်၊ အင်း ဆက်ပိုး များ၊ ေရများမ�ှိေ�ကာင်း ေသချာေအာင်ြပုလုပ် ရမည်။

③

မ�တ်တံ (suikan) ၏အဆို�ှ့ င ်ပိတ်ထားေ�ကာင်း အတည်ြပုရမည်။

④

ေအာက်ဆီဂျင် (sanso) အတွက် အြပာေရာင်၊ အက်စီ တ လင်း (asechiren) အတွက် အနီေရာင် ပို က် (housu) ကိုသုးံ ရမည် ။
မတူညီေသာဓာတ်ေငွ�အ မျိုးအစား၏ ပိုက် (housu) များကိုအတူ တ ကွ အသံုး ြပုြခင်း မြပုရ။

⑤

ပိုက်

(housu)၏အစွနး် �ှစ် ဖ က် စလံုး တွင ်

one-touch

အမျိုးအစား

connector

များချိတ်

ဆက် ထားပါက၊

ဖိ အားထိနး် ည�ိကိရိယာ (aturyoku chousei ki) ၏ စွ မ်း အင် ထုတ် သည့် ဘက်� င
ှ ့် မ�တ်တံ (suikan) ကိုေသေသချာချာ
one-touch အမျိုးအစားပစ�ည်း သည် ေအာက်ဆီဂျင် (sanso) အတွက် ဖိ အားထိနး် ည�ိကိရိယာ
ချိတ်ဆ က် ပါ။ ထို အြပင်
့

(aturyoku chousei ki) �ှင့် အက် စီ တ လင်း (asechiren) အတွက် ပိုက် (housu) တို မှ့ ာ ချိတ် ဆ က် ၍မရေသာ
ဖွဲ� စည်းပံုြဖစ်ေနသည် ။

ဤတွင ် ေလာင်က�မ်း�ိင
ု ်ေသာဓာတ်ေငွ� ဖိ အားထိနး် ည�ိကိရိယာ (aturyoku chousei ki) ၌ အေြခာက် ခံ လံု ြခံုေရးကိရိယာ

(kanshiki

anzen

ki)

မတပ်ထားပါက၊

ေလာင်က�မ်း �ိင
ု ်ေသာ

ဓာတ်ေငွ�၏

ပိုက်

(housu)

ဘက် တွင ်

အေြခာက်ခံ

မှ

MPa

အထိထား�ပီး

လံုြခံုေရးကိရိယာ (kanshiki anzen ki) ကို တပ် ဆ င်ရ မည်။
⑥

ချိတ် ဆ က်မ�အားလံုး �ပီးဆံုး သွားေသာအခါ၊ေအာက်ဆီဂျင်
ဆပ်ြပာေရကို သုးံ ကာ

(sanso)

ဓာတ်ေငွ�ယိုစိ မ့် မ�များကို စစ်ေဆးရမည် ။

ေနာက်ေလာင်က�မ်း�ိင
ု ်ေသာ

ဓာတ်ေငွ�၏ဖိ အားကို

0.03

ဖိ အားကို

ေအာက်ဆီဂျင်

မှ

0.05

0.3

(sanso)

MPa

0.5

ဓာတ်ေငွ�ယိုစိမ့်မ�ကို စ စ်ေဆး�ပီး

အထိ ထား�ပီး အလားတူဓာတ်ေငွ�ယို စိမ့်မ�

ကို စ စ်ေဆးရမည် ။
⑦

ဓါတ်ေငွ�ယိုစိ မ့် မ� မ�ှိပါကမ� တ် တံ (suikan) ၏ ေလာင်က�မ်း�ိုင ်ေသာဓာတ်ေငွ�အဆို�ှ့ င ်ကို ၂ စက�န ်မ့ ှ ၃ စက� န ်အ
့ �ကာဖွင ့်�ပီး ၊
ဓာတ်ေငွ�ကို ထုတ်လ�တ်ကာ၊

၎င်းကို� ှစ်�ကိမ်ြပုလုပ် ရ မည် ။

ထို ေနာက်
ေလာင်က�မ်း�ိင
ု ်ေသာဓာတ် ေငွ�အဆို�ှ့ င ်ကို
့

ပိတ်ထား

သည့် အတိုငး် ၊ ေအာက်ဆီဂျင် (sanso) ဓာတ်ေငွ�အဆို�ှ့ င ်ကို ၅ စက� န ်ခ့ န ်ဖ့ ွင ့်၍ ဓာတ်ေငွ�ကိုထုတ် လ�တ် ရ မည်။ ၎င်း သည် ပိုက်
(housu) အတွငး် �ှိ ေလကိုထုတ် ပ စ်ရန်ြဖစ် သည် ။
ဤအချိန ်တွင ်ဓာတ်ေငွ�ကိုတိုက်�ု ိ က် မ�ှူ မိေစရန်သ တိြပုပါ။ သန ်စ့ င်ေသာ ေအာက်ဆီဂျင် (sanso) သည်လူ ခ��
့ ာ ကိုယ်ကို
ေဘးမြဖစ်ေစပါဟု မေြပာ�ိင
ု ်ပါ။
⑧

ေနာက်ဆံုးတွင ် မ�တ်တံ (suikan) ၏အဆို �ှ့ င ်ကိုပိတ်�ပီး ၊ ဓာတ်ေငွ�အုးိ (bonbe) ၏အဆို �ှ့ င ်ကို ပိတ်ကာ၊ ဖိ အားထိနး် ည�ိ

ကိရိယာ (aturyoku chousei ki) ကို လံုး ၀ ေလ�ာ့လိုက်�ပီး ၊ ၅ မိ နစ် ခန ်ေ့ စာင့်ပါ။ ထို ေနာက်
ဖိ အားထိနး် ည�ိ ကိရိယာ (aturyoku
့
chousei

ki)

၏ဖိ အားြမင့်ဘ က်� င
ှ ့်

ဓာတ်ေငွ�ယို စိမ့်ေနသည်။

ဖိ အားနိမ့် ဘ က်�ှိ

ဖိ အားြမင့်ဘက်�ှိ

ဖိ အားတို ကိ
့ ု

ဖိ အားေလျာ့ကျသွား�ပီး ၊

စစ်ေဆး�ပီး ၊
ဖိ အားနည်း

ဖိ အားတစ်ခုခု

ေလျာ့ကျ

ေနပါက

ဘက်�ှိဖိ အားြမင့်တက်လာပါက၊

ဖိ အားထိနး် ည�ိကိရိယာ (aturyoku chousei ki) ၏အဆို�ှ့ င ်ပျက် သွားြခင်း ြဖစ် သ ည်။ မည်သုိ ပင်
့ ြဖစ်ေစြပုြပင်ရန်လို အပ် သ ည် ။

28 (MY)

(2) မီးည�ိြခင်း�ှငမ
့် ီးလ�ံချိန် ည�ိြခင်း
・ဖိ အားထိန်းည�ိကိရိယာ

(aturyoku

chousei

ki)

၏

ဖိ အားနည်း ဘက်�ှိ

ဖိ အားကိုချိန်ည�ိြခင်း

(အေထာက်အကူြပုစာအုပ် စာမျက်�ာှ 44)
ေအာက် ပါလုပ် ထံုးလုပ် နည်း များ�ှင ့်အညီ ဖိ အားနည်း ဘက်�ှိဖိ အားကိုချိန ်ည�ိ ရ မည် ။

[ဖိ အားနည်း ဘက်�ှိဖိ အားကိုချိန်ည�ိ ရန်လုပ်ထံုး လုပ် နည်းများ]
①

မ�တ်တံ (suikan) ၏အဆို�ှ့ င ်ပိတ်ထားေ�ကာင်း ေနာက် တစ်�ကိမ် စ စ်ေဆးရမည် ။

②

ု ်ေသာဓာတ်ေငွ�၏
ဖိ အားထိနး် ည�ိကိရိယာ (aturyoku chousei ki) ြဖင့် ေအာက်ဆီဂျင် (sanso) �ှင ့် ေလာင်က�မ်း�ိင
ချိန ်ည�ိ လ က်ကိုင ်ကိုြဖည်းြဖည်းချင်းလှည့်ကာ၊
��တ်သီး တံေပါ်တွင ်မူ တည်

ဖိ အားနည်း

�ပီး ကွဲြပားသွားကာ၊

ဘက်�ှိ

ဖိ အား

ကိုချိန ်ည�ိ ရ မည်။

သင့်ေလျာ်ေသာဖိ အားသည်

��တ်သီး တံထု တ်လုပ် သူ၏ လက် စွဲစာအု ပ် စ သည် တိုတွ
့ င ်ေဖာ်ြပထားသည်။

ေယဘုယျအားြဖင့် ေအာက်ဆီ ဂျင် (sanso) သည် 0.2 မှ 0.3 MPa ၊ ေလာင်က�မ်း �ိင
ု ် ေသာဓာတ်ေငွ�သည် 0.02 မှ 0.03 MPa
ြဖစ် သည် ။

29 (MY)

・ မီးည�ိြခင်း�ှငမ
့် ီးလ�ံချိန် ည�ိြခင်း (အေထာက်အကူြပုစာအုပ် စာမျက်�ာှ 44)
မီးည�ိ ြခင်း�ှင ့်မီး လ�ံချိန်ည�ိြခင်းကိုေအာက် ပါလုပ် ထံုးလုပ် နည်း အတိုငး် လုပ်ေဆာင်သည် ။

[မီးည�ိြခင်း�ှင ့်မီးလ�ံချိန ်ည�ိြခင်းလု ပ် ထံုးလုပ် နည်း ] (ဂေဟေဆာ် ရန်)
①

ဂေဟေဆာ်ရာတွင ်သုးံ သည့် အကာအကွယ် ပ စ�ည်း ၊ ဓာတ်ေငွ�ဂ ေဟေဆာ်ြခင်း (gasu yousetsu) အတွက် အ လင်းကာသည့်
အကာအကွယ် မျက် မှန ်တို ကိ
့ ု စ နစ် တကျတပ် ဆ င်ရ မည် ။

②

ု ်ေသာဓာတ်ေငွ�အဆို �ှ့ င ်ကို ဖွင ့်ပါ။
မ�တ်တံ (suikan) ၏ ေလာင်က�မ်း �ိင

②

သီး သန်မီ့ းည�ိ စ က် (ဂေဟေဆာ် lighter (yousetu you raita)) ြဖင့်မီးည�ိပါ။

④

ု ်သ မ�အြမန်ဆံုး
တတ်�ိင

�ကို တင်အ ပူေပးေအာက်ဆီ ဂျင်အ ဆို�ှ့ င ်ကိုဖွင ့်ပါ။

ေလာင်က�မ်း

�ိင
ု ်ေသာဓာတ်ေငွ�၊

�ပီးေနာက်

ေအာက်ဆီဂျင် (sanso) အဆို�ှ့ င ်တို ကိ
့ ု အစဉ်အတိုငး် လုပ်ေဆာင်�ပီး အြပာေရာင်မီးေတာက်ြဖစ် လာသည် အထိြပုလုပ် ပါ။
ဤတွင ်ဓာတ်ေငွ�မီးလ�ံ အတွငး် �ှိ ��တ် သီးတံ ၏ အေပါက် ဝ ၌ြဖစ်ေပါ်လာေသာ အြဖူေရာင် အဝိုငး် ပံု�ှိေသာအပိုငး် (အြဖူ
ေရာင်မီး ေတာက်

(white

spots))

ကိုပံု

1-30

②ကဲ့သုိ ့ ��တ်သီး တံ၏

အစွန ်အဖျားမှထွ က်ေအာင်ြပုလု ပ် ရ မည် ။

ဤအချိန ်တွင ်သင့်ေလျာ်ေသာ အေြခအေန�ှိ မီး ေတာက်ကို neutral မီးေတာက် သို မဟု
တ် စံ� န
� း် ြပည့်မီးေတာက် ဟုေခါ်သည် ။
့

①မီးည�ိ�ပီးေနာက်ချက်ချင်း ထွက်လာေသာမီးလ�ံ
(ကာဘွန မ
် ီးေတာက် )

② ေအာက်ဆီဂျင် (sanso) ပမာဏကို
ချိ န ်ည�ိ�ပီးေနာက် (စံ� �နး် ြပည့် မီး ေတာက် )

ပံု 1-30: မီးေတာက်ချိန ်ည�ိြခင်း

ရင်းြမစ် ： KOIKE SANSO KOGYO Co.,LTD

(KOIKE SANSO KOGYO Co.,LTD မှထုတ်ထားေသာ)

30 (MY)

(3) ဂေဟေဆာ်ြခင်း�ှင ့် ြဖတ်ေတာက်ြခင်း
・ ဂေဟေဆာ်ြခင်း (အေထာက်အကူြပုစာအုပ် စာမျက်�ာှ 45)
ဂေဟေဆာ် ြခင်း လုပ်ထံုး လုပ် နည်း မှာ ေအာက် ပါအတိုငး် ြဖစ် သည်။

[ဓာတ်ေငွ�ဂေဟေဆာ် ြခင်း (gasu yousetsu) လုပ် ထံုးလုပ် နည်း ]
①

ဂေဟေဆာ် မည့် အေြခြပုကုန ်�ကမ်း ပစ�ည်း ကို အ ဆစ်တွင ်တပ် ဆ င်ပါ။

②

ှ ့် အြဖူေရာင်မီးေတာက် အစွန ်အဖျား၏အ�ကား အကွာ အေဝးကို 2 မှ 3 mmခန ် ့
အေြခြပုကုန ်�ကမ်း ပစ�ည်း မျက်�ာှ ြပင်� င
ထားကာ၊

အေြခြပုကုန ်�ကမ်း ပစ�ည်း

အဆစ် ၏

တစ် ဖ က်စွနး် ကို အပူေပးရမည်။

ခဏ�ကာေသာ်မီး လ�ံ�င
ှ ့်ထိေတွ�ေနေသာ

အေြခြပုကုန ်�ကမ်း ပစ�ည်း မျက်�ာှ ြပင်သ ည်အနီေရာင်ြဖစ်လာ�ပီး ၊ အလယ်ဗ ဟိုအ ပိုငး် တွင ် အရည် ေပျာ်ေနေသာ သတ�ုရည်
ကန်င ယ် တ စ်ခုြဖစ်ေပါ်လာသည်။ အရည်ေပျာ်ေနေသာသတ�ုရည် ကန်င ယ် သ ည် ေတာက် ပ စွာ ြမင်ရ သည် ။ အေြခြပုကုန ်�ကမ်း
ပစ�ည်း�ှစ်ခုလံုး ေပါင်း စပ် မ သွားပါက ဂေဟေချာင်း ကို ထပ်ေပါင်း ထည့်ြခင်းြဖင့်ေပါင်း စပ်ေစရသည် ။
③

အေြခြပုကုန ်�ကမ်း ပစ�ည် အ ဆစ်၏ တစ်ဖ က် သ ည်

ေပါင်း စပ် သွားပါက၊

အဆစ် ၏ ဆန်က
့ ျင်

ဘက်အ ြခမ်း�ှိ အစွနး် ကို

လည်း ထိုနည်း အတိုငး် ဂေဟေဆာ် ရ သည်။ ဤသည် မှာ အေြခြပု ကုန ်�ကမ်း ပစ�ည်း ၏ အဆစ်ကိုယာယီခိုင ်မာေနေစရန်ြဖစ်�ပီး ၊
tack ဂေဟေဆာ်ြခင်းဟုေခါ်သည် ။ ပါးလ�ာ ေသာသတ�ုြပားများကို ဂေဟေဆာ်ရာတွင ် tack ဂေဟဆက် ေနရာကို များေအာင် လု ပ်
ု ်သည် ။
ေဆာင်ြခင်းြဖင့် ဂေဟဆက်ေ�ကာင်းကို �ကီးလာြခင်းမှကာကွယ်ရန်အတွက် ြပုလုပ်�ိင
④

ထို ေနာက်
့

အေြခြပုကုန ်�ကမ်း ပစ�ည် အဆစ်၏

၎င်းကို သတ် မှတ် အရွ ယ် အစားအတိုငး် �ှိေစရန်

တစ်ဖ က် စွနး် တွင ်အ ရည်ေပျာ်ေနေသာ

ဂေဟမီး

ေချာင်း

(tochi)

သတ�ုရည် ကန်င ယ်ကိုဖဲ�ွ စည်း ကာ၊

ကို အဆစ်ဆီသုိ ့

ဦးတည်�ပီး ေရွ �လျားေစကာ

ဂေဟေဆာ် ြခင်း ကိုဆ က် လက်ြပု လုပ် သည်။ သိုေသာ်
ပါးလ�ာ ေသာသတ�ုြပား များကို ဂေဟေဆာ် သည့် အခါလို အပ် သည် ထ က်
့
ပို ၍ ဂေဟေချာင်းကို ထ ပ်ေပါင်း ထည့်ြခင်း မလုပ် ရ ။ ဆန ်က
့ ျင်ဘက် အေနြဖင့်၊ အေြခြပု ကုန ်�ကမ်း ပစ�ည်း သည် ထူေသာသတ�ု
ြပားြဖစ် ပါက၊ အြဖူေရာင်မီးေတာက်� င
ှ ့်နးီ ေသာ ေနရာတွင ် အေြခြပုကုန ်�ကမ်း ပစ�ည်း ကို အရည် ေပျာ်ေစ�ပီး ၊ ဂေဟေချာင်း
ကို ထ ပ်ေပါင်း ထည့် ကာ ဂေဟေဆာ်ရ သည်။

31 (MY)

・ ြဖတ်ေတာက်ြခင်း (အေထာက်အကူြပုစာအုပ် စာမျက်�ာှ 45)
ြဖတ်ေတာက်ြခင်း လု ပ်ထံုး လုပ် နည်း မှာ ေအာက်ပါအတိုငး် ြဖစ် သည် ။
[ဓာတ်ေငွ� ြဖင့်ြဖတ်ေတာက်ြခင်း (gasu setudan) လု ပ် ထံုးလု ပ်နည်း ]
①

ြဖတ်ေတာက် ရန် အေြခြပုကုန ်�ကမ်း ပစ�ည်းကို တပ် ဆ င်ပါ။

②

ပပထမဆံုး�ကို တင်အ ပူေပးမီး (yonetu en) ြဖင့်

ြဖတ် ေတာက်လို သည့်ေနရာသို ့ အြဖူ ေရာင်မီးေတာက်ြဖင့်ထိကာ

အေြခြပုကုန ်�ကမ်း ပစ�ည်း ကိုရဲေတာက်လာေစရန်ြပုလုပ် ပါ။
・အစွနး် မျက်�ာှ ြပင်မှြဖတ်ေတာက် သည့် အခါ၊ အစွနး် မျက်�ာှ ြပင်သုိမီ့ းလ�ံ 50 မှ 80% တို �ပီ
့ း အေြခြပုကုန ်�ကမ်း ပစ�ည်း
မျက်�ာှ ြပင်အနီေရာင်ြဖစ်လာသည် အထိ အပူေပးရသည်။
အေြခြပုကုန ်�ကမ်း ပစ�ည်းနီလာေသာအခါေအာက်ဆီဂျင်ြဖင့်ြဖတ်ေတာက် သည့် (setudan sanso)
ထက် ပို ၍လှည့်ဖွင ့်ရ သည်။

ဤအချိန ်တွင ်မီးလ�ံ သည်ကာဘွန ်

အဆို �ှ့ င ်ကို ၁ �ကိ မ်

မီးေတာက် တစ်ခုြဖစ်လာေသာေ�ကာင့်၊

�ကို တင်အ ပူေပး

ေအာက် စီဂျင်အဆို �ှ့ င ်ကို ချိန်ည�ိ �ပီး neutral မီးေတာက် ြဖစ် လာသည် အထိြပုလုပ် ရ သည် ။
・အေြခြပုကုန ်�ကမ်း ပစ�ည်း အစွနး် မဟုတ်ေသာအြခားေနရာမှြဖတ် လိုပါက၊

သင်ြဖတ်လိုေသာ

လမ်း ေ�ကာင်း ေပါ် �ှိေနရာ

တစ်ခုတွင ်၊ မ�တ်တံ (suikan) ကို ေထာင့်ြဖတ် အေနအထား အတိုငး် ေစာင်းထားကာမီး ေတာက်ြဖင့်မ�တ် �ပီး အပူေပးရသည် ။
�ကို တင်အ ပူေပးသည့် ေနရာသည် အနီေရာင်သုိ မဟု
တ် အ ဝါေရာင်ြဖစ်လာသည့်အခါ၊ မ�တ်တံ (suikan) ကို အနည်း ငယ်
့
(15 ဒီဂရီ ခန်)့ ေစာင်း�ပီး ြဖတ်ေတာက်ေအာက်စီ ဂျင် (setudan sanso) ကိုထုတ်ကာ၊ အေြခြပု ကုန ်�ကမ်း ပစ�ည်းတွင ်
အေပါက်ေဖာက်ပါ။ ဤအချိန ်တွင ် 1 စက� န ် ့ လ�င် 1 �ကိ မ်� န
� း် လှည့်�ပီး ြဖတ်ေတာက်ေအာက် စီ ဂျင် (setudan sanso) ကို
ြဖည်းြဖည်းချင်းလ�တ် ရ မည် ။
③

မ�တ်တံ (suikan) ကို အ နည်း ငယ်ေစာင်းထားသည့် အတိုငး် ၊ ြဖည့်ညင်း စွာ ြဖတ်လိုေသာ လမ်းေ�ကာင်း အတိုငး် ေ��� ရ သည် ။
ဤအချိန ်တွင ်

��တ် သီးတံ

�ှင ့်

ြဖတ်ေတာက် သည့် သ တ�ုမျက်�ာှ ြပင်

အေြခြပုကုန ်�ကမ်း ပစ�ည်း

အ�ကား�ှိ အကွာ အေဝးကို

မှ ထွ က် လာေသာအက် တမ်များ

(sputter)

မေြပာင်း မလဲ�ှိေနရန်ဂ�ုြပုပါ။

(supatta)

သည်ေအာက် တည့်တည့်

သိုလွ
� း် ြဖင့်ေ��� ရ သည်။
့ င ့်သွား ေစရန်တစ် သ မှတ် တ ည်းေသာအြမန်� န
・ထို အြပင်
မ�တ်တံ (suikan) ကို အနည်း ငယ်ေစာင်းြခင်း သည် ေထာင်မတ်လျက်ထားပါက သတ�ုမျက်�ာှ ြပင်မှထွက်လာ
့
ု ်၍ြဖစ် သည် ။
ေသာအက် တမ်များ (sputter) (supatta) များက ��တ်သီး တံ အတွ ငး် ဝင်ေရာက်�ိင
・သတ�ုမျက်�ာှ ြပင်မှထွက်လာေသာအက် တမ်များ (sputter) (supatta) များသည် ြဖတ်ေတာက် သည့် ဘ က်� င
ှ ့် ဆန ်က
့ ျင်
ဘက် သုိ ့ လွင ့်သွားပါက၊ ေ��� ပံု မှာ ြမန်လွနး် သည်။ တစ်ဖ န် ြပန်စင်ေနပါကလည်း ေနာက်ကျလွနး် သည် ။ ထို အြပင်
့
ြဖတ်ေတာက် မ�ြမန်� န
� း်

သည် အ လွန ်ြမင့်မားပါက

uncut

ဟု ေခါ် �ပီး

မရ�ိင
ု ်ေတာ့ပါ။

32 (MY)

အ�ပီးထိေသေသချာချာ

ြဖတ်ေတာက် ၍

・ဂေဟေဆာ်ြခင်း / ြဖတ်ေတာက်ြခင်းလုပ် ငန်းလုပ်ေဆာင်ေနစဉ် �ကိုတင်သတိေပး ချက်များ
မ� တ ်တ ံ (suikan) မှ ပံု မှ န် မ ဟုတ ်ေသာဆူညံ သ ထ
ံ က
ွ ်လာပါက (အေထာက်အ ကူြပုစာအုပ် စာမျက်�ာှ 46)
မီးည�ိ �ပီးေနာက် ရံဖ န်ရံခါဖျက် ခနဲအသံ�ကားရပါက၊ ��တ်သီး တံ ေလျာ့ေနြခင်း သို မဟု
တ် ၊ ��တ် သီးတံ တွင ် ြခစ်ရာ ထင်ေန�ိင
ု ်
့
သည် ။

ချက်ချင်း မီး�ငိမ်း သတ်�ပီး ၊

��တ်သီး တံ ကို ခ ပ် တင်း တင်း

ထားကာ၊

ထိုသုိ ထားေသာ်
လည်း
့

ဆက်ြဖစ်ေနပါ

က

��တ်သီး တံကို အစားထိုး ရသည် ။
ေဟေဆာ်ြခင်း ၊ ြဖတ်ေတာက်ြခင်းလု ပ်င န်း လုပ်ေဆာင်ေနစဉ် မ� တ် တံ (suikan) မှ တဖျက် ဖျက် အသံ�ကားရပါက
မီးေတာက်ြပန်ဝင်မ� ြဖစ်ေန�ိင
ု ်ေြခ�ှိ သည်။ အလု ပ်ကိုချက်ချင်း ရပ် တန ် ့ ကာ၊ ��တ်သီး တံကို သန ်�့ ှငး် �ပီး ၊ ြပန်လည် တင်း
�ကပ်ြခင်း ၊ ဓာတ်ေငွ�ယို စိမ့်မ� စ စ်ေဆးြခင်းတို ကိ
မီးေတာက်ြပန်ဝင်သည့် အေ�ကာင်း အရင်း အေနြဖင့်
့ ု ြပုလုပ် ရ သည်။ ထို အြပင်
့
ေအာက် ပါတို ကိ
ု ်သည်။
့ ု မှနး် ယူ�ိင

[မီးေတာက်ြပန်ဝင်ရ သည့် အေ�ကာင်း ရင်း]

 ေအာက် စီဂျင် (sanso) �ှင့် ေလာင်က�မ်း�ိငု ်ေသာဓာတ်ေငွ� တို ၏
့ ေရာစပ်မ� အချိုးအစား ေြပာင်းလဲသွားြခင်း ။
 သတ�ုမျက်�ာှ ြပင်မှထွက်လာေသာအက် တမ်များ (sputter) (supatta) ကဲ့သုိေသာ
ြပင်ပမှ ပစ� ည်းများ ��တ် သီးတံ ထဲ သုိ ့
့
၀င်သွားြခင်း ။

 ��တ်သီးတံ အစွန ်အဖျားသည် အေြခြပုကုန ်�ကမ်းပစ�ည်း�ှင့် တို က် မိြခင်းစသည်တို ေ�ကာင့
် ပိတ် သွားြခင်း ။
့
 ��တ်သီးတံ၏ အပူချိန ်ြမင့်တက်ြခင်း။
 ��တ်သီးတံ တင်းကျပ်ပံု မှာ မလံုေလာက်ခဲ့ ြခင်း။
 ေလာင်က�မ်း�ိငု ်ေသာဓာတ်ေငွ�ထည့်သည့် စနစ် အတွငး် သိုေလဝင်
သွားြခင်း ။
့

33 (MY)

・ မီး သတ်နည်း လမ်းများ (အေထာက်အကူြပုစာအုပ် စာမျက်�ာှ 47)
မီး�ငိမ်း သတ် သည့်အခါ ဦးစွာ �ကို တင်အ ပူေပးေအာက်ဆီ ဂျင်အဆို �ှ့ င ်ကို ပိတ်�ပီးေနာက် ေလာင်စာဓာတ်ေငွ�ကိုပိတ် ရ သည် ။
ြဖတ်ေတာက်ြခင်း လု ပ်င န်း တွင ်၊ �ကို တင်အ ပူေပး ေအာက်စီ ဂျင်၊ ေလာင်စာဓာတ်ေငွ�၊ ေအာက်စီ ဂျင် ြဖတ်ေတာက်ြခင်း
(setudan sanso) စသည့် အ စဉ်လိုက် အတိုငး် အဆို�ှ့ င ်ကိုပိတ် ရ သည် ။ ဂေဟေဆာ်ြခင်း / ြဖတ်ေတာက် ြခင်းလု ပ်င န်း
လုပ်ေဆာင်ေနစဉ် မီး�ငိမ်း သွားပါက တူညီေသာအစီ အ စဉ်အတိုငး် အဆို�ှ့ င ်ကိုချက်ချင်း ပိတ်ပါ။
သိုေသာ်
လု ပ် င န်း လု ပ်ေနစဉ်မီး ေတာက် ြပန်ဝင်ြခင်းြဖစ်ေပါ်ပါက �ကို တင်အ ပူ ေပး ေအာက်စီဂျင်အဆို�ှ့ င ်ကိုချက်ချင်း
့
ပိတ်ကာ၊ ထို ေနာက်
ေလာင်စာဓာတ်ေငွ�အဆို�ှ့ င ်ကို ပိတ်�ပီး ၊ ေနာက် ဆံုးတွင ်ေအာက်ဆီဂျင်ြဖင့် ြဖတ်ေတာက် သည့် (setudan
့
sanso)

အဆို�ှ့ င ်ကိုပိတ် ရ သည်။

ဆက် လက်�ပီးေအာက်ဆီဂျင်

(sanso)

/

ေလာင်စာဓာတ်ေငွ�ဘူး အဆို �ှ့ င ်ကို

ပိတ်�ပီးဖိ အားထိနး် ည�ိဗားခလုတ် (aturyoku chousei handoru) ကိုေြဖေလ�ာ့ရ သည် ။
မီးေတာက်ြပန်ဝင်ြခင်း ေ�ကာင့်

မီး�ငိမ်း သတ်ပါက

ြဖစ်ရ သည့်အေ�ကာင်းအရင်းကို

ေဖာ် ထု တ်

�ပီး

ေဆာင်ရွက် �ပီး မှ အလုပ်ကိုြပန်စ ပါ။ အေ�ကာင်း အရင်း ကို ေဖာ်ထုတ် �ိင
ု ်ြခင်း မ�ှိ ဘဲ၊ ြပန်လည် မ စတင်ပါ�ှင ့်။

34 (MY)

တံု ြပန်
့ မ�များ

1.3.5 ��တသ
် းီ တံ
・ ��တ ်သးီ တံ ေရွ းချယ်ြခင်း (အေထာက်အကူြပုစာအုပ် စာမျက်�ာှ 47)
��တ်သီး တံ သည် ေလာင်က�မ်း �ိင
ု ်ေသာဓာတ်ေငွ�အ မျိုးအစား�ှင ့် အေြခြပုကုန ်�ကမ်း ပစ�ည်း ၏ အထူ ကိုလိုက် ၍ ၊ ထုတ်လုပ်
သူ ၏ လက်စွဲ စာအုပ် စ သည်တို တွ
့ င ် ေဖာ်ြပထားသည့်အတိုငး် သင့်ေလျာ်စွာ ေရွ းချယ် ရန်လို အပ် သည် ။

・��တ်သးီ တံတပ် ဆ င်ပံု (အေထာက်အကူြပုစာအုပ် စာမျက်�ာှ 47)
��တ်သီး တံ တပ် ဆ င်ရန်လုပ်ထံုး လု ပ် နည်း မှာ ေအာက်ပါအတိုငး် ြဖစ် သ ည်။

[��တ် သီးတံ တပ် ဆ င်ြခင်းလု ပ်ထံုး လုပ် နည်း ]
①

��တ်သီး တံ �ှင ့် မ�တ်တံ (suikan) �ကား�ှိ အ ဆက် အသွယ် အစိတ် အပိုငး် များ

Back မူလီ

တွင ်ြခစ်ရာမ�ှိေနေစရန်� င
ှ ့် ဖုန်မ�န ်�့ င
ှ ့်ဆီများမကပ်ေနေစရန်စ စ်ေဆးပါ။
②

(Back nut)

ပံု 1-31 �ှိ Back မူလီ (Back nut)(packing nut) ကို အကုန ်ြပန်ကျပ် ပါ

အဓိက ကိုယ်ထ ည် ၏
ဆဌဂံပံုအ ပိုငး်

(အဓိ ကကိုယ် ထည်၏ ဆဌဂံ ပံု အပိုငး် သိုထိ
့ သည် အ ထိ) ။
③

��တ်သီး တံ ကို မ�တ်တံ (suikan) သို ့ အတွငး် ထဲ ထိ ေရာက်ေအာင်ကျပ်�ပီး
ထည့် ရ သည်။

④

��တ်သီး တံ ၏

အဓိ ကကို ယ် ထည် ၏

ဆဌဂံ ပံု အပိုငး် ကို

သတ် မှတ်ဂွ

သတ်မှတ်ဂွ

(Dedicated wrench) ြဖင့်အြပည့်အ ဝတင်းကျပ်ပါ။ ဤအချိန ်၌ ချိန ်�ိင
ု ်ေသာဂွ
(monkey

wrench)

ကို အ သံုးြပုပါက

(Dedicated wrench)

အြပင်ဘက်�ပန်မူ လီ လည်ထွက်

သွား�ိင
ု ်ေသာေ�ကာင့်၊ ချိန ်�ိင
ု ်ေသာဂွ (monkey wrench) ကို မ သံုးေစလို ပါ။
⑤

Back မူလီ (Back nut) ကို ခုခံမ�ကိုခံစားရသည် အထိ လ က် ြဖင့်လှည့်ပါ။

⑥

Back မူလီ (Back nut) ကို သတ် မှတ်ဂွ (Dedicated wrench) ြဖင့်လှည့်ပါ။

ရင်း ြမစ် ： KOIKE SANSO KOGYO Co.,LTD

ပံု 1-31：��တ်သီးတံ တ ပ်ဆ င်ြခင်း
(KOIKE SANSO KOGYO Co.,LTD မှ ထု တ် ထားေသာ)

ပထမဆံုး တပ် ဆ င်ချိန ်တွင ် 1/2 လှည့်�ပီး ၊ ဒုတိ ယ�ှင ့်ေနာက် ဆ က် တွဲ တပ် ဆ င်ချိန ်များတွင ် 1/4 ခန ်လ
့ ှည့်ရ သည်။

・��တ်သးီ တံသန်�့ ှ ငး် ေရးနည်းလမ်း (အေထာက်အကူြပုစာအုပ် စာမျက်�ာှ 49)
ဂေဟေဆာ် ြခင်း ၊

ြဖတ်ေတာက် ြခင်းေဆာင်ရွ က် သ ည့်အခါ

သတ�ုမျက်�ာှ ြပင်မှထွက်လာ

ေသာအက် တမ် များ

(sputter)

(supatta) ြဖင့် ��တ်သီးတံ ၏ အစွန ်အဖျားကို ပိတ်ဆို�ိ့ င
ု ်သည်။ ထို သုိြဖစ်
့ ေပါ်ပါက ��တ် သီးတံ သန ်�့ ှငး် ေရးအတွက်သုံး ေသာ
အပ်ြဖင့်သ န ်�့ ှငး် ပါ။
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1.3.6 ပိုက် (housu)
・one-touch fitting အဆစ် (wantacchi tugite ) တပ် ဆင်ြခင်း (အေထာက်အကူြပုစာအုပ် စာမျက်�ာှ
50)
ဓာတ်ေငွ�ဂ ေဟေဆာ် သည့်

ပိုက်

(housu)

သည်

ေအာက်ဆီ ဂျင်

(sanso)

အတွက် တစ်ခု� ှင ့်

ေလာင်က�မ်း�ိင
ု ်ေသာ

ဓာတ်ေငွ�အတွက် တ စ်ခု 2ေချာင်း ပါ set ြဖစ်ကာ၊ ပံု 1-36 တွင ်ေဖာ်ြပ ထားသည့် one-touch fitting အဆစ် (wantacchi
tugite ) ကို အစွနး် �ှစ် ဖ က် စလံုး တွင ် တပ် ဆ င်ထားသည့်ပံု စံြဖင့်လ ည်း ေရာင်းချြခင်းမှာ များသည် ။
ပိုက် (housu) �ှင ့် one-touch fitting အဆစ် (wantacchi tugite ) ကို သပ် သ ပ်စီ ဝ ယ်�ပီး ၊ ပိုက် (housu) ၏
အစွနး် �ှစ်ဖ က် စ လံုးတွင ် one-touch fitting အဆစ် ကို တပ် ဆ င်သ ည့်အခါ ေအာက်ပါအတိုငး် လု ပ်ရ သည် ။

[ပိုက် (housu) ၏ အစွနး် �ှစ် ဖ က် စလံုး တွင ် one-touch fitting အဆစ် (wantacchi tugite ) ကို တပ် ဆ င်ြခင်း အတွက်
လုပ် ထံုးလုပ် နည်း ]
①

ပိုက် band (housu bando) ြဖင့်ေသေသချာချာကျပ်ေအာင်ြပုလုပ် ရ သည်။ ဤအချိန ် တွင ်ဆီ� ှင ့်အ မဲဆီတို ကိ
့ ု သုံးြခင်း ၊
မရမကလှည့်ြခင်း ၊ အတွငး် ပိုငး် မျက်�ာှ ြပင်ကို ြခစ်ြခင်း သို မဟု
တ် ေပျာ့ေပျာင်း ေစရန်ပုတ်ြခင်းများမလု ပ် ရ။
့

(၂) ပို က် (housu) အဆစ်ကို တင်း တင်းကျပ်ကျပ် တ ပ်ထား�ပီး ၊ ေရတိုင ်ကီ အတွငး် �ှစ်ကာ၊ �ိုက် ထ�ို ဂျင်သုိ မဟု
တ်ေြခာက်ေသွ�
့
ေသာေလြဖင့်၊ အြမင့်ဆံုး အသံုး ချဖိ အား၏2 ဆခန ်�့ ှိေသာ ဖိ အားကို 5 မိန စ် ထည့်ကာ၊ ယိုစိ မ့် မ�� င
ှ ့် အဆစ်ြပတ်ေနြခင်း
များမ�ှိေ�ကာင်း စစ်ေဆးရသည် ။

ရင်းြမစ် ：NISSAN TANAKA CORPORATION

ပံု 1-36：ဓာတ်ေငွ�ဂေဟ one-touch fitting အဆစ်
(NISSAN TANAKA CORPORATION မှထုတ်ထားေသာ)
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・ဓာတ်ေငွ� ပို က် (housu) ကို �ကည့ ်�� စစ်ေဆးြခင်း (အေထာက်အကူြပုစာအုပ် စာမျက်�ာှ 51)
အသံုး ြပုမ� မြပုမီေအာက်ပါအချက်များကို�ကည့်�� စစ်ေဆးပါ။ အထူး သြဖင့် ေအာက်ဆီဂျင် (sanso)

ပိုက် (housu) ကို

တစ်�ကိ မ် တည်းသာ မီး ေတာက်ြပန်ဝင်ပါက အတွငး် ပိုငး် တွင ် ကျပ်ခိုး စွဲသွား�ပီး ၊ ေနာက် တစ်�ကိ မ် မီးေတာက်ြပန်ဝင်သာွ းလ�င်
၎င်းမှာ ြပင်း ထန်စွာ မီးေလာင်�ိင
ု ် ေသာေ�ကာင့် သတိြပုပါ။

[အသံုး မြပုမီ �ကည့်�� စစ်ေဆးရန်အချက်များ]


ပိုက် (housu) မျက်�ာှ ြပင်ေပါ် �ှိ အားြဖည့်အလ�ာ သိုေရာက်
�ှိလာသည့်အက်ေ�ကာင်း များ
့



အြခစ်ရာများ သိုမဟု
တ် ေဖာင်း ေနြခင်း
့



အေရာင်ေြပာင်း / မာသွားြခင်း



သတ�ုအဆစ်ပွတ်တိုက်မ� များ



ေအာက် စီဂျင် (sanso) ပိုက် (housu) အတွငး် ပိုငး် �ှိ ပံုမှန ်မဟုတ် သ ည့်အရာများ (ဖုန ်၊ အင်း ဆက်ပိုး များစသည် )

အကယ် ၍ ပံုမှန ်မဟုတ် သည့် အချက် 1 ချက် ပင်�ှိပါက၊ မြပုြပင်ဘဲ ပိုက် (housu) အသစ် တစ်ခု ြဖင့်အစားထိုး ပါ။ ပိုက်
(housu) ၏ယိုစိ မ့်ေနေသာအပိုငး် ကို လ�ပ် မကူး သည့်တိ ပ်ြဖင့်ကပ် ကာ ြပုြပင်ြခင်း များမလုပ် ရ။

・ဓာတ်ေငွ� ပို က် (housu) ကိုငတ
် ွယ်ရန် သတိထားရမည့ ်အချက်များ (အေထာက်အကူြပုစာအုပ် စာမျက်�ာှ
52)
ဓာတ်ေငွ� ပိုက် (housu) ကိုသုးံ ေသာအခါေအာက် ပါအချက်များကို လံုေလာက်စွာ သတိြပုပါ။

[ဓာတ်ေငွ� ပိုက် (housu) အသံုးြပုချိန ် သတိြပုရန်အချက်များ]


အနိမ့်ဆံုးေကွး သည့်အချင်း ဝက်ေအာက်တွင �
် ှိေနပါကမသံုး ရ



ဓာတ်ေငွ�အုးိ (bonbe) လည် ပင်း အပိုငး် �ှင ့် လု ပ် သား၏ပခံုးေပါ်တွင ်ချိတ်ဆွဲ�ပီး မသံုး ရ



ပိုက် (housu) ေပါ်သို ့ ဆီ� င
ှ ့်အဆီ များ မရ�ဲပါေစ�ှင ့်



ြခစ်ရာထင်ေနသည့် ပစ�ည်းကို ြပုြပင်�ပီး မသံုး ရ



သံမ�ိြဖင့်ချိတ်ဆွဲ ၍ မသိမ်း ရ



အိုဇု နး် ထုတ်လုပ် သည့်ေနရာတွင ်မ သိမ်း ဆည်းရ
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1.3.7

ဓာတ်ေငွ�ဂေဟေဆာ်ြခင်း

(gasu

yousetsu)

တွင အ
် သံးု ြပုေသာ

ကိရိယာများစစ်ေဆးြခင်း
・ဓာတ်ေငွ�ဂေဟေဆာ်ြခင်း

(gasu

yousetsu)

တွငအ
် သံးု ြပုေသာကိရိ ယာ

များကိုစစ်ေဆးရန်

လိုအပ် ချက်များ (အေထာက်အ ကူြပုစာအုပ် စာမျက်�ာှ 52)
ဓာတ်ေငွ�ဂ ေဟေဆာ်ြခင်း (gasu yousetsu) တွင ်အသံုး ြပုေသာကိရိ ယာများသည် ဝယ်ယူ�ပီး ေနာက် ၊ ေန စဉ်
့ အသံုး ြပုြခင်း�ှင့်
အချိန ်�ကာလာသည်� င
ှ ့်အ မ� ယို ယွငး် ပျက် စီးသွားပါ မည်။ ထို ေ�ကာင့
်ဤ ပစ�ည်း များအတွ က် ေန စဉ်စစ်
ေဆးမ�များြပုလုပ် ရန်� င
ှ ့်၊
့
့
ဇယား

1-17

တွင ်ေဖာ်ြပထားေသာ

သတ်မှတ် အချိန ်ကာလကုန်လွန်သွားပါက၊

ထု တ်လုပ် သူမှ စစ်ေဆးြခင်း�ှင့်

စွန ်ပ့ စ်ြခင်းကဲ့သုိေသာလု
ပ်ေဆာင်မ� များြပုလုပ် ရန်လို အ ပ် သည်။
့

ဇယား
1-17：ဂေဟေဆာ် ြခင်း အမျိုးမျိုးအတွက် အ သံုး ြပုေသာစက် ပစ� ည်း များစွန ်ပ့ စ် ြခင်း�ှင ့် ထုတ်လုပ်သူမှ စစ်ေဆးသည့်ကာလ
表1-17：各種溶接に用いる機器の廃棄またはメーカによる点検の時期

သတ်
မှ တ ် က ိ ရ ိ ယ ာ
対象機器
စုတ်ယူ�ပန်
吹管

ဖိ အားထိ နး် ည�ိ ကိ ရိ ယာ
(aturyoku chousei ki)
အေြခာက် ခံ လံု ြခံု ေရးကိ ရိ
ယာ(kanshiki anzen ki)

圧力調整器

乾式安全器

ပထမဦးဆံ
ုး စစ်ေဆးြခင်း
最初の点検

စတင်ချိ န ်
開始時期

製造年月後
ေန ရက်
ေနာက် ပို ငး်
့
ထု တ် လု ပ် �ပီး သည့်

製造年月後
ေန ရက်
ေနာက် ပို ငး်
့
ထု တ် လု ပ် �ပီး သည့်

使用開始後

စတင်အ သံုး ြပု�ပီး ေနာက် ပို င်း

ကာလ
期間

ဒုတိယ
�ှငေ
့် နာက်ပိုငး် စစ်ေဆးြခင်း
2回目以降の点検
ကာလ
期間

55年
�ှစ်

ထုတ
်လု ပ်သူမှ သ တ်မှတ်ထားေသာကာလ
メーカの指定する期間

3
�ှစ်
3年

ထုတ
်လု ပ်သူမှ သ တ်မှတ်ထားေသာကာလ
メーカの指定する期間

7
�ှစ်
7年

ထုတ
်လု ပ်သူမှ သ တ်မှတ်ထားေသာကာလ
メーカの指定する期間

ရင်းြမစ် ： လုပ် င န်းခွင ်ေဘးကင်းလံုြခံု ေရး�ှင ့်ကျန်းမာသန ်�့ ှငး် ေရးအေထွေထွ
သုေတသနစင်တာ နည်း ပညာလမ်း ��န ်ချက်များ
資料：労働安全衛生総合研究所技術指針
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・မ� တ ်တံ (suikan) (ဂေဟမီးေချာင်း (tochi)) စစ် ေဆးြခင်း
စီးပွားေရးလုပ် င န်း�ှ င မ
် ှ စစ် ေဆးသည့ ် အ ချက်များ (အေထာက်အ ကူြပုစာအုပ် စာမျက်�ာှ 53)
မ�တ်တံ (suikan) စစ်ေဆးြခင်း အတွက် �ကို တင်�ပီး ဇယား 1-18 တွင ်ြပထားသည့် စစ်ေဆးေရးအချက်များကို ဆံုး ြဖတ်ကာ၊
တိတိကျကျေဆာင်ရွက် ရန်လို အပ် သည် ။ ေန စဉ်စစ်
ေဆးမ�များ (nichijou tenken) ကို အလုပ် မ စခင်ေန စဉ်ြပုလု
ပ်�ပီး ၊
့
့
လစဉ်စစ်ေဆးမ�များကို 1လအတွ ငး် သတ်မှတ် ထားသည့် အတိုငး် စစ် ေဆးသည် ။

ဇယား表1-18：点検項目（例）
1-18：စစ်ေဆးရန်အချက်များ (ဥပမာ)
စစ်ေဆးရန်အ

点検項目
ချက်များ

စစ်ေဆးရမည့်ေနရာ

点検箇所

စစ်
ေဆးြခင်း
定期点検

●

●

●

●

傷や変形はないか
ပံုပျက်ေနသလား

●

●

点検内容

ကို ယ်ထ ည် ၊ ပို က် ( housu)၊
အက်ကွဲေ�ကာင်း�ှင ့်
本体、ホース、継
ひび割れや腐食がない

အြပင်ပိုငး်
စစ်ေဆး

外観検査
ြခင်း

ေလလံုမ� စ စ်

ေဆးြခင်း
気密検査

手台及びパイプ

အဆစ် တင်သ ည့် အ ရ�ှင ့်ပို က်

ပွနး် ပဲ့ပျက်ဆီးြခင်းများ�ှိ သလား
か

အဆို�ှ့ င ်စသည်
パイプ等

ပျက်
စီးမ� သို မဟု
တ် ပံု ပျက် ေနသလား
့
破損又は変形がないか

��တ်သးီ တံထိေတွ� သည့်အ ပို
火口の当り部、
င်း ၊ ပိုက် (housu)
ホース継手台の当
အဆစ် တ င်သည့် အ ရာ
ထိေတွ�သ ည့်အ ပိုငး်
り部

ပံု ပျက် ြခင်း သို မဟု
တ် အ ရည် ေပျာ် ပျက် စီး
့

変形又は溶損がないか

●

●

အဆို�ှ့ င ်
バルブ

sheet ယိုစိမ့်မ� ြဖစ်ေနသလား
シート漏れはないか

●

●

��
တ် သီး တံ တ ပ် ဆ င် သ ည့် အ ပို င်း
火口の取付け部

バルブや部品の取
အဆို �ှ့ င်� ှင ့် အ စိ တ် အ ပို င်းများ

付け部

ြခင်း �ှိ သ လား

ဓာတ် ေငွ�ယို စိ မ့် မ� ြဖစ် ေနသလား
ガス漏れはないか

ြပင်ပယိုစိမ့်မ�ြဖစ်ေနသလား

ေချာေချာေမွ�ေမွ�ချိန ်ည�ိ� င
ို ်
スムーズに調整できる

切断酸素気流

ပံုမှန ်ြဖစ် သလား
正常か

ြဖတ် ေတာက် ေအာက် ဆီ ဂျင် (setudan
sanso) ေလေ�ကာင်း

●

外部漏れはないか

Frame

火炎状態の
火炎
အေြခအေန
確認
စစ်ေဆးြခင်း

ြခစ်ရာ သိုမဟု
တ်
့

��တ်သးီ တံ
火口

တပ် ဆ င် သ ည့် အ ပို င်း

မီးေတာက်

လစဉ်ပံ
ု မှ န ်
毎月の

ေန စဉ်စစ်
ေဆးမ�
့
များ(nichijou
日常点検
tenken)

စစ်ေဆးရမည့် အေ�ကာင်း အရာ

か

သလား
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●
●

●

●

●

・ဖိ အားထိန်းည�ိကိရိယာ (aturyoku chousei ki) ကိုစစ်ေဆးြခင်း စသည်
စီးပွားေရးလုပ် င န်း�ှ င မ
် ှ စစ် ေဆးေသာအချက်များ

ဖိ အားအနိမ့်ဘက်�ှိ
ဖိ အားြပဂိတ်

(အေထာက်အ ကူြပုစာအုပ် စာမျက်�ာှ 54)
ဖိ အားထိနး် ည�ိကိရိယာ
အတွက်

(aturyoku

chousei

ki)

ဖိ အားအြမင့်ဘက်�ှိ
ဖိ အားြပဂိတ်

စစ်ေဆးရန်

�ကို တင်�ပီး ဇယား 1-18 တွင ် ြပထားသည့် စစ်ေဆးေရး

အချက်များကို ဆံုးြဖတ် ကာ၊ တိ တိကျကျေဆာင်ရွက် ရန်လို အပ် သ ည်။

Outlet

Inlet အဆစ်

အဆစ်

ေန စဉ်
စစ်ေဆးမ�များ (nichijou tenken) ကို အလုပ် မ စ ခင်ေန စဉ်
့
့
ြပုလုပ် �ပီး ၊ လစဉ်စစ်ေဆးမ�များကို 1လအ တွငး် သတ်မှတ်ထားသည့်
အတိုငး် စစ်ေဆးသည်။

ဝက်အူ တပ် ပါ

အစိ တ် အ ပို င်း အသီးသီး ၏အမည်

ဇယား 1-19：စစ်表1-9：点検項目（例）
ေဆးရန်အချက်များ (ဥပမာ)
စစ်ေဆးရန်

点検項目

အချက်များ

အြပင်ပိုငး်

စစ်ေဆးြခင်း
外観検査

စစ်点検箇所
ေဆးရမည့်ေနရာ
ကိုယ် ထ ည် ၊ အဖံုး
本体、カバー

စစ်ေဆးရမည့
် အေ�ကာင်း အရာ
点検内容

ひび割れや腐食がないか
အက် ကွဲ ေ�ကာင်း �ှင့်ပွ န်း ပဲ့ ပျက် ဆီး ြခင်း �ှိ လား

Inlet
အဆစ် ၊ Outlet အဆစ် ၊
ပျက် စီးမ� သို မဟု
တ်
့
入口継手、出口継手、圧
ဖိ
အားြပဂိတ်
力計

破損又は変形がないか
ပံုပျက်ေနသလား

ြခစ်
ရာများ၊ပံု ပျက် မ� များသို မဟု
တ် အ နည်း
့
Inlet အဆစ် � ှင့်ဘူး အဆို �ှ့ င် အ �ကား
入口継手と容器弁との接
傷、変形、気味の付着等

合部及びねじ

ချိ တ် ဆ က် သ ည့် အ ပို င်း�ှင ့် ဝက် အူ

ငယ် ေစးကပ် ေနြခင်းများ�ှိ သ လား

ဖိ အားြပဂိတ် case
圧力計のケース

ပံု ပျက်ေနသလား
変形がないか

①
Inlet အဆစ် ဝ က် အူ လှ ည့်
①入口継手ねじ込み部

ဖိ အားထိ နး် ည�ိ ဗားခလု တ် (aturyoku

��န ်ြပြမ�ား၏ အေနအထား
指針の位置
အစိ တ် အ ပို င်း

はないか

သု ည အမှ တ် သို ြပန်
့ ေရာက် ေနသလား
ゼロ点に戻っているか
chousei handoru) ကို

② ဖိ အားအြမင့်ဖိ အားြပဂိ တ်

ေချာင်ေနေအာင် ထားကာဓာတ် ေငွ�ကို သွ င်း

③ေနာက်
み部 ေကျာအဖံုး ဝက်အူ လှည့်

ဆပ် ြပာေရြဖင့် စ စ် ေဆးပါ
れはないか

③バックキャップねじ込
石鹸水で確認してガス漏
�ပီး ၊ ယို စိ မ့် မ� �ှိ မ �ှိ
ဝက် အူ လှ ည့် အ စိ တ် အ ပို င်း

စစ်ေဆးြခင်း

気密検査

Outlet
出口
④ကို ယ် ထ ည် � ှင့် အ ဖံုး ဝက် အူ လှ ည့်
④本体とカバーねじ込み
အစိ တ် အ ပို င်း

部
⑤ဖိ အားအနိမ့် ဖိ အားြပဂိ တ် ဝ က် အူ

လှ ည့် အ စိ တ် အ ပို ငး်
⑤低圧圧力計ねじ込み部
⑥ Outlet အဆစ်

⑥出口継手ねじ込み部
ဝက် အူ လှ ည့် အ စိ တ် အ ပို င်း
⑦လံု ြခံု ေရးအဆို �ှ့ င်
⑦安全弁部

သတ် မှ တ် ဖိ အားအ

仕様圧力範
ကွာ အေဝး တို ကိ
့ ု

囲の確認
အတည် ြပုြခင်း

ဓာတ်ေငွ�ယိုစိမ့်မ�
(outflow)
ガス漏れ（出流れ）はな
�ှိပါသလား
いか

日常点検

များ(nichijou
tenken)

လစဉ်ပံ
ု မှ န ်
毎月の

စစ်
ေဆးြခင်း
定期点検

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

ထွက်ေပါက်ကိုပိတ်ထားသည့်

出口を閉止した状態で仕
အတိုငး် အသံုးြပုဖိ အား

様圧力に設定し、石鹸水
ကိုထားကာ၊
で確認してガス漏れはな
ယိုစိမ့်မ��ှိ မ�ှိ ဆပ်ြပာေရြဖင့်
いか
စစ်ေဆးပါ

ဓာတ် ေငွ�ကို သွ ငး် �ပီး ၊ ဖိ အားထိ နး် ည�ိ ဗားခလု တ် (aturyoku chousei handoru)
ガスを供給し、圧力調整ハンドルを操作して最高圧

力までの設定が正常に行えるか

ကို လု ပ် ေဆာင်ေစ�ပီး အြမင့်ဆံုး ဖိ အားအထိ တ င်ြခင်း ကို ပံု မှ န ်လု ပ် ေဆာင်� ိုင ်လား

လံုြခံုေရးအဆို �ှ့ င ်ထွက်ေပါက်မှဓာတ် ေငွ�ယိုစိမ့်မ��ှိ သလား
安全弁放出口からのガス漏れはないか

ဖိ အားကျဆင်းမ� 使用状態でガスを流したとき、高圧圧力計の低下が
အသံုး ြပုေနသည့်အ တိုငး် ဓာတ်ေငွ�ကိုစီး ဆင်းေစပါက၊
圧力低下の
စစ်ေဆးြခင်း
確認

ေန စဉ်စစ်
ေဆးမ�
့

圧力調整ハンドルを緩め

②高圧圧力計ねじ込み部 た状態でガスを供給し、

ေလလံုမ�

မူလီ

ပံု 1-40：ဖိ အားထိ နး် ည�ိ ကိ ရိ ယာ (aturyoku chousei ki)

ဖိ အားအြမင့်ဖိ အားြပဂိတ် နိမ့်ကျေနပါသလား
ないか

40 (MY)

●
●
●

အခန်း 2 ေလာင်က�မ်း�ိင
ု ေ
် သာဓာတ်ေငွ� / ေအာက်ဆဂ
ီ ျင် (sanso)
�ှင စ
ု များ
့် ပ် လျဉ်းေသာ အေြခခံဗဟုသ တ
2.1 ေအာက်ဆဂ
ီ ျင် (sanso) �ှင စ
ု များ
့် ပ် လျဉ်းေသာ အေြခခံ ဗဟုသ တ
2.1.1 နိဒါန်း (အေထာက်အကူြပုစာအုပ် စာမျက်�ာှ 57)
ေအာက်ဆီဂျင် (sanso) သည် က မ�ာ ေပါ် �ှိ သက်�ှိ အများအြပားက အသက်�ှင ်�င
ို ်ရန် အတွက်လုပ်ေဆာင်မ�များကို ဆ က် လက်
လုပ်ေဆာင်ရန်လို အပ် သည့်အရာြဖစ်ေသာေ�ကာင့်၊

လူ ခ��
့ ာ ကိုယ် အတွက် အကျိုး�ှိ သည်ဟုယူဆ ထားြခင်း�ှိပါသည် ။

သိုေသာ်
့

ေအာက်ဆီဂျင်ပါဝင် မ�ြမင့်မားြခင်း သည် အလွန ်အ��ရာယ်�ှိ သည်� င
ှ ့်တစ်�ပိုင်နက် ၊ လူ ကိ
့ ုယ် ခ��ာ ကို လ ည်း အ��ရာယ် ြဖစ်ေစ သည် ။
အြခားတစ် ဖ က်တွင ်မူ ၊ ေအာက်ဆီ ဂျင်ပါဝင်မ�န ိမ့်သွားပါကလည်း လူ ကျန်
း မာေရး ကိုဆိုးဆိုးရွ ားရွ ားဆိုး ကျိုး သက်ေရာက်ေစသည်။
့
ကျင့်သားမရေသးခင် ေအာက်ဆီ ဂျင်( sanso)၏အ��ရာယ်ကို သတိ မြပုမိဘဲ၊ အလွယ် တကူကိုင ် တွယ် တတ်�ကေသာ် လည်း ၊
အြခားအ��ရာယ်�ှိေသာ ေဘးြဖစ် ေစေသာဓာတု ပ စ�ည်းများကဲ့သုိ ့ ဂ�ု တစိုက်ကိုင ်တွယ်ရန်လို အပ် သ ည်။
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2.1.2 ေအာက်ဆဂ
ီ ျင်( sanso)၏အ��ရာယ်
・ေအာက်ဆ ဂ
ီ ျင် (sanso) ၏ ဝိေသသလက�ဏာများ (အေထာက်အကူြပုစာအုပ် စာမျက်�ာှ 57)
ေအာက်ဆီဂျင် (sanso)

သည် အေရာင်မဲ့�ပီး ေဖာက်ထွငး် ြမင်�ိင
ု ်ကာ အနံကင်
့ း မဲ့ သည်။

၎င်း သည်ေလထက်ပို ၍ ေလးေသာ

ေ�ကာင့်သ န ်စ့ င်ေသာေအာက်ဆီ ဂျင် (sanso) ကို နိမ့်ေသာ အေခါင်း ေပါက်ကဲ့သုိေနရာများတွ
င ်သတိ မ ြပုမိေစဘဲ�ှိေန�ိင
ု ်သည် ။
့
ေအာက်ဆီဂျင် (sanso) ၌ အရာဝတ�ုများကိုမီး ေလာင်ြခင်းကို အားေပးသည့်လုပ်ေဆာင် ချက်�ှိေသာေ�ကာင့် ေလထုထဲတွင ်
မေလာင်က�မ်းေသာအရာများကို

ပင်လ�င်ြမန်စွာ ေလာင်

က�မ်း ေစသည် ။

အ၀တ် အ ထည်ကုန ်�ကမ်း ြဖစ် သည့်

Calico

ကို

ေအာက်ဆီဂျင် (sanso) 10％ ပို ထည့် ထားေသာေလထု ထဲ တွင ် မီး �� ိ �ေသာအခါ၊ celluloid film ကဲ့သုိေလာင်
က�မ်း သွားသည်
့
ဟုဆို သည်။ ထို အြပင်
ဇယား 2-1 တွင ် ေဖာ်ြပထားသည့် အတိုငး် ေအာက်ဆီ ဂျင် (sanso) ပါဝင်မ�� န
� း် တိုးလာသည်�င
ှ ့်အမ�၊
့
အမျိုးမျိုးေသာအရာဝတ�ုများ၏ ေလာင်က�မ်း မ� အပူချိန်မှာ နိမ့် သွား�ပီး မီး ေလာင်ရန်လွယ်ကူေစသည်။
တစ် ဖ န် ေအာက်ဆီ ဂျင် (sanso) ထဲ တွင ် ေလထု ထဲ ၌ ေလာင်က�မ်း ြခင်း ထက် ေလာင်က�မ်း မ� အပူချိန ် ပိုမိုြမင့်မားသည် ။
ဓာတ်ေငွ�ဂ ေဟေဆာ်ြခင်း (gasu yousetsu)
ထိုေ�ကာင့
်
့

သိပ် သည်း

ေသာေအာက်ဆီဂျင်

/ ြဖတ်ေတာက်ြခင်းတွင ်လည်း ဤဝိေသသနကို အသံုး ြပုေနြခင်းြဖစ် သည်။
(sanso)

အတွငး်

အဝတ် အ ထည် များကိုမီး �� ိ �ပါက

မီး ေလာင်မ� သည်ေလထဲ

တွင ်ြဖစ်ပျက် သည့် အရာထက် ပို ၍ ဆိုးရွ ား�ိင
ု ်သည်။

ဇယား 2-1: အရာဝတ�表2-1：物質の発火温度（℃）
ုများ၏ေလာင်က�မ်းမ� အ ပူချိ န ်
ေလထု အ တွ င်း
空気中

酸素中

(ေအာက် ဆီ ဂျင်

(sanso)အတွ င်း )

ガソリン
ဓာတ်ဆီ

ေရနံ
ဆီ
灯油

heavy
重油oil

လ�
စာမ�န ် ့
鋸屑

ဟိုက
် ဒ�ို ဂျင်
水素

272

251

256

280

585

383

432

424

310

585

ရင်း ြမစ်資料：駒宮功額「酸素の危険性と災害防止対策」〔産業安全研究所
: Kougaku Komamiya "ေအာက် ဆီ ဂျင် (sanso) ၏အ��ရာယ် � ှင့် ကာကွ ယ所報1961年〕
် တားဆီး ေရးအစီ အ မံ "
(စက် မ� လု ပ် င န်းေလးကင်းေရးသု ေတသနအဖွဲ� အ စည်း 1961 ခု � ှစ် )

・ဖိ အားြမင့် ေအာက်ဆ ဂ
ီ ျင် (sanso) ေ�ကာငြ့် ဖစ်ေသာ မေတာ်တဆြဖစ်ရပ် များ (အေထာက်အကူြပုစာအုပ်
စာမျက်�ာှ 58)
2008 ခု� ှစ်တွင ် ေအာက်ဆီဂျင်ဓာတ်ေငွ�အုးိ (sanso bonbe) ကို အသံုးြပုအလုပ်လု ပ်ေနစဉ် ဖိ အားထိနး် ည�ိ အဆို �ှ့ င ်
လွင ့်ထွက်သွား�ပီး အလုပ် သ မား 1 ဦး ဒဏ်ရာ (မီး ေလာင်ဒ ဏ်ရာ) ရ�ှိခဲ့ သည့် မေတာ် တ ဆမ�ြဖစ်ခဲ့ သည်။
�ုတ် တရက်ဖွင့်လိုက်ေသာေ�ကာင့် ဖိ အားထိနး် ည�ိ အဆို �ှ့ င ်
အတွငး် ၌ကပ်ေနေသာ

ဆီေပေနသည့်

အဆို �ှ့ င ်ကို

ဖိ အားအြမင့်ဘ က်�ှိ အပူချိန ်သည့် �ု တ် တ ရက်ြမင့်တက်လာ�ပီး ၊

သတ�ုအပိုငး် အစများစသည့်

ေပါက်ကွဲခဲ့ သည် ဟုယူ ဆ ရသည် ။
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ညစ် ညမ်း ေသာအရာများ

ေလာင်က�မ်းသွားကာ

2.1.3 ေအာက်ဆဂ
ီ ျင်၏ ေဘးထွက်ဆးု ိ ကျိုး�ှိ �င
ို မ
် � (အေထာက်အကူြပုစာအုပ်
စာမျက်�ာှ 59)
ေအာက်ဆီဂျင်

(sanso)

�ှင ့်စ ပ်လျဉ်း၍

အစိုး ရမှ လုပ်ေဆာင်ခဲ့ေသာ

GHSအမျိုးအစား�ှင ့်

ခွဲြခားသတ် မှတ်မ�များ၏

ကျန်း မာေရးအေပါ် ေဘးထွက်ဆိုးကျိုး�ှိ�ိင
ု ်သည့် အချက်များအရ၊ "မျိုးပွားမ�ဆိုင ်ရာအဆိပ်ြဖစ်ေစြခင်း " သည် အမျိုးအစား ၂
ြဖစ်�ပီး ၊

"ကိုယ်တွငး် အဂင်္ ါ

တစ် ခု တည်း အေပါ်သီး သန ် ့ /

တစ် ကိုယ်လံုး ကို အဆိပ်ြဖစ်ေစေသာ

(တစ်�ကိမ် တည်း ထိေတွ� မ� ) ”

သည် အမျိုးအစား ၃ (အသက်�ှူ လမ်း ေ�ကာင်း ကသိကေအာက်ြဖစ်ြခင်း ) တို ြဖစ်
့ သ ည်။ ။ ဆိုလို သည် မှာ ေအာက်ဆီဂျင် (sanso)
�ှင ့်ထိေတွ� ခဲ့ေသာ

တိရိ စ�ာ န်များ၌

မျိုးပွားမ� ကို အဆိပ်ြဖစ်

ေစသည်ဟု

ေတွ� �ှိ ရ�ပီး ၊

ထိေတွ� �ပီးေနာက်တွင ်ေချာင်းဆိုးြခင်း ၊

နာကျင်ြခင်း ၊ အသက်�ှူ ကျပ်ြခင်း ၊ အသက်�ှူ ရန်ခက်ခဲ ြခင်း စသည့် ေရာဂါလက�ဏာများေပါ်လာ�ပီး ၊ အသက်�ှူ လမ်းေ�ကာင်း
ဆိုင ်ရာလည် ပတ် မ�ယိုယွငး် သွားေသာ် လည်း အချိန ်�ကာသွားပါက ြပန်ေကာင်း သွား သည် ။
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2.2 ေလာင်က�မ်း�ိင
ု ေ
် သာဓာတ်ေငွ�
2.2.1 နိ ဒါန်း
(1) ေလာင်က�မ် းရန် လိုအပ် ချက် 3 ခု� င
ှ ့် �ခင်းချက်များ (အေထာက်အကူြပုစာအုပ် စာမျက်�ာှ 60)
ေလာင်က�မ်း �ိင
ု ်ေသာဓာတ်ေငွ�၊

ေရေ�ွးေငွ�၊

အမ�န ်စ သည်တို သည်
့

ေလထဲတွင ်တိကျေသာ

ပါဝင်မ� ၌

�ှိေနပါက၊

မီး �� ိ �

သည့် အ ရင်း အြမစ်ကိုလိုက် ၍ ေပါက်ကွဲ သည့် အတိုငး် မီးေလာင် �ိုင ်သည်။ ပစ�ည်း တစ်ခုေလာင်က�မ်းရန်အတွက် မီးေလာင်�ိင
ု ်
သည့် ပ စ�ည်း ၊ ေအာက်ဆီဂျင် (sanso) �ှင ့် မီးေလာင်�ိင
ု ်သည့် အ ရင်း အြမစ် ဟုဆို သည့် ေလာင်က�မ်း ရန် လို အပ်ချက် 3 ခု �ှိ ရန်
လို အပ် သည် ။ ၎င်းတို ထဲ
့ မှ တစ်ခုခု မ�ှိပါကေလာင်က�မ်းလိ မ့် မည် မဟုတ်ပါ။
ေပါက်ကွဲမ�ဆို သ ည် မှာ ြပင်း ထန်ေသာ "ေလာင်က�မ်းြခင်း " ြဖစ်ေသာေ�ကာင့် ေလာင်က�မ်း ရန် လို အပ်ချက် 3 ခု အတွငး် မှ
တစ်ခုခု မ�ှိပါကနိယာမတစ်ခုအေနြဖင့် ေလာင်က�မ်း မ�ြဖစ်ေပါ် လိမ့် မည် မဟုတ် ပါ။
သိုေသာ်
အက်စီ တ လင်း (asechiren) စသည်တို သည်
ေအာက် ဆီဂျင် (sanso) မ�ှိ လည်းဘဲ “ေပါက်ကွဲ ” �ပီး ၊ silane
့
့
ဓာတ်ေငွ� မှာ မီး �� ိ � သည့် အ ရင်း အြမစ် မ�ှိေသာ် လည်း ေလထု ထဲ၌ အလိုအေလျာက်ေလာင်က�မ်း သည်။ ထို အြပင်
မ�ကာေသးမီ
့
�ှစ်များအတွငး် ဓာတ်ေငွ� ြဖင့်ြဖတ် ေတာက်ြခင်း (gasu setudan) အတွ က် ေလာင်က�မ်း �ိင
ု ်ေသာဓာတ်ေငွ�အြဖစ် အသံုး များ
ေနေသာ ဟိုက် ဒ�ို ဂျင်သည် အနိမ့်ဆံုး မီးေတာက်ေလာင်မ�စွ မ်း အင်မှာ အလွန ်နိမ့်ေသာ ေ�ကာင့်၊ ေလထု ထဲသုိေခတ
� ယိုစိ မ့် သွား�ပီး
့
ေလာင်က�မ်း မ� အကွာ အေဝး�ှိ

ပါဝင်မ�� န
� း် အတွငး်

ေရာက် သွား

ပါက၊

မီး ေလာင်သည့် အရင်း အြမစ်ကို

ေဖျာက်ဖျက်

သည့် နည်း လမ်းြဖင့် ေပါက်ကွဲ မ�ကို ရပ် တန ် ့ ရန်မှာ လက်ေတွ�တွင ်မြဖစ်�ိင
ု ်ပါ။

(2)

ေပါက်ကွဲ� င
ို မ
် � အနိ မ့်ဆုးံ ကန် သတ်
ချက်
့

(bakuhatu

kagen

kai)

�ှင ့် ေပါက်ကွဲ� င
ို မ
် �

အြမင်ဆ
ချက် (အေထာက်အကူြပုစာအုပ် စာမျက်�ာှ 60)
့ ုးံ ကန် သတ်
့
ေလာင်က�မ်း �ိင
ု ်ေသာဓာတ်ေငွ�သ ည်ေလထဲ သုိ ့ ယိုစိမ့် သွားပါက သတ်မှတ် ေလာင်က�မ်း မ� အကွာ အေဝး�ှိ ပါဝင်မ�� န
� း် အတွငး်
ေရာက် မ သွားပါက၊ ေပါက်ကွဲမ� မြဖစ်�ိင
ု ်ပါ။ ဤအကွာ အေဝး ကိုေလာင်က�မ်း ြခင်း (ေပါက်ကွဲမ� ) အကွာ အေဝးဟု ေခါ်သည်။
ေပါက်ကွဲ�င
ို ်မ� အနိမ့်ဆံုး တန်ဖိုး မှာ

နည်း သည့်ဓာတ်ေငွ�ယိုစိ မ့်ေသာအခါ

ေရာက်�ှိေသာေ�ကာင့် ပို အ��ရာယ် များသည်ဟုေြပာ�ိင
ု ်သည်။
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ပမာဏအနည်း ငယ်ြဖင့် ေပါက်ကွဲမ� အကွာ

အေဝးသို ့

(3) ေလာင်က�မ် းမ� အ ြမန် �န
� ်း (အေထာက်အကူြပုစာအုပ် စာမျက်�ာှ 61)

ဓာတ်ေငွ�ေလာင်က�မ်း မ�အ ြမန်� န
� း်
အြဖူေရာင်မီး
ေတာက်
(white spots)

ဓာတ်ေငွ�ထုတ်လ�တ်မ� အြမန်� န
� း်
ဓာတ်ေငွ�ေလာင်က�မ်းမ�အ ြမန်� န
� း်

ဓာတ်ေငွ�ေလာင်က�မ်းမ�အ ြမန်� န
� း်
ဓာတ်ေငွ�ေလာင်က�မ်းမ�အ ြမန်� န
� း်

အြဖူေရာင်မီးေတာက်
(white spots)
Dead band

ဓာတ်ေငွ�ထုတ်လ�တ် မ� အ ြမန်� န
� း်
[စံ � �နး် ]

ဓာတ်ေငွ�ထုတ်လ�တ် မ� အ ြမန်� န
� း်
Flow out

ပံု 2-1：မီးေတာက်မျက်�ာှ ြပင် (အြဖူေရာင်မီးေတာက် ) ဖွဲ� စည်းြခင်း

ဓာတ်ေငွ�ထုတ်လ�တ် မ� အ ြမန်� န
� း်
မီးေတာက် ြပန်ဝ င် ြခင်း
ရင်း ြမစ် ： KOIKE SANSO KOGYO Co.,LTD

(KOIKE SANSO KOGYO Co.,LTD မှထုတ်ထားေသာ)
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(4) အနိမ့် ဆုးံ မီ းေတာက်ေလာင်မ�စွမ်းအင်
・အနိမ့်ဆးု ံ မီးေတာက်ေလာင်မ� စွမ်းအင်ဆုသ
ိ ည်မှာ (အေထာက်အကူြပုစာအုပ် စာမျက်�ာှ 63)
ေလာင်က�မ်း �ိင
ု ်ေသာဓာတ်ေငွ�၏ ပါဝင်မ�ြပင်း အားသည်ေပါက်ကွဲ�ိင
ု ်ေသာကန ်သ
�ှိ ေသာအခါ
့ တ် ပ မာဏသိုေရာက်
့
သတ် မှတ် တစ်ခု�ှိပါကဓာတ်ေငွ�သ ည်ေပါက်ကွဲ တတ် သည် ။

・ မီးေလာင်သည့ ် အရင်းအြမစ် (အေထာက်အကူြပုစာအုပ် စာမျက်�ာှ 63)
ေလာင်က�မ်း �ိင
ု ်ေသာဓာတ်ေငွ�အေြခအေနေပါ်

မူ တည် ၍

လူ ခ��
့ ာ ကိုယ် ၏

အီလ က် ထ �ို

စတက် တစ်စွ မ်း အင်ြဖင့်

ပင်ေပါက် ကွဲ�ိင
ု ်သည် ။
ထို အြပင်
လ�ပ် စစ်ေမာ်တာ၊ ဓာတ်ေငွ�သုးံ စက်ကိရိယာများ၏မီးေတာက် ၊ အပူချိန ်ြမင့်ေသာ အရာဝတ�ုများ၊ ပွတ်တိုက် အပူ ၊
့
သက်ေရာက်မီး ပွားများစသည့်

လုပ် င န်းခွင ်တွင ်

မီးေလာင်

လွယ်ေသာအရင်း အြမစ်ြဖစ်လာ�ိုင ်သည်များ

သာမန်စက်�ု ံ များတွင ်ပင်

မီးေလာင်�င
ို ်သည့် အ ရင်း အြမစ် များမှာ ထင်ထားသည် ထ က်များစွာ �ှိ�ပီး ၊

များစွာ �ှိ သ ည် ။
မီးေလာင်�ိင
ု ်သည့်

အရင်း အြမစ်များကို ဂ�ုစိုက် စရာမလိုေစရန်အားလံုးကို ေသေသချာချာ ဖယ်�ှားရန်မှာ ခက်ခဲ သည်။ ဂေဟေဆာ်လု ပ်င န်း ၌
မေတာ် တဆေပါက်ကွဲမ�ကို ကာကွ ယ် ရန်ေလာင်က�မ်း�ိင
ု ်ေသာ ဓာတ် ေငွ�ယိုစိမ့်ြခင်းကိုကာကွယ်ရန်လို အပ် သည် ။

*

ကိရိယာများသိုမဟု
့ တ် သတ�ုအစိတ်အပိုငး် များကို

အခါထွက်လာေသာမီးပွား
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ကွ န ်က ရစ်�ကမ်းြပင်ေပါ်သို ့

ကျေစေသာ

2.2.2 ဂေဟေဆာ်ရာတွင ်အသံးု ြပုေသာ ေလာင်က�မ်း�ိင
ု ေ
် သာဓာတ်ေငွ�
(1) �ု ပ်ပို ငး် ဆိုငရ
် ာဂု ဏ် သတ� ိများစသည် (အေထာက်အကူြပုစာအုပ် စာမျက်�ာှ 65)

ဇယာ2-6： ဂေဟေဆာ်
ရာတွင ်အ သံုးြပုသည့်ဓာတ်ေငွ�၏�ုပ်ပိုငး် ဆို င ်ရာဂုဏ်သ တ�ိ များစသည်
表2-6：溶接に用いられるガスの物理的性質等
အက်アセチレン
စီ တ လင်း (asechiren)

အေရာင်
�င
ှ အ
့် နံ ့
色及び臭い

ပ�ို ပプロパン
ိနး် (puropan)

အေရာင်
�င
ှ ့်အ နံမ�ှ
့ ိေသာဓာ
အေရာင်
�င
ှ ့်အ နံမ�ှ
့ ိ
無色・無臭のガス
無色・無臭のガス

ဟိုက
်ဒ �ိုဂျင်
水素

အေရာင်� င
ှ ့်အနံမ�ှ
့ ိ
無色・無臭のガス

တ်ေငွ� ြဖစ် သည်။
ေသာဓာတ်ေငွ� ြဖစ် သ ည်။
である。溶接に使 である。一般家庭 である。

ေသာဓာတ်ေငွ� ြဖစ်

သည်။ ဂေဟေဆာ်

သာမန်အိ မ်သုးံ ပ�ို ပိနး်

用するアセチレン (puropan)
で用いられている
တွင ်

ရာတွင ်အ သံုး ြပုေသာ

には、容器に溶解 プロパンには着臭
ရ ည်ထ ည့် ရ န်
့
အက်စီတ လင်း (asechiren) အနံေပျာ်

ဖိ
အားြမင့်ဓာတ်ေငွ�လံု ြခံုေရး
充てんするための
剤をつけることが
တွ
င ် ဘူးအတွငး် ၌ အရည်
ေပျာ်
ရ န်သုးံ ေသာေပျာ် ရ ည်� င
ှ ့် ဥပေဒအရ
溶剤や不純物特有
高圧ガス保安法に
အညစ်အ ေ�ကးများပါဝင်ေန တာဝန်သတ်မှတ်ထား�ပီး ၊

の臭いがある。

ေသာထူးြခားသည့် အ

（注1）

နံ�ှ့ ိသ ည်။

(မှတ်ချက် 1)

よって義務付けら

စက်�ု ံသုးံ LPG တွင ် ထိုသုိ ့

れているが、工業

ြပုလု ပ် ရ န်မ သတ်မှတ်

用のLPGにはその
ထားပါ။
ような義務はな
い。

ဓာတု
ပံုေသနည်း
化学式

ガス比重（注2）

ဓာတ် ေငွ� ဆို င ်ရာဆွဲ င င်အား (မှ တ် ချက် 2)

C2 H2

0.895

ေရဆူ
沸点မှတ်

-83.6℃

その他
အြခား

火炎温度は、他の

အနိ မ့် ဆံုး မီး ေတာက် ေလာင်မ� အ ပူ ချိ န်
最低発火温度

C3 H8

H2

1.6

0.07

-42.1℃

-252.8℃

305℃
မီး ေတာက် အ ပူ ချိ န ် သ ည် အြခားဂေဟ
ေဆာ် သ ည့်ေလာင်က�မ်း �ိ ုင ်ေသာဓာတ်

ေငွ�
溶接用の可燃性ガ

スと比して高いた
ဓာတ် ေငွ� ဂ ေဟတွ င ်သံုး ရန် သ င့်ေလျာ်

�ှင့်� �ိင်း ယှ ဉ် လ�င်ြမင့်မားေသာေ�ကာင့် ၊

သည် ။
め、ガス溶接には

適している
မှတ注1：この匂いは、家庭用のプロパンガスの臭いとはかなり異なる。
်ချက် 1：ဤအနံသည်
အိမ် သုးံ ပ�ို ပိနး် (puropan)ဓာတ်ေငွ�၏ အနံ�ှ့ င ့်အေတာ်ေလးကွဲြပားသည်
့

2：ေလ�ှင ့်အေလးချိန ်ကွာ ြခားမ� ၎င်း သည် 1 ထက်ေသးငယ် ပါကမျက်�ာှ ကျက်နား
2：空気との重さの比。これが1より小さいと天井付近に滞留することが
တွင ်�ှိေန�ပီး ၊ 1 ထက်ပို�ကီး ပါက တွငး် ေပါက် စ သည် တို ထဲ
ု ်သည်။
့ တွင ်�ှိေန�ိင
あり、1より大きいとピットなどに滞留することがある。
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(2) အ��ရာယ်ေဘးထွက်ဆးု ိ ကျိုး�ှိ � င
ို မ
် �
・ ေဘးအ��ရာယ်�ှိ�ိင
ု မ
် � (အေထာက်အကူြပုစာအုပ် စာမျက်�ာှ 66)
အက်စီ တ လင်း (asechiren) ဓာတ်ေငွ�၊ ပ�ို ပိနး် (puropan) ဓာတ်ေငွ� �ှင ့်ဟိုက် ဒ�ို ဂျင် တို သည်
ေလာင်က�မ်း �ိင
ု ်ေသာ၊
့
ေလာင်က�မ်း �ိင
ု ်မ�ြမင့်ေသာ

ဓာတ်ေငွ�များြဖစ်ေသာေ�ကာင့်၊

ဓာတ်ေငွ�ဘူး များကို

အပူေပးေသာအခါေပါက်ကွဲ�င
ို ်သည် ။

ဟိုက် ဒ�ို ဂျင်ဓာတ်ေငွ�သည် အလွ ယ် တကူေလာင်က�မ်း �ိင
ု ်�ပီးမီး ေတာက် ကို ြမင်�ိင
ု ်ရန်ခဲယ ဉ်းသည် ။

・ ေဘးထွက်ဆးု ိ ကျိုး�ှိ �င
ို ်မ� (အေထာက်အကူြပုစာအုပ် စာမျက်�ာှ 66)
အက်စီ တ လင်း (asechiren) ဓာတ်ေငွ�၊ ပ�ို ပိနး် (puropan) ဓာတ်ေငွ� �ှင ့် ဟိုက် ဒ�ို ဂျင် စသည်တို မှ့ တစ်ခုခု ၊ ပါဝင်မ�
ြမင့်မားေသာ ဓာတ်ေငွ�ကို�ှူမိပါက ေအာက်ဆီဂျင်ချို �တဲ့ြခင်း (sanso ketubou) ြဖစ်�င
ို ်�ပီး ၊ အလွန ်အ��ရာယ်များသည် ။ တစ် ဖ န်
အက်စီ တ လင်း (asechiren) ဓာတ်ေငွ�ကို �ှူ�� ိက်မိ ပါကအဆုတ်ေဖာြခင်းကိုြဖစ်ေစ�ိင
ု ်သည်ဟုဆို သ ည်။ ထို အြပင်
အက်စီ တ
့
လင်း (asechiren) ဓာတ်ေငွ� �ှင ့် ပ�ို ပိနး် (puropan) ဓာတ်ေငွ� တို ကိ
တ် မူးေဝြခင်း ၊
့ ု�ှူ�� ိက်မိပါက အိပ်င ိုက်ြခင်းသို မဟု
့
ခ��ာ ကိုယ် အ စိ တ် အ ပိုငး် ထံုေနြခင်း �ှင့် ေခါင်းကိုက်ြခင်း တို ကိ
ု ်သည်။
့ ုြဖစ်ေစ�ိင

(3) မီးေလာင်ပါက သတိြပုရန် အချက်များ (အေထာက်အကူြပုစာအုပ် စာမျက်�ာှ 66)
အက်စီ တ လင်း

(asechiren)

ဓာတ်ေငွ�၊

ပ�ို ပိနး်

(puropan)

ဓာတ်ေငွ� �ှင ့်ဟိုက် ဒ�ို ဂျင်ေ�ကာင့်

ြဖစ်ေပါ်လာေသာ

မီးေလာင်မ�ကို�ငိမ်း သတ် ရန် အမ�န ်မ့ ီး သတ်ေဆးဘူး (hunmatu shouka zai) သို မဟု
တ် ဓာတ် မြပုေသာဓာတ်ေငွ� (N2, Ar, CO2)
့
စသည်တို ကိ
တ် ဓာတ်ေငွ�ဘူး မှေရအမ�န ်အမ �ား ြဖင့်ြဖန်းြခင်းကို
့ ု အ သံုးြပုရသည်။ မီး �ကီး ပါက ေရကိုအားြပင်း ြပင်းြဖန်းြခင်းသို မဟု
့
အသံုး ြပု ရသည် ။ ေရကို အေြဖာင့်အတိုငး် ပန်း ထွက်ေစေသာေရပိုက်ြဖင့် မထိုး ရပါ။
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2.3 ဖိ အားြမငဓ
့် ာတ်ေငွ�
2.3.1 ဖိ အားြမငဓ
့် ာတ်ေငွ� ဆိုသည်မှာ (အေထာက်အကူြပုစာအုပ် စာမျက်�ာှ 67)

[ဖိ အားြမင့်ဓာတ်ေငွ�အ မျိုးအစားများ] (ဖိ အားြမင့်ဓာတ်ေငွ�လံုြခံုေရးဥပေဒမှ)
①

ဖိ အားြမင့်ဓာတ်ေငွ�
ပံု မှန်အ ပူချိန ်တွင ်ဖိ အား

�ှင ့်အ ထက်�ှိေသာ

(ဖိ အားြပဂိတ်မှဖိ အားကိုဆိုလို သည်။

ဖိ အားြမင့်ဓာတ်ေငွ� ြဖစ်ေန�ပီး ၊

ေအာက်တွင ်လည်း ထို နည်း

အမှန ်တ ကယ် မှာ

အဆိုပါဖိ အားသည်

လည်း ေကာင်း)
1MPa

မှာ

1

MPa

�ှင ့်အ ထက်�ှိ သည့် အရာ

သိုမဟု
တ် အပူချိန ် 35℃ တွင ် ဖိ အားသည် 1MPa �ှင ့်အ ထက်ေရာက်�ှိ သည့် အရာ (ဖိ အားြမင့် အက်စီ တ လင်း (asechiren)
့
ဓာတ်ေငွ� မှလွဲ ၍ ) ြဖစ် သည်။
②

ဖိ အားြမင့် အက်စီ တ လင်း (asechiren) ဓာတ်ေငွ�
ပံု မှန်အ ပူချိန ်တွင ်

ဖိ အား

0.2MPa

�ှင ့်အ ထက်�ှိေသာ

ဖိ အားြမင့်

အက် စီ တ လင်း

(asechiren)

ဓာတ်ေငွ� ြဖစ်�ပီး

အမှန ်တ ကယ်မှာ အဆို ပါဖိ အားသည် 0.2MPa �ှင ့်အ ထက်�ှိ သ ည့်အရာ သို မဟု
တ် အပူချိန်1 5 ° C တွင ် ဖိ အားသည် 0.2MPa
့
�ှင ့်အ ထက်ေရာက်�ှိ သည့် အရာ ြဖစ် သည် ။
③ ဓာတ်ေငွ�အ ရည် (ekika gasu)
ပံု မှန်အ ပူချိန ်တွင ်

ဖိ အား

0.2MPa

�ှင ့်အ ထက်�ှိေသာ

ဓာတ်ေငွ�အရည်

(ekika

gasu)

ြဖစ်�ပီး

အမှန်တ ကယ် မှာ

အဆို ပါဖိ အားသည် 0.2MPa �ှင ့်အ ထက်�ှိ သည့် အရာ သို မဟုတ် ဖိ အားသည် 0.2MPa ေရာက် လာေသာအခါ အပူချိန ် 35℃
�ှင ့်ေအာက်ေရာက်ေနသည့် အရာြဖစ် သည် ။
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2.3.2 ဖိ အားြမငဓ
ု မ
် �
့် ာတ်ေငွ�၏ ေဘးအ��ရာယ်�ိှ �ိင
(1) ဖိ အားေပးထားြခင်းေ�ကာင ့် ေဘးအ��ရာယ်�ှိ � ိင
ု မ
် �
・ေပါက်ထ က
ွ ်ြခင်း (haretu) မေတာ်တဆမ� ြဖစ်ပွားမ� (အေထာက်အကူြပုစာအုပ် စာမျက်�ာှ 67)
ပံု မှန်ဖိ အားြမင့်ဓာတ်ေငွ�၏ဓာတ်ေငွ�အုးိ (bonbe) ကို ြဖည့်သွငး် သည့်အချိန ်တွင ် ဖိ အားြမင့် ဓာတ်ေငွ�လံုြခံုေရးဥပေဒအရ 14.7
MPa

�ှင ့်ေအာက်�ှိေသာဖိ အားြဖင့်ြဖည့် သွငး် ရသည် ။

တိုင ်ကီေပါက် ထွက်ြခင်း

(haretu)

14.7MPa

သည်

1cm2

တွင ် ဖိ အားမှာ

ေ�ကာင့်ြဖစ်ေပါ်လာေသာေပါက်ကွဲမ�ဖိ အားသည် ပတ် ဝန်း ကျင်�ှိ

150kg

ခန ်ြဖစ်
့ သည်။

အေဆာက် အအံုများကို

ပျက်စီး ေစခဲ့ သည့်သာဓကများ�ှိ သည် ။
စီးပွားေရး၊ ကုန်သွယ်ေရး�ှင ့်စ က် မ� ၀န်�ကီးဌာနမှေြပာ�ကားချက်အ ရ၊ ဖိ အားြမင့်ဓာတ်ေငွ� မေတာ် တ ဆမ�များအတွငး် မှ 93％
ေကျာ် သည် ပန်း ထွက်ြခင်း / ယိုစိ မ့် မ�တို ေ�ကာင့
်ြဖစ်�ပီး ၊ ဖိ အားြမင့်ဓာတ်ေငွ�ဓာတ်ေငွ�ဘူး များေပါက်ထွက်ြခင်း (haretu) /
့
ပျက်စီး ြခင်း မေတာ် တ ဆမ� များလည်း�ှိ သည် ။

・ ဓာတ်ေငွ�အးုိ (bonbe) လွင့်စင်ထက
ွ ်သာွ းေသာမေတာ်တဆမ� (စာမျက်�ာှ 68)
ြဖည့်သွငး် ထား�ပီးေသာ ဓာတ်ေငွ�အုးိ (bonbe) အဆို�ှ့ င ် ပျက် စီးမ�ေ�ကာင့် ပန်း ထွက် လာေသာဓာတ်ေငွ�၏ အားေ�ကာင့်
ဓာတ်ေငွ�အုးိ (bonbe) သည် လွင ့်စင်ထွက် သွားြခင်း ၊ အချို � အေြခအေနများတွင ် ဒံးု ပျံကဲ့သုိ ့ ပျံ ထွက်သွားြခင်းများ�ှိ သည် ။ ဤတွင ်
ဓာတ်ေငွ� ကုန ်သွားသည် အ ထိေစာင့်ဆိုငး် ရန် မှလွဲ ၍ကိုင ်တွယ်ရန်န ည်း လမ်း မ�ှိပါ။

(2) ဖိ အားြမင ့်ဓာတ်ေငွ�ကိုငတ
် ယ
ွ ်ြခင်း�ှင ့်ပတ်သက်၍ မှ တ သ
် ားရန် အချက်များ
(အေထာက်အကူြပုစာအုပ် စာမျက်�ာှ 68)
ဖိ အားြမင့်ဓာတ်ေငွ�လံုြခံု ေရးဥပေဒတွင ်

ဖိ အားြမင့်ဓာတ်ေငွ�ကို

40℃

�ှင ့်ေအာက်�ှိေသာ

ရမည်ဟုြပဌာန်းထားသည် ။

ဇယား 2-8：အပူ
ချိန ်ေ�ကာင့်ဖိ အားေြပာင်းလဲြခင်း
表2-8：温度による圧力の変化

25℃ �ှိေနချိန ်တွင ် ဖိ အားကို 1
ေငွ�ဘူး အတွငး် �ှိ 25℃のときの圧力を
အပူ
ချိ န ် ဓာတ်
温度
容器内のガスの

ေငွ�ဖိ အား (MPa)
（℃） ဓာတ်
圧力（MPa）

1としたときの値

ထားထားေသာအခါတန်ဖိုး

25

17.7

1.0000

35

18.3

1.0335

45

18.9

1.0671

75

20.7

1.1677

85

21.3

1.2012
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ေနရာတွင ်သိုေလှာ င်ထား

2.4 ေဘးအ��ရာယ်�ကိုတင်ကာကွယ်ေရး
2.4.1 ဓာတ်ေငွ�ဂေဟေဆာ် ြခင်းေ�ကာငေ
့် ဘးအ��ရာယ်ြဖစ်ပွားမ� အေြခအေန
・အခိုး အေငွ� (hyumu) ေ�ကာင့ြ် ဖစ်ေသာ ကျန်းမာေရးထိခိုက်များ (အေထာက်အ ကူြပုစာအုပ် စာမျက်�ာှ
74)
ဓာတ်ေငွ�ဂေဟေဆာ်မ�ေ�ကာငထ
့် ွက်လာေသာ အခိုး အေငွ� (hyumu) ပမာဏသည် arc ဂေဟေဆာ်
ြခင်းေလာက် မ�ှိေသာ် လည်း၊ လ�ပ် စစ်ဓာတ်ြဖင ့် သတ�ုရည်စိမ်ထားေသာ အေြခြပု ကုန �် ကမ်း ပစ� ည်းများ
ကို ဂေဟေဆာ်ြခင်း�ှငြ့် ဖတ်ေတာက်ြခင်း ြပုလုပ် ြခင်းေ�ကာင ့် အဆုတ်ေဖာ ြခင်း၊ သံမဏိြဖတ်ေတာက်
ြခင်းေ�ကာင ့အ
် ဆုတ် ကင်ဆာ�ှင ့် ပန်းနာရင်ကျပ် ေရာဂါြဖစ်ပွား �ိင
ု ၍
် စိုးရိမ်ရသည် ။
တစ် ဖန် မ�ကာေသးမီ� စ
ှ ်များအတွငး် မန်း ဂနိစ်ပါဝင်ေသာေ�ကးနီသတ�ုများကို ဂေဟေဆာ် ြခင်း /
ြဖတ်ေတာက်ြခင်းေ�ကာင ့်

ဗဟိုအာ�ံုေ�ကာစနစ်

အေပါ်ကျန်းမာေရးဆိုငရ
် ာ

ြပဿနာတစ်ခုြဖစ်လျက် �ှ် ိ သည်။
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သက်ေရာက်

မ�များမှာ

2.4.2 ဓာတ်ေငွ�ဂေဟေဆာ်ြခင်းေ�ကာငေ
့် ဘးအ��ရာယ်ြဖစ်ပွားမ� ကို ကာကွယ်ြခင်း
(1) မီးေလာင်မ�ကိုကာကွယ်ြခင်း (အေထာက်အကူြပုစာအုပ် စာမျက်�ာှ 75)
ေဘးကင်းလံုြခံု မ� စည်း မျဉ်း ပုဒ ်မ 312 တွင ် အက်စီ တ လင်း (asechiren) ဂေဟေဆာ် ကိရိယာကို အသံုး ြပု၍ ဂေဟေဆာ်
သည့်လုပ် င န်း�ှင ့်စပ်လျဉ်း၍၊ တစ် ဖ န် အဆိုပါစည်း မျဉ်း ပုဒ ်မ 313 တွင ် ဓာတ်ေငွ�ဂေဟကိရိယာအစံု အ လင်ကို အသံုး ြပု၍
ဂေဟေဆာ် သ ည့်လုပ်င န်း �ှင ့်

စပ်လျဉ်း၍၊

အလု ပ် သမားများတွ င ်အ ကာအကွယ်မျက်မှန ်� င
ှ ့်အကာအကွယ် လက်အိတ်များကို

၀တ် ဆ င်ရ မည့်တာဝန်�ှိ သည်။

ဦးထုပ် အမာ

အကာအကွယ်မျ
က်မှန ်
အမ�န ်ကာမျက် �ာှ ဖံုး
ဂေဟေဆာ်ရာတွ င ်သုးံ
လက်
ေမာင်း
အကာ

ေသာလယ်သာအကာ
အကွယ် လက်အိတ်

ဂေဟေဆာ်ရာတွ
င်သုးံ ေသာ
အေ�ှ �ကာပစ�ည်း

Apron

ေြခေထာက်

လံုြခံုေရးဖိ နပ် / Sa

အကာ

fety Boots

ရင်းြမစ် : Caterpillar Operator Training Ltd.

ပံု 2-10：ဂေဟေဆာ်ရာတွငသ
် ံုးသည့်ကိရိယာများ
(Caterpillar Operator Training Ltd. မှထုတ်ထားေသာ)
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(2) ေပါက်ကွဲမ�� င
ှ မ
့် ီ းေဘးအ��ရာယ်မှကာကွယ်ြခင်း
・ေပါက်ကွဲမ� �င
ှ ့မ
် ီးေလာင်ြခင်းေ�ကာင့် ြဖစ်လာေသာ ေဘးအ��ရာယ်များ၏ အေ�ကာင်း အရင်း
ေပါက်ကွဲမ� ၊ မီးေလာင်ြခင်း မေတာ်တဆမ� အေြခအေန (အေထာက်အကူြပုစာအုပ် စာမျက်�ာှ 75)
ဓာတ်ေငွ�ဂ ေဟေဆာ် စ ဉ်အတွငး် ယိုစိ မ့် လာေသာ ေလာင်က�မ်း �ိင
ု ်ေသာဓာတ်ေငွ� များေပါက်ကွဲြခင်း ၊ ပတ် ဝန်း ကျင်�ှိေလာင်
က�မ်း �ိင
ု ်ေသာပစ�ည်းများကို

မီး စွဲကာ

မီးေလာင်ြခင်း

စသည့် ၊

ေပါက်ကွဲ မ� ၊

မီးေလာင်ြခင်းေ�ကာင့်ြဖစ်ေသာ

လုပ် င န်းခွင ်

မေတာ် တဆမ� ြဖစ် ပွားြခင်း များမှာ ြဖစ် ေနကျကိ စ�များြဖစ် သည်။ အထူး သြဖင့် သေဘင်္ာ သိုမဟု
တ် တိုင ်ကီ ထဲတွင ် ေရေ�ွးေငွ�
့
သိုမဟု
တ် အမ�န ်များ ေပါက်ကွဲပါက၊ ေပါက်ကွဲ သည့် ပ မာဏ�ကီး မား�ပီး အလွန ်ြပင်း ထန်ေသာ ေဘးအ��ရာယ်ြဖစ်ေစ�ိင
ု ်သည်။
့
ယခု အချိန ်ထိ ဓာတ်ေငွ�ဂေဟလု ပ် င န်း အတွငး် ဓာတ်ေငွ�ဂ ေဟေဆာ် သည့်လုပ်င န်း များတွင ် ေပါက် ကွဲမ� ၊ မီး ေလာင်မ� မေတာ်
တဆမ�များတွင ်

ေတာ်ေတာ်များများမှာ

ေပါက်ကွဲထွက်ြခင်းေ�ကာင့်ြဖစ် သ ည်။

ဂေဟေဆာ်ရာတွင ်

အေ�ကာင်း အရင်းမှာ

သံုး သည့်

ေလာင်က�မ်း�ိင
ု ်ေသာဓာတ်ေငွ�

ပစ� ည်းကိရိယာများ�ှင ့်

ပိုက်

(housu)

ေပါက်ကွဲ�ပီး ၊

များကို

မေလျာ်

ကန်စွာ တပ်ဆ င် ြခင်းေ�ကာင့် ယို စ် မ့်ြခင်း ၊ အိုေဟာင်းယိုယွငး် သွားေသာ အေဆာက် အ ဦများမှ ယိုစိ မ့် ထွက်လာ ြခင်းများအြပင်၊
မီးေတာက်ြပန်ဝင်ြခင်း ေ�ကာင့်လ ည်း ြဖစ်�ိင
ု ်သည် ။

အမ� န်ေပါက်ကွဲမ� (hunjin bakuhatu) ဆိုသည်မှာ (အေထာက်အကူြပုစာအုပ် စာမျက်�ာှ 77)
ေလာင်က�မ်း �ိင
ု ်ေသာပစ�ည်း (kanensei no mono) သည် ေသးငယ်ေသာအမ�န ်များ (အမ�န ်) များြဖစ်လာ�ပီး ၊ ၎င်းတို သည်
့
ေလထဲတွင ်လွင ့်ပျံေနေသာေနရာတွင ် ဓာတ်ေငွ�ဂေဟေဆာ်ပါက၊ မီးေလာင်သည့် အ ရင်း အြမစ်ြဖစ် လာ�ပီး ြပင်း ထန်စွာ ေပါက်ကွဲ
ေစ�ိင
ု ်သည်။
အမ�န ်သည် မီးေလာင်�င
ို ်ေသာအရာြဖစ် ပါက မီးေသွး ကဲ့သုိ အရာမဟု
တ်လ�င်ေတာင်မှ ၊ ဂျံု မ�န ်၊့ သ�ကား�ှင ့်ပ လတ် စ တစ် များ
့
သာမက

သတ�ုထဲတွင ်ေလာင်က�မ်း ြခင်း မ�ှိေသာ

အလူ မီနီယမ်� င
ှ ့်

သည်ကို သ တိ ြပုပါ။
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သံကဲ့သုိေသာသတ
� ုများတွင ်လည်း
့

ြဖစ်ပွား�ိင
ု ်

・ေပါက်ကွဲမ� � င
ှ မ
့် ီ းေဘးအ��ရာယ်မှကာကွယ်ြခင်း
■ေလာင်စာဓာတ်ေငွ�ေ�ကာငြ့် ဖစ်ေပါ်လာေသာေပါက်ကွဲမ� ေဘးအ��ရာယ်ကာကွယ်ြခင်း
(အေထာက်အကူြပုစာအုပ် စာမျက်�ာှ 77)
ဓာတ်ေငွ�ဂ ေဟေဆာ်ရာတွင ်ြဖစ်ပွားေသာေပါက်ကွဲြခင်း မေတာ် တဆမ� များမှာ

လုပ် င န်းခွင ်

ေလထု ထဲ သုိ ့

အက်စီ တ လင်း

(asechiren) စသည့် ေလာင်စာဓာတ်ေငွ�များ ယိုစိ မ့်�ပီး ၊ ဂေဟ မီးေတာက်� င
ှ ့် မီးည�ိ စက်များမှာ မီးေလာင်သည့် အ ရင်း အြမစ်
အြဖစ် ြဖစ်ေပါ် ြခင်းများသည်။ ထို ေ�ကာင့
်ေပါက်ကွဲမ� မေတာ် တ ဆမ�ကိုကာကွယ် ရန်အတွက်ေလာင်စာဓာတ်ေငွ�ယိုစိမ့် မ� မြဖစ်
့
ေစရန်ြပုလုပ်ြခင်း မှာ အေြခခံ ပင်ြဖစ် သည်။ ထို အြပင်
ေန စဉ်လု
ပ်င န်းခွင ်၌ ေလဝင်ေလထွက် လံုလံု ေလာက်ေလာက်ေကာင်း ရန်
့
့
လို သည် ။
ထို အြပင်
အြခားစီး ပွားေရးလု ပ်င န်း များ�ှင ့်အတူေရာေ�ှာ အလုပ် လု ပ်ရ မည်ဆိုပါက၊
့

အနီး နား

တွင ်

ေဆးသုတ်ြခင်း လုပ်င န်း

သန ်�့ ှငး် ြခင်း စသည်

တို ကိ
့ ုလုပ်ေဆာင်ပါက၊

လုပ် မ ေနေစရန် �ကို တင်�ပီး လံုေလာက်ေသာချိန ်ည�ိမ� များ ြပုလုပ် ရ န်လို အပ် သည် ။
အထူး သြဖင့်၊

သေဘင်္ာ ၏အတွငး် ပိုငး် ြပန်လည်ြပုြပင်ြခင်း ၊

ြပင်ဆ င်ြခင်း ၊

သေဘင်္ာ ဝမ်း စသည့် သေဘင်္ာ အတွငး် ပိုငး် �ှင ့် ဆက် စ ပ်ေနသည့် ေနရာများတွင ်၊ လုပ် င န်း စတင်သ ည့်အချိန ်� င
ှ ့် သေဘင်္ာ အတွငး်
လုပ် င န်းလု ပ်ေဆာင်ေနစဉ်၊

အလုပ်လု ပ်ရ မည့်ေနရာ�ှင့်

အနီး အနား�ှိ

ေလာင်က�မ်း�ိင
ု ်ေသာပစ�ည်းများ၏

ေလာင်က�မ်း �ိင
ု ်ေသာဓာတ်ေငွ� ပါဝင်မ� ပ မာဏကိုတိုငး် တာရမည် (ေဘးကင်းလံုြခံု မ� စည်း မျဉ်း ပုဒ ်မ 328 နံပါတ် 3) ။
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အေငွ� �ှင ့်

■ မီးေတာက်ြပန် ဝင်ြခင်း ေ�ကာင့ေ
် ပါက်ကွဲမ� �င
ှ ့မ
် ီးေဘးကာကွယ်ြခင်း
မီးေတာက်ြပန် ဝင်ြခင်း�ှင ့် ြဖစ် ရေသာအေ�ကာင်း အရင်းများ (အေထာက်အ ကူြပုစာအုပ် စာမျက်�ာှ 78)
ဓာတ်ေငွ�ဂ ေဟေဆာ်ြခင်း / ြဖတ်ေတာက်ြခင်းတွင ် ေလာင်က�မ်း�ိင
ု ်ေသာဓာတ်ေငွ� �ှင ့် ေအာက်စီ ဂျင် (sanso)များမှာ
ဂေဟဆက် ပစ�ည်း�ှင ့် ပိုက် (housu) အတွငး် တွင ်�ှိေနသည် ။ ထို ေ�ကာင့
် ေသေသချာချာဂ�ု မစိုက် ပါက မီးလ�ံ သည် ဂေဟ
့
ေဆာ်ပ စ�ည်း�ှင ့်

ပိုက်

(housu)

အတွငး် ပိုငး် သို ့ ြပန်ဝင်သွားကာ၊

အတွငး် ပိုငး် �ှိ

ေလာင်က�မ်း�ိင
ု ်ေသာဓာတ်ေငွ�များ

ေလာင်က�မ်း သွားြခင်း “မီး ေတာက် ြပန်ဝင်ြခင်း (flashback ) “ ြဖစ်ေပါ်သည် ။
မီးေတာက်ြပန်ဝင်ရ သည့် အေ�ကာင်း အရင်းမှာ ေအာက်ပါတို ြဖစ်
့ �ကသည် ။
[မီးေတာက်ြပန်ဝင်ရ သည့် အေ�ကာင်း ရင်း]
��တ်သီး တံ အပူချိန ်ြမင့်တက်�ပီး ၊ စီး ဆင်းမ� ပ မာဏမလံုေလာက်ကာ၊ ေရာစပ်မ� အချိုးအစား ေြပာင်းလဲြခင်း စသည်တို ့ ေ�ကာင့်

①

ေလာင်က�မ်း မ� အြမန်� န
� း် သည် ဓာတ်ေငွ�စီး ဆင်းမ� ထ က် ပို မိုြမန်ဆ န်လာေသာအခါမျိုးြဖစ် သည် ။
��တ်သီး တံ၏ အစွန်အဖျားသည်

②

အေြခြပုကုန ်�ကမ်း ပစ�ည်းြဖင့်

ပိတ်မိြခင်း�ှင့်

သတ�ု

မျက်�ာှ ြပင်မှထွက်လာေသာ

အက် တမ်များ (sputter) ြဖင့်ပိတ် ေနေသာအခါ။
③ LPG အတွက် ��တ် သီးတံကို အက် စီ တ လင်း (asechiren) တွင ်အသံုး ြပုေသာအခါ။
အတွငး် ပိုငး် လဲလှယ် သ န ်�့ ှငး် မ� (purging) မလံုေလာက်ြခင်း�ှင ့် ေလယိုစိ မ့်မ�တို ေ�ကာင့
် ေလာင်က�မ်း�ိင
ု ်ေသာဓာတ်ေငွ� ၏
့

④

ပိုက် (housu) အတွငး် ၌ေလဝင်သွားေသာအခါ။

⑤

ေအာက်ဆီဂျင် (sanso) ပိုက် (housu) အတွငး် ပိုငး် တွင ် သတ�ုအမ�န ် ့ သို မဟု
တ် ယခင် မီးေတာက်ြပန်ဝင်မ�ေ�ကာင့်�ှိေန
့
ေသာ ကျပ်ခိုးများကပ်ေနေသာအခါ။

မီးေတာက်ြပန် ဝင်ြခင်း ေ�ကာင့် ြဖစ်ေပါ်လာသည့ ် ေဘးအ��ရာယ်များ (အေထာက်အ ကူြပုစာအုပ် စာမျက်�ာှ 78)
မီးေတာက်ြပန်ဝင်ြခင်း ေ�ကာင့်ြဖစ် ေသာပစ�ည်း များပျက်စီး သည့် မေတာ် တဆမ� အေနြဖင့်

��တ် သီးတံ

သိုမဟု
တ်
့

မ�တ်တံ

(suikan) ပျက် စီးြခင်းတို �ှ့ ိ သည် ။ ထို အြပင်
အ ထက် ပါ ④ �ှင ့် ⑤ ေ�ကာင့် ပိုက် (housu) အတွငး် တွင ် ေလာင်က�မ်းကာ ပိုက်
့
(housu) ေပါက်ထွက် ြခင်း (haretu) တို�ှ့ ိ သည် ။
လံုြခံုေရးကိရိယာ (anzen ki) ြဖင့် “မီး ေတာက်ြပန်ဝင်ြခင်း ” ကိုတားဆီး�ိင
ု ်ခဲ့ေသာ် လည်း ၊ ထပ်ခါတလဲ လဲြဖစ်ေနပါက ပိုက်
(housu) စသည်တို ၏
ု ်ေတာ့ဘဲ ေပါက် ထွက်ြခင်း
့ အတွငး် ပိုငး် သည့် ေလာင်က�မ်း ြခင်းေ�ကာင့် ပါးလာကာ ဖိ အားကို မ ခံ�ိင
(haretu) ြဖစ် တတ် သည်။ တစ် ဖ န် ေအာက်စီ ဂျင် (sanso)ပိုက် (housu)အတွငး် ပိုငး် ၌ မီးေတာက် ြပန်ဝင်ြခင်းေ�ကာင့်
ကျပ်ခိုး များစွဲေနပါက ကျပ်ခိုး များသည်ေပါက်ကွဲ သကဲ့သုိ ့ ေလာင်က�မ်း တတ် သည်။

မီးေတာက်ြပန် ဝင်ြခင်း ေ�ကာင့် ြဖစ်ေပါ်လာသည့ ် ေဘးအ��ရာယ်များကိုကာကွယ်ြခင်း (အေထာက်အ ကူြပုစာအုပ်
စာမျက်�ာှ 79)
မီးေတာက်ြပန်ဝင်ြခင်း မြဖစ်ေစရန် လု ပ်င န်း မစမီတွင ် ဓာတ်ေငွ�လဲ လှယ် သန ်�့ ှငး် မ� (gas purging) ကိုေသေသချာချာ

လုပ်ြခင်း ၊ စက် ပစ�ည်း များကို ေသေသချာချာ စစ်ေဆးချိန ်ည�ိြခင်း ၊ ေလာင်က�မ်း �ိင
ု ်ေသာဓာတ်ေငွ� �ှင့် ေအာက်ဆီဂျင် (sanso)
တိုကိ
� း် များ�ှင့်အညီ ကိုင ်တွ ယ် ရန်အေရး�ကီး သည် ။
့ ု စံ� န
ထို အြပင်
မီးေတာက်ြပန်ဝင်ြခင်းြဖစ်ေပါ်ချိန ် လုပ်ေဆာင်မ� အေနြဖင့် လံုြခံုေရးကိရိယာ (anzen ki) ကိုေသေသချာချာ
့
တပ် ဆ င်ထားရမည် ။
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■ေလာင်စာဆီေ�ကာင့်မဟုတေ
် သာ မီး မေတာ်တဆမ� များကိုကာကွယ်ြခင်း
ေလာင်က�မ်း�ိင
ု ေ
် သာပစ� ည်း (kanensei no mono) များဖယ်�ှားြခင်း စသည် (အေထာက်အ ကူြပုစာအုပ်
စာမျက်�ာှ 79)
ေလာင်က�မ်း �ိင
ု ်ေသာပစ�ည်းများကို

ဂေဟေဆာ်လုပ် င န်း ပတ် ၀န်း ကျင်မှ ဖ ယ်�ှားြခင်းမှာ

အေြခခံန ိယာမြဖစ် သည်။

ေလာင်က�မ်း �ိင
ု ်ေသာပစ�ည်းများကို ဖယ်�ှားရန်မြဖစ်�ိင
ု ်ပါက မီး ေလာင်ကာအခင်း အကာ (bouen shito) ြဖင့် ဖံုးြခင်း ၊
အကာကာြခင်းများြပုလု ပ်ပါ။
ဂေဟေဆာ် ြခင်း�ှင ့်ြဖတ်ေတာက်ြခင်းလုပ် င န်းတွင ်မီး ေလာင်ချိန ်တံု ြပန်
ု ်ရန်အေစာင့်တာဝန်တစ်ခုေပးထားသင့်သ ည် ။
့ � ိင

ယခု တေလာ ေဆာက်လုပ်ေရးလု ပ် င န်းခွင ်များတွင ် အသံုး ြပုသည့် ေတာင့်တင်းေသာ Urethane ေရြမ�ုပ် (Urethane

foam) တွင ် မီး အလွယ် တကူ မ ပျံ� �ှံ�ိ့ င
ု ်ေသာ မီးေလာင်ကာဂုဏ်သတ�ိ ပါသည်မှာ များေသာ် လည်း ၊ ကျဉ်းေြမာင်းေသာေနရာ
ြဖစ်ပါက

ဂေဟေဆာ် ြခင်း�ှင ့်ြဖတ်ေတာက် သည့် အပူေ�ကာင့်ထွ က်လာေသာ

ေလာင်က�မ်း �ိင
ု ်ေသာဓာတ်ေငွ� စုလာ�ပီး ၊

ေပါက်ကွဲမ�� င
ှ ့် မီးေလာင်မ� မ ေတာ် တ ဆမ�များြဖစ် တတ် သည် ။ တစ်ဖ န် ြဖန်း သည့် အမျိုးအစား Urethane ေရြမ�ုပ် (Urethane
foam) တွင ်“ မီး ေလာင်ကာဂုဏ်သတ�ိ “flame-retardant”” ဟုေဖာ်ြပထားေသာ် လည်း ၊ အပူချိန ် 200℃ ကိုေကျာ်လွန ်ပါက
ေလာင်က�မ်း �ိင
ု ်ေသာဓာတ်ေငွ� �ှင ့် ေရေငွ�များထုတ်လ�တ်ေသာေ�ကာင့် ေနရာေပါ် မူ တည် ၍ မီး ေလာင်ေသာေ�ကာင့်သ တိြပုပါ။

အတူေရာေ�ှာ အလုပ် လုပ် ြခင်း သိုမဟု
် ို ငး် အနိမ့် ပို ငး် အပါအဝင်)
့ တ ် နီး ကပ် ေနေသာေနရာ (အြမင့ပ
�ှိ အလုပ် စ သည် (အေထာက်အ ကူြပုစာအုပ် စာမျက်�ာှ 81)
အတူေရာေ�ှာ အလု ပ်လုပ်ြခင်း သို မဟု
တ်
့
တွင ်လုပ် သည့်လုပ် င န်း များ၌၊

အြမင့်ပိုငး် အနိမ့် ပိုငး် တို တွ
့ င ် လုပ်ကိုင ်ြခင်း စသည့် နီး ကပ်ေနေသာေနရာများ

အြခားလုပ် င န်း များမှ

ေလာင်က�မ်း �ိင
ု ်ေသာအရာများ�ှင ့်

သတ�ုမျက်�ာှ ြပင်မှထွက်လာေသာ

အက် တမ်များ (sputter) ေ�ကာင့်၊ မီးေလာင် / မီးကူး �ပီး မီး ေလာင်�ိုင ်သည်။
အက်စီ တ လင်း

(asechiren)

အသံုး ြပုေသာ

ဓာတ်ေငွ� ြဖင့်ြဖတ်ေတာက်ြခင်း

(gasu

setudan)

ေ�ကာင့်

သတ�ု

မျက်�ာှ ြပင်မှထွက်လာေသာအက် တမ် များ (sputter) ၏ ကနဦးအပူချိန ်သည် 2,200 မှ 2,300℃ ဟု ခန ်မ့ ှနး် �ိင
ု ်သည် ။
အေြခခံအားြဖင့်

သတ�ုမျက်�ာှ ြပင်မှ ထွက်လာေသာအက် တမ်များ

(sputter)

မှာ

10m

ခန ်လ
့ ွင ့်သွားသည်ဟူေသာ

အယူ အဆကိုလိုက် ၍ ၊ အဆိုပါပတ် ဝန်း ကျင်တွင ် ေလာင်က�မ်း�ိင
ု ် ေသာအရာများကို မ ထားရန်အေရး�ကီး သည်။
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(3) ဓာတ်ေငွ�ဂေဟေဆာ်ေနစဉ်အတွငး် ထွက်လာေသာအ��ရာယ်�ှိ ေသာ အလင်းေရာင်များ
(အေထာက်အကူြပုစာအုပ် စာမျက်�ာှ 82)
ဓာတ်ေငွ�ဂ ေဟေဆာ် သည့်လုပ် င န်း လုပ်ေနစဉ်တွင ်
အစိတ် အပိုငး် များမှ

ြပင်း ထန်ေသာ

အေြခြပုကုန ်�ကမ်း ပစ�ည်း�ှင့်

အနီေအာက်ေရာင်ြခည် များ

ထုတ်လ�င့်ေနသည်။

မီး စသည့်

အပူချိန ်ြမင့်ေသာ

အနီေအာက်ေရာင်ြခည်ေရာင်ြခည်

ေ�ကာင့်ြဖစ် သည့် လု ပ်င န်း ေ�ကာင့် ြဖစ်ေသာေရာဂါများမှာ အလုပ် သ မားစံချိန ်အက် ဥ ပေဒစည်းမျဉ်း 1-2 ၏ “လု ပ် င န်း ေ�ကာင့်
ြဖစ်ေသာေရာဂါစာရင်း ”

တွင ်၊

“အနီေအာက်ေရာင်ြခည်� င
ှ ့်ထိေတွ� ရေသာလုပ် င န်းေ�ကာင့်

မျက် �ကည်လ�ာ အပူ ထိ

ြခင်း ၊

မျက်စိတိ မ်ဖံုးြခင်း စသည့် မျက်စိ ပိုငး် ဆိုင ်ရာေရာဂါများ သို မဟု
တ် အေရြပားေရာဂါများ” ဟူ ၍ ေဖာ် ြပထားသည်။ ထို အြပင်
့
့
arc ဂေဟေဆာ်ြခင်းေလာက် မဟုတ်ေသာ် လည်း ၊ ဓာတ်ေငွ�ဂ ေဟတွင ်လည်း ြပင်း ထန်ေသာြမင်�ိင
ု ်ေသာအလင်း (မျက် စိြဖင့်
ြမင်�ိင
ု ်ေသာအလင်းေရာင်) �ှင ့် ခရမ်း လွန ်ေရာင်ြခည် စ သည့် အ��ရာယ်�ှိေသာေရာင်ြခည် များ (yuugai kousen) ထုတ် သည်။

ီ ျင်ချို �တ့သ
ဲ ည့ ် (sanso ketubou) ေရာဂါ (အေထာက်အ ကူြပုစာအုပ် စာမျက်�ာှ
(4) ေအာက်ဆဂ
86)
ေလဝင်ေလထွက် မ လံုေလာက်ေသာေနရာများတွင ်
ချို�တဲ့မ�

(sanso

ketubou)

ဓာတ်ေငွ�ဂေဟေဆာ်ြခင်းကဲ့သုိေသာ
့

အ��ရာယ်�ှိ�ိင
ု ်သည် ။

အလု ပ်များ၌

ေအာက်ဆီဂျင်

ေလဝင်ေလထွက် မ လံုေလာက်ေသာေနရာ၌ဓာတ်ေငွ�ဂ ေဟေဆာ်ြခင်း

သိုမဟု
တ် မီး ေတာက်ြဖင့် ြဖတ်ြခင်းြပုလု ပ်ရာတွင ်၊ သယ်ေဆာင်ရ လွယ်ေသာေလဝင်ေလထွက်ကိရိ ယာစသည်တို ြဖင့
့
့ ် ေလဝင်
ေလထွက်ေကာင်းေအာင်ြပုလု ပ်ြခင်း�ှင ့်အ တူ ၊

အေြခအေနေပါ်

မူ တည် ၍

သင့်ေလျာ်

ေသာအသက်�ှူ

လမ်း ေ�ကာင်းဆိုင ်ရာအကာအကွ ယ် ပ စ�ည်း ကိရိယာများ (kokyuu you hogo gu) များကို အ သံုးြပုပါ။
ထို အြပင်
့

ေအာက်စီ ဂျင်ချို �တဲ့မ�

(sanso

ketubou)

အ��ရာယ်�ှိ သည့်ေနရာများတွင ်

airline

mask

ကဲ့သုိေသာ
့

သန ်စ့ င်သည့်ေလကို ထုတ်ေပးေသာ mask မဟုတ်ပါက အသံုးြပု၍ မရသည်ကို သတိြပုရန်လို အပ် သည် ။ (ေအာက်ဆီ
ဂျင်ချို �တဲ့ြခင်း (sanso ketubou) ကိုေလထု ထဲတွင ် ေအာက်စီဂျင် (sanso) ပါဝင်မ� သည် 18％ ေအာက်ေလျာ့နည်းေသာ
အေြခအေန ြဖစ် သည်ဟု သတ်မှ တ်ထားသည် ။ (ေအာက် စီ ဂျင်ချို � တဲ့မ� (sanso ketubou) ေရာဂါ ကာကွယ်ေရးစည်း မျဉ်း
အပို ဒ ် 2) ထို အြပင်
"ေအာက်ဆီ ဂျင်ချို �တဲ့မ� (sanso ketubou) အ��ရာယ်�ှိ သည့်ေနရာ�ှိလုပ် င န်းတွင ် “ေအာက်စီ ဂျင်ချို �တဲ့မ�
့
(sanso ketubou) အ��ရာယ် �ှိ သည့်လုပ် င န်း အထူး ေလ့ကျင့်ေရးအတန်း " လို အပ် သည် ။
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(5) သတ� ု အခိုးအေငွ� (hyumu) ေ�ကာငြ့် ဖစ်ေသာေဘးထွက်ဆုးိ ကျိုးများ
・ သတ� ု အခိုး အေငွ� (hyumu) �ှင့်၎င်း ၏ကျန်းမာေရးဆိုငရ
် ာသက်ေရာက်မ� များ
ဓာတ်ေငွ�ဂေဟေဆာ်ြခင်း ေ�ကာင့် သတ� ု အခိုး အေငွ� (hyumu) ထွက်လာြခင်း (အေထာက်အ ကူြပုစာအုပ်
စာမျက်�ာှ 86)
အခိုး အေငွ� (hyumu) ဆို သည် မှာ အပူချိန ်ြမင့်ေသာသတ�ုက အေငွ� ြဖစ်လာ�ပီး လု ပ်င န်းခွင ် ပတ် ဝန်း ကျင်သုိထွ
့ က် လာကာ၊
ေလထု ထဲတွင ်ေအးသွား�ပီး

အစိုင ်အခဲြဖစ်သွားေသာ

အရာြဖစ် သည် ။

ဓာတ်ေငွ�ဂေဟေဆာ် ြခင်း�ှင ့်

ဓာတ်ေငွ� ြဖင့်

ြဖတ်ေတာက်ြခင်း (gasu setudan) တွင ် အေြခြပုကုန ်�ကမ်း ပစ� ည်း တစ်ခု တည်း သာမဟုတ်ဘဲ၊ မျက်�ာှ ြပင်ေပါ် �ှိ သတ�ု
ရည် စိမ် ထားေသာသတ�ုများသည် လည်း အခိုး အေငွ� (hyumu) ြဖစ် �င
ို ်၍ သတိြပုရန်လို အပ် သည် ။

・ အဆုတ်ေရာင်ေရာဂါ (jinpai) �ှင့် ထပ် တးို ေရာဂါသစ်များ
အဆုတ ်ေရာင်ေရာဂါ (jinpai) (အေထာက်အ ကူြပုစာအုပ် စာမျက်�ာှ 88)
သတ�ုအေငွ�ေ�ကာင့်ြဖစ်ေသာနာတာ�ှည်ေရာဂါများမှ အဆိုးဆံုးမှာ အဆုတ်ေရာင်ေရာဂါ (jinpai) �ှင ့် ထပ်တိုးေရာဂါ
သစ်များြဖစ် သည်။ ေရာဂါလက� ဏာများတိုးလာ သည်�င
ှ ့်အမ� ေချာင်းဆိုး ြခင်း ၊ သလိပ် ၊ အသက် �ှူေနစဉ်အသံထွက်ြခင်း
�ှင ့်အ သက်�ှူကျပ်ြခင်းကဲ့သုိေသာ
ေရာဂါလက�ဏာများေပါ်လာကာ အသက်�ှူ ရန်ခက်ခဲလာသည် ။
့
လက်�ှိေဆးပညာြဖင့် အဆုတ်ေရာင်ေရာဂါ (jinpai) ကိုြပန်ေကာင်းေအာင်မ တတ်�ိင
ု ်ပါ။ ထို အြပင်
အမ�န ်ြဖင့်ြပုလုပ်ရ
့
သည့်လုပ် င န်းကို စွန်ခ့ ွာ သွားပါက၊ ေရာဂါလက� ဏာများ ေနာက် ထ ပ် တိုး တက်လိ မ့် မည် မဟုတ်ဟု မ ဆိုလိုပါ။ အလု ပ် မှထွက်
�ပီးေနာက် ၌ ပင်

အတိတ်ကာလ၌

အခိုး အေငွ�

(hyumu)

�ှင ့်ဖိ ေတွ�ေသာပမာဏများပါက၊

ေရာဂါအေြခအေနမှာ

ပို ၍

တိုး လာ�ိင
ု ်သည်။

ထပ် တးို ေရာဂါသစ်များ (အေထာက်အ ကူြပုစာအုပ် စာမျက်�ာှ 88)
အဆုတ်ေရာင်ေရာဂါ (jinpai) ြဖစ်ပါက အဆုတ် ၏လုပ်ေဆာင်မ� ကိုေလျာ့နည်း ေစ�ံု သာမက ေရာဂါအမျိုးမျိုး�ှင ့်လည်း
ဆက် စပ်ကာထပ်တိုး သည်။

ဥပေဒအရသတ် မှတ်ထားေသာ

အဆုတ်

ေရာင်ေရာဂါ

(jinpai)

�ှင ့်

အထူး သြဖင့်

အလွန ်နးီ စပ်စွာ ဆက်� ယ
ွ ်ေနေသာ ထပ်တိုးေရာဂါသစ် 6 မျိုးမှာ ေအာက် ပါအတိုငး် ြဖစ် သည် ။ ထို အြပင်
ေကျာက် ဂွ မ်း�ှူမိ ၍
့
အဆုတ်နာြဖစ် သည့် Mesothelial tumor ကို လည်း ထပ်တိုးေရာဂါသစ်အ ြဖစ် သ တ်မှတ် သည် ။

[ဥပေဒအရသတ်မှတ် ထားေသာ အဆုတ်ေရာင်ေရာဂါ (jinpai) �ှင ့် အလွန ်နးီ စပ်စွာ ဆက်� ယ
ွ ်ေနေသာ ထပ်တိုးေရာဂါသစ် များ]
●အဆုတ်တီ ဘီ
● အဆုတ်ေြမ�းေရာင်တီဘီ
●ထပ် ဆ င့်ြဖစ်ေသာ ေလ�ပန်နာြခင်း
●ထပ် ဆ င့်ြဖစ်ေသာ ေလ�ပန်နာပို ဆိုးလာေသာေရာဂါ
●ထပ် ဆ င့်ြဖစ်ေသာ အဆုတ်ေရာင်ေရာဂါ
●ထပ် ဆ င့်မဟုတ်ဘဲြဖစ်ေသာ အဆုတ် ကင်ဆာ
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・သတ� ု အခိုး အေငွ� (hyumu) များအတွက် အစီ အမံ များ (အေထာက်အကူြပုစာအုပ် စာမျက်�ာှ 88)
ေယဘူယျအားြဖင့်ဓာတု ပ စ�ည်းများ�ှင ့်အမ�န ်များကို
အသံုး မြပု

ေတာ့ေသာ

�ှူ�� ိက် မိြခင်း အတွက် အစီ အမံ များမှာ ၊

နဂို က တည်း ကလံုြခံု စိတ်ချရမ� ၊

အခန်းတွငး်

အ��ရာယ်�ှိ ပစ�ည်း များကို

တပ်ဆ င်ရ သည့်ဓာတ်ေငွ� စွန ်ထ
့ ုတ် စက် စ သည်တို ြဖင့
့ ်

စက် မ�နည်း လမ်း အရစီမံ ြခင်း ၊ အလုပ် သမားများအတွက် ေဘးကင်းလံု ြခံုေရး�ှင ့်ကျန်းမာသန ်�့ ှငး် ေရး သင်တန်း ေပးြခင်း စသည့်
စီ စ ဉ်

စီမံမ� များ၊

တစ်ကိုယ် ေရသံုး

အကာအကွယ် ပ စ�ည်းကိရိ ယာများကို အသံုးြပုြခင်း

ဟူ ၍

4

မျိုး�ှိ သည် ။

ယင်းတို ့

အနက် အြမန်ဆံုးဦးစားေပးသင့်သ ည်မှာ နဂို က တည်း ကလံုြခံု စိတ်ချရမ� ၊ ဆက် လက် ၍ စက်မ� နည်း လမ်း အရစီမံြခင်း ၊ စီ စ ဉ်စီ မံမ�
များစသည်အတိုငး်

အစဉ်လိုက် ဦးစား

ေပးကာ၊

အကာအကွ ယ် ပ စ�ည်း ကိရိယာများကို အသံုး ြပုြခင်းကို

ေနာက်ဆံုး ထား

လုပ် သင့်သည် ။
ဓာတ်ေငွ�ဂ ေဟေဆာ်ြခင်းတွင ် နဂို က တည်း ကလံုြခံု စိတ်ချရမ�ဆို သ ည်မှာ အခိုး အေငွ� (hyumu) ထွက်ြခင်း ကို ေလ�ာ့ချရန်
ြဖစ်�ပီး အခိုး အေငွ� (hyumu) များလံုး ဝေပျာက် သွား ေအာင်လု ပ်ရန်ခ က်ခဲ သည် ။
ထိုေ�ကာင့
်န ိမ့်ေသာ အခိုး အေငွ� (hyumu) �ှိ သ ည့်အ ရည်ေပျာ် ပစ� ည်းကို အသံုး ြပုြခင်း အြပင်၊ စက် မ� နည်း လမ်း အရစီမံြခင်း ၊
့
စီ စ ဉ်စီမံမ� များ၊ တစ်ကိုယ်ေရသံုး အကာအကွယ် ပ စ�ည်း ကိရိယာ များကို အသံုး ြပုြခင်း စသည့် အစီ အမံ 3 ခုကို အသံုး ြပု�ပီး
ေသေသချာချာ ြပုလု ပ် သွားရမည် ။

အသက်�ှူ လမ်းေ�ကာင်းဆိုင ရ
် ာအကာအကွယ်ပစ� ည်းကိရိ ယာများ

(kokyuu

you

hogo

gu)

(အေထာက်အ ကူြပုစာအုပ် စာမျက်�ာှ 90)
ြပင်ပ ၌ arc ဂေဟေဆာ်ြခင်း လု ပ် သည့် အခါသို မဟု
တ် အခန်းတွငး် ယာယီ အလုပ်များ လုပ် သည့် အခါ အခန်းတွငး် တပ် ဆ င်ရ
့
သည့်ဓာတ်ေငွ� စွန ်ထ
်အ သက်�ှူ လမ်းေ�ကာင်းဆိုင ်ရာ အကာအကွယ်
့ ုတ် စ က် စ သည်တို ကိ
့ ု တပ် ဆ င်ရန် ခက်ခဲ သ ည်။ ထို ေ�ကာင့
့
ပစ�ည်းကိရိယာများ
များပါဝင်မ�ကို

(kokyuu

you

hogo

gu)

ြဖင့်

အသက်�ှူ လမ်း ေ�ကာင်းမှ အ��ရာယ်�ှိေသာ

အလုပ် သ မားအသက်�ှူ မည့်ေလထု အတွငး် �ှိ
အရာဝတ�ုများ၏ပါဝင်မ�ကို

အ��ရာယ်�ှိ အရာ

လက်ခံ �င
ို ်သည့်အ ဆင့်အထိေရာက်

ေအာင် ေလ�ာ့ချရန်လို အ ပ် သည်။ ထိုရည်ရွ ယ်ချက် အတွက် သင့်ေလျာ်ေသာအကာအကွယ် ပစ�ည်း များကို ေရွ းချယ်�ပီး သင့်ေလျာ်
ေသာအသံုး ြပုမ�ြဖင့် သံုး ရ မည်။
ထို အြပင်
အသက်�ှူ လမ်းေ�ကာင်းဆိုင ်ရာအကာအကွယ် ပစ�ည်းကိ ရိယာများ (kokyuu you hogo gu) အသံုးြပုရန်မှာ
့
လုပ် င န်းခွင ်စီမံ ခန ်ခ့ ွဲမ� အြဖစ် ေနရာချထားလုပ်ေဆာင်ရ မည် ။ အသက်�ှူ လမ်း ေ�ကာင်းဆိုင ်ရာ အကာအကွယ် ပစ�ည်း ကိရိယာ များ
(kokyuu you hogo gu) ဆို သ ည်မှာ လုပ် င န်းခွင ်ေလထု ထဲ ၌ အ��ရာယ်�ှိေသာ ဓာတု ပစ�ည်း များ�ှိေနပါက၊ အလုပ် သ မား အား
အ��ရာယ်�ှိေသာ ဓာတု ပစ�ည်း များကို မ�ှူမိေစရန်ြပုလုပ်ေပးေသာ တစ်ကိုယ်ေရသံုး အကာအကွယ် ပ စ�ည်း ကိရိယာြဖစ် သည် ။

အမ� န်ကာမျက်�ာှ ဖံုး (အေထာက်အ ကူြပုစာအုပ် စာမျက်�ာှ 90)
လုပ် င န်းခွင ်ေလထု ထဲ�ှိ အမ�န ်များကို filter ြဖင့် စစ် ထုတ်ြခင်းြဖင့်ဖ ယ်�ှားသည့် အမျိုးအစားြဖစ် သည် ။ စစ်ထုတ်ကိရိယာ
လဲလှယ်�ိင
ု ်ေသာ အစားထိုး အမျိုးအစား�ှင့် တစ်ခါသံုး အမျိုးအစားဟူ ၍ �ှိ သ ည်။ အစားထိုး အမျိုးအစားတွင ်စစ် ထုတ်ကိရိယာ
သည် mask �ှင ့်တိုက်�ု ိ က် ချိ တ် ဆ က်ထားေသာ ချိတ် ဆ က် အ မျိုးအစား�ှင ့် ပိုက် (housu) မှ တ ဆင့်ချိတ် ဆ က်ထားေသာ
isolated အမျိုးအစားဟူ ၍ �ှိ သ ည်။ isolated အမျိုးအစားသည် စွ မ်းေဆာင်ရည်ပိုမိုြမင့်မားသည်။
သာမန်အိမ် များတွင ်အသံုး ြပုေသာ ခွဲစိတ် ခန်း သံုး mask �ှင ့် ယက်လုပ် မ ထားသည့် mask များတွင ် ဖုန ်အမ�န ်ဒဏ်ခံ�ိင
ု ်
ေသာလုပ်ေဆာင်ချက် မ�ှိပါ။

59 (MY)

(6) အြခား
・အပူလ�ပ် ြခင်း (necchuushou) ကိုကာကွယ်ရန် စီမံ ချက် (အေထာက်အကူြပုစာအုပ် စာမျက်�ာှ
92)
အပူလ�ပ်ြခင်း
အစဉ်မြပတ်ဘဲ

(necchuushou)

တွင ်

ေန စဉ်�ု
ပ်ပိုငး် ဆိုင ်ရာအေြခအေနစီမံ ခန ်ခ့ ွဲမ� သည်
့

သင့်ေလျာ် ေသာအားလပ်ချိန်များကို

ယူ ရ သည်။

အေရး�ကီး �ပီး ၊

အထူး သြဖင့်ကျဉ်းေြမာင်း ေသာေနရာ၊

အလုပ်ကို
ေ�ွရာသီတွင ်

အြပင်ဘက်တို တွ
သည် ။
့ င ် အပူချိန ်ြမင့်မားြခင်း ၊ စို ထိုငး် ဆြမင့်ြခင်း�ှင ့် ပူြပင်း သည့်ေနေရာင်ေအာက်တွင ်အ လုပ်လု ပ်ြခင်းတို ြဖစ်
့
ထို သုိ ့

ေသာအေြခအေနမျိုးတွ င ်

WBGT

ကိုလံုေလာက်စွာ ြဖည့် တင်း ရန်အေရး�ကီး သည်။

(အပူ အ��နး် ကိနး် )
ထို အြပင်
့

ကို စိ တ် ထဲ

ကဖင်း အပါအဝင် ဂျပန်

ထား၍

အလုပ်လု ပ်ရန်၊

ေရ�ှင့်ဆား

လဖက် ရည် စ သည်တို မှ့ ာ

ဆီးရ�င ်သည့်

အကျိုးသက်ေရာက်မ��ှိ�ပီး ၊ အပူ လ�ပ်ြခင်း (necchuushou) အတွ က် အစီ အမံ အေနြဖင့် မသင့်ေလျာ် ေသာေ�ကာင့် သတိြပုပါ။

・ြပုတ်ကျထိခိုက်မ� (tuiraku saigai) မှ ကာကွယ်ြခင်း (အေထာက်အကူြပုစာအုပ် စာမျက်�ာှ
93)
ြမင့်ေသာေနရာများတွင ် ဂေဟလု ပ် င န်းလု ပ်ေဆာင်ေသာအခါ၊ မေတာ် တဆြပုတ်ကျြခင်း (tuiraku saigai) ကိုကာကွယ်ရန်
ြပုတ်ကျမ�ကာကွယ်တားဆီးေရးပစ�ည်း (tuiraku seishi you kigu) ကို သင့်သလိုသုးံ ရမည်။ (full harnesses (ကိုယ်သိုငး် �ကိုး)
အတွက် အထူး သင်�ကားေပးရန်လို အပ် သည် )

60 (MY)

အခန်း 3 ဆက်စပ် ဥပေဒများ

3.1 ဓာတ်ေငွ�ဂေဟေဆာ်ြခင်း�ှငသ
ိ သ
် ာ တရား၀င်စနစ်
့် က်ဆုင
(အေထာက်အကူြပုစာအုပ် စာမျက်�ာှ ၁၀၁)
ဓာတ်ေငွ�ဂ ေဟေဆာ်ြခင်းလုပ် င န်း�ှင့်သက်ဆိုင ်ေသာဥပေဒအြဖစ်

လုပ် င န်းခွင ်ေဘးအ��ရာယ်

ကင်း �ှငး်

လ�တ်ေတာ်ြပဌာန်းချက်

ေရး�ှင ်က
့ ျန်း မာသန ်�့ ှငး် ေရးဥပေဒ

ဥပေဒ

(roudou anzen eiseihou) ကို အဓိ က ထား�ပီးချမှ တ် ထားေသာ ဉပ ေဒ၊
၎င်း အေပါ်အေြခခံထားေသာ
သည့်

ဉပေဒများစွာ

အစိုးရအဖွဲ� အမိန ်မ့ ျား၊

ြပဌာန်း ထားသည် ။

အစိုး ရအဖွဲ� အ မိ န် ့

ဝန်�ကီး ဌာနအမိန ်စ့

ဤအခန်း ၌

ဝန်�ကီးဌာန၏
ဆံုးြဖတ်ချက်

ဝန် �ကီ း ဌာနအမိ န ် ့

ေဖာ်ြပပါအချက်

(နည် း ဥပေဒ )
အများြပည် သူ ဆို င ် ရာအသိ ေပး
ချက် / ေ�ကညာချက်

များထဲမှကို အဓိ က အချက်များကို မိတ် ဆ က်ေပးမည်။
ထို အြပင်
့

အစိုး ရအဖွဲ� ဆံုး ြဖတ် ချက်

(လမ်း �� န ် ခ ျက် များစသည် )

လု ပ်င န်း ခွင ်ေဘးအ��ရာယ် ကင်း�ှငး် ေရး�ှင ့်

ကျန်းမာသန ် ့

�ှငး် ေရးစီ မံချက် သည် အတိတ်တွ င ် အလု ပ်ခွင ်အေြခအေနစံ� န
� း် ြဖစ်ေသာ

ပံ 3-1 တရား၀င်စနစ်

အလုပ် သ မားစံ သတ် မှတ်ချက် ဥပေဒတွင ် သတ်မှတ် ထားေသာ် လည်း ၊ 1972 ခု� စ
ှ ်တွင ် အေ�ကာင်း အရာများ ြပည့်စံုေသာ လွတ် လပ်
သည့် ဉ ပေဒအြဖစ် လု ပ်င န်း ခွင ်ေဘးအ��ရာယ် ကင်း�ှငး် ေရး�ှင့် ကျန်း မာသန ်�့ ှငး် ေရးဥပေဒ (roudou anzen eiseihou) ကို
ေရးဆွဲကာ၊

ေ�ှာ င်းပိုငး် တွင ်

ဤဥပေဒကို အေြခြပု�ပီး

လု ပ်င န်းခွင ်ေဘးအ��ရာယ်�ကို တင်ကာကွ ယ်ေရး

စည်းမျဉ်းများကိုချမှတ်

ထားသည် ။
အဆို ပါ တရား၀င်စ နစ် များကိုေဖာ် ြပရပါကေအာက်ပါအတိုငး် ြဖစ်�ကသည် ။
လု
ပ် င န်းခွင ်ေဘးအ��ရာယ် ကင်း�ှ ငး် ေရး�ှင ့်ကျန်းမာသန ်�့ ှငး် ေရးဥပေဒ (roudou anzen eiseihou)
労働安全衛生法
လု ပ် င န်းခွ င ်ေဘးအ��ရာယ် က င်း�ှ င်းေရး�ှင ့် ကျန်းမာသန ်�့ ှ င်းေရးဥပေဒ (roudou anzen eiseihou)

労働安全衛生法施行令

ဆို င ်ရာလို က် နာေဆာင်ရွ က် ရ န်အ မိ န ်မ့ ျား

အလုပ်ခွင ်ေဘးကင်းလံုြခံုမ�န ည်း ဥပေဒများ
労働安全衛生規則
ခဲအ ဆိပ် သင့်မ�ကာကွယ်ြခင်းနည်း ဥပေဒများ
鉛中毒予防規則
သတ် မှ တ် ထားေသာဓာတု ပ စ� ည်းေဘးထွ က် ဆိုးကျိုးကာကွ ယ် တားဆီး ေရးနည်း ဥပေဒများ
特定化学物質障害予防規則

ေအာက်ဆီဂျင်ချို �တဲ့သည့် (sanso ketubou) ေရာဂါကာကွ ယ်ရ န်န ည်း ဥပေဒ
酸素欠乏症等防止規則
အမ� န ်များ၏ ေဘးထွ က် ဆိုးကျိုးကာကွ ယ် တားဆီး ေရးနည်း ဥပေဒများ (* အခန်း တွ င်း လု ပ် င န်းခွ င ်များ

粉じん障害防止規則（※ 屋内作業場等における金属のガス切断に適用）

တွ င ် သတ�ုကို ဓာတ် ေငွ� ြဖင့်ြဖတ် ေတာက် ြခင်း (gasu setudan) �ှင့် သ က် ဆို င် သ ည် )

စက် စ သည်တိုကိ
့ ု စစ်ေဆးြခင်း နည်း ဥပေဒများ
機械等検定規則
အက် စီ တ လင်း (asechiren) ဂေဟေဆာ် ကိ ရိ ယာ၏ လံု ြခံု ေရးကိ ရိ ယာ (anzen ki) �ှင့်

アセチレン溶接装置の安全器及びガス集合溶接装置の安全器の規格

ဓာတ် ေငွ�ဂ ေဟကိ ရိ ယာအစံု အ လင် ၏ လံု ြခံု ေရးကိ ရိ ယာ (anzen ki) တို ၏စံ
� �နး် များ
့

アセチレン溶接装置のアセチレン発生器構造規格

အက် စီ တ လင်း (asechiren) ဂေဟေဆာ် ကိ ရိ ယာ၏အက် စီ တ လင်း (asechiren) ထု တ် လ� တ် စ က် ဖွဲ� စ ည်း တည် ေဆာက် ပံု ဆို င်ရာစံ � �နး်

အဆုတ်ေရာင်ေရာဂါ (jinpai) ဥပေဒ
じん肺法
အဆုတ်ေရာင်ေရာဂါ (jinpai)
じん肺法施行規則
လု ပ် င န်းခွ င ်ပ တ် ဝ န်း ကျင် အ ေြခအေနတို ငး် တာမ� ဥ ပေဒ (*)
作業環境測定法（※）

လုပ် င န်းခွင ်ပတ် ဝန်း ကျင်အေြခအေနတိုငး် တာမ� ဥ ပေဒ
作業環境測定法施行令
လုပ作業環境測定法施行規則
် င န်းခွင ်ပတ် ဝန်း ကျင်အေြခအေနတိုငး် တာမ� ဥ ပေဒဆိုင ်ရာလိုက်နာေဆာင်ရွ က် ရန်စ ည်းမျဉ်းဥပေဒများ
※ အေြခအေနတိ
作業環境測定は、母材等にマンガンなどの対象物が含まれている場合に実施する。
*လု ပ် င န်း ခွ င ် ပ တ် ဝ န်း ကျင်
ု င်း တာမ� များတွ င ် အေြခြပုကု န ်�ကမ်း ပစ� ည်း ၌ မန်း ဂနိစ် ကဲ့ သို ေသာအရာဝတ
� ုများပါ၀င်သ ည့် အခါေဆာင်ရွ က် ရ မည် ။
့
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3.2 လုပ်ငန်းခွငေ
် ဘးအ��ရာယ်ကင်း�ှငး် ေရး�ှင ့် ကျန်းမာသန ် ့ �ှငး် ေရးဥပေဒ (roudou
anzen eiseihou) (ေရွ း��တ်ေဖာ်ြပချက်)
(အလုပ်�ှင စ
် သည်တို၏တာဝန်
)
့
အပို ဒ ် (3) အလုပ်�ှင ်အေနြဖင့် ဤဥပေဒတွင ်ြပဌာန်းထားေသာ လုပ် င န်းခွင ်မေတာ် တဆမ� များ ကာကွယ်ရန်အတွက် အနိမ့်ဆံုး
စံ� န
� း် များကို

လွယ်လွယ်ကူကု လိုက်နာ�ံု သာမက၊

အေကာင်အ ထည်

ေဖာ်ြခင်း�ှင့်၊

အလုပ် သ မားအား

ေဘးကင်း ေစေရး�ှင ့်

�ိင
ု ်င ံေတာ်မှေဆာင်ရွက် မည့်

လု ပ်င န်း ခွင ်

သက်ေတာင့်

သက်သာ�ှိေသာ

အေြခအေနများ

ကျန်းမာေရးကို

တိုး တက်ေအာင်လုပ်ေဆာင်ြခင်း ြဖင့်

ေသေသချာချာ

လု ပ် င န်းခွင ်မေတာ် တဆမ� များကို

လုပ် င န်းခွင ်ပတ် ဝန်း ကျင်ကို

လု ပ်ေဆာင်ေပးရမည်။

ကာကွယ်ြခင်း�ှင ့်စ ပ်လျဉ်းေသာ

လက်ေတွ�

အလုပ်ခွင ်အတွငး် �ှိ

ထို အြပင်
အလု ပ်�ှင ်သည်
့

စီ မံချက် များတွင ်

ပူးေပါင်း

ေဆာင်ရွက် ရ မည် ။ (အေထာက် အ ကူ ြပုစာအု ပ် စာမျက်�ာှ 107)
အပို ဒ ် (4) အလုပ် သ မားများအေနြဖင့် လု ပ်င န်းခွင ်မေတာ် တဆမ� များကို ကာကွယ်ရန်လို အပ် ေသာကိ စ�ရ ပ်များကိုလိုက်နာရမည်
ြဖစ်�ပီး ၊

အလု ပ်�ှင ်� င
ှ ့်

အြခားဆက် စ ပ်သူ များမှ

ေဆာင်ရွ က်

ေသာလု ပ်င န်း ခွင ်မ ေတာ် တ ဆမ�များကာကွယ် တားဆီး ရန်

ေဆာင်ရွက်ချက် များတွင ်ပူး ေပါင်း ရန်�ကိုးပမ်း ရမည်။ (အေထာက် အ ကူြပုစာအုပ် စာမျက်�ာှ 108)

(အမျိုးအစားစိစစ်အတည်ြပုြခင်း)
ပု ဒ ်မ 44 နံပါတ် 2 ပုဒ ်မ 42 �ှိ စက် ပ စ�ည်း များ၌၊ ပူးတွဲ ဇယား 4 တွင ် ပါဝင်ေသာ စက် ပ စ� ည်းများ၌ အစိုး ရအဖွဲ� အမိန ်ြဖင့
့ ်
သတ် မှတ်ထားေသာ စက်များကို ထုတ်လု ပ်�ပီး ၊ တစ် ဖ န်တင်သွငး် သူ သ ည် ကျန်း မာေရး၊ အလုပ် သ မား�ှင့်လူမ�ဖူလံုေရး၀န်�ကီးမှ
ြပဌာန်း ထားသည့် အတိုငး်
(ေအာက်တွင ်

ကျန်း မာေရး၊

အလုပ် သ မား�ှင ့်လူမ�ဖူ လံုေရး၀န်�ကီးဌာန၏

“မှတ်ပံု တင်အမျိုးအစားစိ စစ် အ တည်ြပုသည့် အဖွဲ� အ စည်း "ဟုသုးံ မည် )

အမျိုးအစား�ှင ့်စပ်လျဉ်း၍

စိ စ စ်အ တည်ြပုြခင်းကို

မြဖစ် မ ေနခံယူ ရပါမည် ။

ဝန်�ကီး ထံတွင ်
သည်

မှတ်ပံု တင်ထားသူ

သက်ဆိုင ်ရာ

စက် ပစ�ည်း

သိုေသာ်
သ က်ဆိုင ်ရာစက် ပစ�ည်း များထဲမှ
့

တင်သွငး် �ပီး သွားသည့် စက် ပ စ� ည်းများ၌ အဆိုပါ အမျိုးအစားအတွက်ေအာက် ပါစိ စ စ် အ တည်ြပုချက်ကို ေဆာင်ရွ က်�ပီး ေသာ
စက် ပ စ�ည်းများြဖစ် သွားေသာပစ� ည်းများကို စိ စ စ်ရန်မ လို ပါ။ (အေထာက် အကူြပုစာအုပ် စာမျက်�ာှ 116)

(မှတ်ချက်) အမ�န်ကာမျက်�ာှ ဖံုး ၊ ဓာတ်ေငွ�ကာမျက်�ာှ ဖံုး ၊ လ�ပ် စ စ် ပန်ကာပါေသာ အသက်�ှူ လမ်းေ�ကာင်းဆိုင ်ရာအကာအကွယ်
ပစ�ည်းကိရိယာများ (kokyuu you hogo gu) ၊ အကာဦးထုပ် စ သည်တို ကိ
့ ု ထုတ်လု ပ်သူ ၊ တင်သွငး် သူများမှာ ကျန်း မာေရး၊
အလုပ် သ မား�ှင ့်

လူ မ�ဖူလံုေရး၀န်�ကီး ဌာန၏အမိန ်အ
့ ရ၊

မှတ် ပံု တင်အမျိုးအစား

စိ စ စ် အ တည်ြပုသည့်

မှေဆာင်ရွ က်ေသာ “အမျိုးအစားစိ စ စ်အ တည်ြပုြခင်း ”ကို လုပ်ေဆာင်ရ မည် ဟု သတ် မှ တ် ထားသည်။
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အဖွဲ� အ စည်း

(အလုပ်လုပ် စ ဉ်ကန် သ
့ တ်ချက်များ)
အပို ဒ ် (61)

အလုပ်�ှင ်သည် ကရိနး် ေမာင်းြခင်း�ှင့် အြခားလု ပ်င န်း များ၌၊ ဉပေဒအရသတ်မှတ် ထားေသာအရာများ�ှင ့်စပ်လျဉ်း ၍

စီ ရင်စုလုပ် သားဆိုင ်ရာဌာ၏ ဌာနမ�း မှထုတ်ေပးေသာ သက်ဆိုင ်ရာလုပ်င န်း �ှင့်သ က်ဆိုင ်သည့်လိုင ်စ င်ကိုရ�ှိထားသူ ၊ သို မဟု
တ်
့
စီ ရင်စုလုပ် သားဆိုင ် ရာဌာ၏ ဌာနမ�းမှ မှတ် ပံု တင်ေပးထားေသာသူ မှ ဖွင့်ထားသည့် သက်ဆိုင ်ရာလုပ် င န်း�ှင့် သက်ဆိုင ်ေသာ
နည်း ပညာက�မ်းကျင်မ� သင်တန်း ကို�ပီးဆံုး ထားသူ�င
ှ ့်
၀န်�ကီး ဌာန၏အမိန ်အ
့ ရေပးအပ်ေသာ

အြခားေသာ

လုပ်ပိုင ်ခွင ့်အ ရည် အချင်း

ကျန်း မာေရး၊

အလုပ် သ မား�ှင ့်လူ မ�ဖူလံုေရး

ကိုပိုင ်ဆိုင ်ထားသူ မဟုတ်ပါက၊

သက်ဆိုင ်ရာလုပ်င န်း တွင ်

ပါဝင်ေဆာင်ရွ က် ၍ မရပါ။
2

ေ�ှ � အပိုဒ ပ
် ါြပဌာန်းချက်များ�ှင ့်အညီ သ က်ဆိုင ်ရာ

စီး ပွားေရးလုပ် င န်း များတွင ်ပါဝင်�ိင
ု ်သူ မှလွဲ

၍

မည် သူမ�သက်ဆိုင ်ရာ

လုပ် င န်းကို မ ေဆာင်ရွ က်ေစရ။
3

ေ�ှ � အပိုဒ ပ
် ါြပဌာန်းချက်များ�ှင ့်အညီ သ က်ဆိုင ်ရာစီး ပွားေရးလုပ် င န်းများတွင ်ပါဝင်�ိင
ု ်သူ သည်

သက်ဆိုင ်ရာလုပ် င န်း ၌

ပါ၀င်

သည့် အခါ၊ ၎င်း�ှင ့်သက်ဆိုင ်ေသာ လိုင ်စင်� င
ှ ့် အြခားေသာ လု ပ် ပိုင ်ခွင ့်အ ရည် အချင်း များကို သက် ေသခံ သည့် စာရွ က်စာတမ်း
များကိုကိုင ်ေဆာင်ထားရမည်။
(အေထာက် အကူြပုစာအုပ် စာမျက်�ာှ 118)

63 (MY)

3.3 လုပ် ငန်းခွငေ
် ဘးအ��ရာယ်ကင်း�ှ ငး် ေရး�ှင ့် ကျန်းမာသန် ့ �ှ ငး် ေရး နည်းဥပေဒ
(roudou anzen eiseihou) (ေရွ း��တေ
် ဖာ်ြပချက်)

(အလုပ်ခန် ခ့ ျိန်စ သည်တတွ
ို ့ င သ
် င်�ကားေပးြခင်း)
အပို ဒ ် 35

အလုပ်�ှင ်သ ည် အလုပ် သ မားကို ခန ်�ပီ
တ် အလုပ် သမား၏ အလုပ် အ ေ�ကာင်း အရာများကိုေြပာင်းလဲ
့ း ၊ သို မဟု
့

လိုက်ေသာအခါ၊ သက်ဆိုင ်ရာအလုပ် သ မားအား ေ�ှာ င့်ေ�ှး မ� မြပုဘဲ ေအာက်ပါအချက် များထဲမှ သက်ဆိုင ်ရာအလုပ် သ မားမှ
လုပ်ကိုင ်မည့် အလုပ်� င
ှ ့်စပ်လျဉ်းေသာ လံုြခံု မ�� င
ှ ့်သန ်�့ ှငး် မ��ှိေစရန် လို အပ် သည့် အချက်များကို သင်�ကားေပးရမည် ။ သိုေသာ်
့
အမိန ် ့ 2 ပု ဒ ်မ 3 တွင ်ေဖာ်ြပထားေသာစီး ပွားေရးလုပ် င န်း အမျိုးအစားများ၏ လု ပ် င န်းခွင ်�ှိ အလုပ် သ မား များအတွက် ၊ ပု ဒ ်မ 1 မှ 4
အထိ အချက်များအတွက် သင်�ကားြခင်းကို ချန်လှ ပ်ထား�ိင
ု ်သ ည်။
1

စက် ပ စ�ည်းများ၊ ကုန ်�ကမ်း များ၏ ေဘးအ��ရာယ်�ှိ�ိင
ု ်မ� ၊ ေဘးထွက်ဆိုးကျိုး�ှိ�ိင
ု ်မ�� င
ှ ့် ၎င်း တိုကိ
့ ု ကိုင ်တွယ်နည်း လမ်း
�ှင ့်စပ်လျဉ်းေသာအချက်များ။

2

ေဘးကင်းလံုြခံု ေရးကိရိယာများ၊

အ��ရာယ်�ှိေသာပစ�ည်းများထိနး် ချုပ် သည့်ကိရိယာများ၊

အကာအကွယ်ေပးသည့်

ကိရိ

ယာများ၏စွမ်းေဆာင်ရည်� င
ှ ့် ကိုင ်တွယ် နည်း လမ်း �ှင ့်စပ်လျဉ်းေသာအချက်များ။
3 လုပ် င န်းလုပ် ထံုးလု ပ်နည်း များ�ှင ့်စပ်လျဉ်းေသာအချက်များ။
4 အလုပ် စချိန ်တွင ်စစ်ေဆးြခင်း �ှင ့်စပ်လျဉ်းေသာအချက်များ။
5

သက်ဆိုင ်ရာလုပ် င န်းတွင ် ြဖစ် ပွား�ိင
ု ်ေသာ

အနာေရာဂါ၏

ြဖစ်ေစသည့် အေ�ကာင်း အရင်း�ှင ့် ကာကွယ်ေရး�ှင ့်စပ်လျဉ်း

ေသာအချက်များ။
6 စီမံေဆာင်ရွ က်ြခင်း ၊ သပ် ရပ်ေအာင်စီ စ ဉ်ြခင်း ၊ သန ်�့ ှငး် ေအာင်ထိ နး် သိမ်း ြခင်း �ှင ့်စပ်လျဉ်း ေသာအချက်များ။
7 မေတာ် တဆမ� စ သည်တို ြဖစ်
ှ ့် စွန ်ခ့ ွာ မ�� င
ှ ့်စ ပ်လျဉ်းေသာ အချက် များ။
့ ခဲ့ လ�င် အေရးေပါ်ေဆာင်ရွ က်မ�� င
8

ေ�ှ �တွင ်ေဖာ်ြပထားသည့်

အေ�ကာင်းအရာများအြပင်၊

သက်ဆိုင ်ရာလု ပ်င န်း များ၏

ေဘးအ��ရာယ် ကင်း�ှငး် ေရး�ှင့်

သန ်�့ ှငး် ေရးအတွက်လို အပ်ေသာအရာများ။ (အေထာက် အကူြပုစာအုပ် စာမျက်�ာှ 130)
2

အလုပ်�ှင ်သည် ေ�ှ �တွ င ်ေဖာ်ြပထားသည့် အေ�ကာင်း အရာ အားလံုး သို မဟု
တ် တစ်စိတ် တစ် ပိုငး် ကို လံုေလာက်ေသာ
့
ဗဟုသု တ�ှင ့်

နည်း ပညာကို ပိုင ်ဆိုင ်ထားသည်ဟု

အသိအမှတ်

ြပု�ိင
ု ်ေသာ

သင်�ကားရန် ချန်လှပ် ထား�ိင
ု ်သ ည်။ (အေထာက် အကူြပုစာအုပ် စာမျက်�ာှ 131)

64 (MY)

အလုပ် သ မားအား

သက်ဆိုင ်ရာအချက် များကို

(နည်းပညာက�မ်းကျင်မ�သင်တန်း�ပီ းစီးေ�ကာင်း လက်မှ တြ် ပန် လည် ထုတ ်ေပးြခင်းစသည်)
အပို ဒ ်

82

နည်း ပညာက�မ်းကျင်မ� သင်တန်း �ပီး စီးေ�ကာင်း

လက်မှတ်ကိုင ်ေဆာင်ထားသူ များထဲ မှ ၊

က�မ်း ကျင်မ� သင်တန်း �ှင ့်စ ပ်လျဉ်းေသာလုပ် င န်းတွင ်လက်ေတွ� ဝင်ေရာက် လုပ်ကိုင ်ေနသူ

သို မဟု
တ်
့

သက်ဆိုင ်ရာနည်း ပညာ
လုပ်ကိုင ်လိုသူများမှာ ၊

၎င်းကိုေပျာက်ဆံုး သို မဟု
တ် ပျက်စီး သွားခဲ့ ပါက အပို ဒ ် 3 တွ င ်ေဖာ်ြပထားသည့် အေြခအေနမှ လွဲ ၍ နည်း ပညာက�မ်းကျင်မ�
့
သင်တန်း�ပီး စီး ေ�ကာင်း လက် မှ တ်ြပန်လည်ထုတ်ေပးရန်ေတာင်း ဆိုလ�ာ (ေဖာင်ပံုစံ 18) ကို နည်း ပညာ က�မ်းကျင်မ� သင်တန်း
�ပီးစီး ေ�ကာင်း လက် မှတ်

ေပးအပ်ခဲ့ေသာ

မှတ်ပံု တင်သင်တန်း ေကျာင်း

အဖွဲ� အ စည်း ထံ တင်ကာ၊

နည်း ပညာက�မ်း ကျင်မ�

သင်တန်း�ပီးစီး ေ�ကာင်း လက်မှတ် ြပန်လည် ထုတ်ေပးရန်တင်ြပရမည်။
2

ေ�ှ � အပို ဒ မ
် ှာ ေဖာ်ြပထားေသာသူ သည် နာမည်ကိုေြပာင်းလို က် သည့် အခါ အပိုဒ ် 3 တွင ်ေဖာ်ြပ ထားသည့် အေြခအေနမှလွဲ ၍ ၊
နည်း ပညာက�မ်းကျင်မ� သင်တန်း�ပီး စီးေ�ကာင်း လက် မှတ် အစား ထိုး ရန်ေလ�က်လ�ာ (ေဖာင်ပံု စံ 18) ကို နည်း ပညာက�မ်း ကျင်မ�
သင်တန်း�ပီးစီး ေ�ကာင်း လက်မှတ် ေပးအပ်ခဲ့ေသာ မှတ်ပံု တင်သင်တန်းေကျာင်း အဖွဲ� အ စည်း ထံ တင်ကာ၊ နည်း ပညာက�မ်း ကျင် မ�
သင်တန်း�ပီးစီး ေ�ကာင်း လက်မှတ် ကို အစားထိုးေပးရန်တင်ြပရမည် ။ (အေထာက် အကူြပုစာအုပ် စာမျက်�ာှ 132)

(ေလစီးေ�ကာင်းစသည်တေ�ကာင
ို ့
ေ
ု ့ တ ် မီးေဘး ကာကွယ်ြခင်း)
့် ပါက်ကွဲမ� သိမဟု
အပို ဒ ် 261

အလုပ်�ှင ်သည် ေလာင်က�မ်း �ိင
ု ်ေသာပစ�ည်းများ၏အေငွ� �ှင ့် ေလာင်က�မ်း �ိင
ု ်ေသာ ဓာတ်ေငွ� သို မဟု
တ် ေလာင်
့

က�မ်း �ိင
ု ်ေသာ အမ�န ်များ�ှိ�ပီး ေပါက်ကွဲမ� ၊ မီးေလာင်မ�ြဖစ်�ိင
ု ် ေသာေနရာများတွင ် သက်ဆိုင ်ရာအေငွ�၊ ဓာတ်ေငွ�၊ အမ�န ် ့
စသည်တို ေ�ကာင့
် ေပါက်ကွဲြခင်း ၊ မီးေလာင်ြခင်းကိုကာကွယ် ရန် ေလစီး ေ�ကာင်း ၊ ေလဝင်ေလထွ က် ၊ အမ�န ်စ သည်တို အတွ
က်
့
့
ေဆာင်ရွက်ချက် များကို မလု ပ်ေဆာင်၍ မရပါ။ (အေထာက် အကူြပုစာအု ပ် စာမျက်�ာှ 133)

(ဆီစ သည်တိုပါဝင်
ေသာပို က်လိုငး် သိမဟု
ု ့ တ ် ဘူးများကို ဂေဟေဆာ်ြခင်းစသည်)
့
အပို ဒ ် 285

အလုပ်�ှင ်သည် အ��ရာယ်�ှိ ပစ�ည်း များအြပင် ေလာင်က�မ်း �ိင
ု ်ေသာ ဆီများ�ှင ့် ေလာင်က�မ်း �ိင
ု ်ေသာ အမ�န ်များ၊

အ��ရာယ်�ှိ ပစ�ည်း များ�ှိေန�ိင
ု ်ေသာပိုက်လိုငး်

သို မဟု
တ်
့

တိုင ်ကီ ၊

ေပပါပံုးများအတွက်

�ကို တင်၍

အဆို ပါ

အ��ရာယ်�ှိ

ပစ�ည်းများအြပင် ေလာင်က�မ်း �ိင
ု ်ေသာ ဆီများ�ှင ့် ေလာင်က�မ်း �ိင
ု ်ေသာ အမ�န်များ၊ အ��ရာယ်�ှိ ပ စ�ည်းများကို ဖယ်�ှားြခင်း
စသည့် ေပါက်ကွဲမ� သို မဟု
တ် မီးေလာင်မ�ကာကွယ်ရန် ေဆာင်ရွက်ချက် များကို လု ပ်ေဆာင်၍ မ�ပီးေသးပါက၊ ဂေဟ�ှင ့်
့
မီးေတာက်ြဖင့်ြဖတ်ြခင်း ၊ အြခားေသာ မီးကို အသံုး ြပုသည့် လုပ်င န်း ၊ မီး ပွားများထွက်�ိင
ု ်ေသာ လုပ် င န်း များကို မလုပ်ေစရပါ။
2

အလုပ် သ မားများသည်

ေ�ှ � အပိုဒ မ
် ှာ ေဖာ်ြပထားသည့်အတိုငး် ေဆာင်ရွ က်ချက်များကို

အေ�ကာင်းအရာတူ လု ပ်င န်း ကို မလုပ် ရ။ (အေထာက် အကူြပု စာအု ပ် စာမျက်�ာှ 134)

65 (MY)

လု ပ်ေဆာင်၍ မ�ပီး ေသးပါက၊

(ေလဝင်ေလထွက်မလံုေလာက်ေသာေနရာများတွင ် ဂေဟေဆာ်ြခင်း စသည်)
အပို ဒ ် 286 အလု ပ်�ှင ်သည် ေလစီးေ�ကာင်း ၊ ေလဝင်ေလထွက် လံု ေလာက်မ� မ�ှိေသာ ေနရာများ တွ င ် ဂေဟေဆာ်ြခင်း ၊ မီးေတာက်
ြဖင့်ြဖတ်ြခင်း ၊ သတ�ုအပူေပးြခင်း ၊ အြခားေသာ မီးကို အသံုး ြပုသည့် လုပ် င န်း ၊ grinding wheel ြဖင့်အေြခာက်ခံေပါလစ်
တိုက်ြခင်း ၊ ေဆာက်ြဖင့် ထွငး် ြခင်း ၊ အြခားေသာ မီး ပွားများထွက်�ိင
ု ်ေသာ လု ပ်င န်း များလုပ်ေဆာင်ချိန ်တွင ် ေအာက်ဆီ ဂျင်
(sanso)ကို ေလစီးေ�ကာင်း သို မဟု
တ် ေလဝင်ေလထွက်ေကာင်း ေစရန် အသံုး မြပုရပါ။
့
2

လု ပ် သမားများသည် ေ�ှ �အ ပို ဒ မ
် ှာ ေဖာ်ြပထားသည့် အေြခအေနတွင ် ေအာက်ဆီဂျင် (sanso)ကို ေလစီးေ�ကာင်း သို မဟု
တ်
့
ေလဝင်ေလထွက်ေကာင်းေစရန် အသံုး မြပုရပါ။ (အေထာက် အကူ ြပုစာအုပ် စာမျက်�ာှ 135)

(လံုြခံု ေရးကိရိ ယာ (anzen ki) တပ် ဆင်ြခင်း)
အပို ဒ ် 306

အလုပ်�ှင ်သည် အက်စီ တ လင်း (asechiren) ဂေဟေဆာ်ကိရိယာ၏ မ�တ်တံ (suikan) တစ်ခုချင်းစီတွင ် လံုြခံုေရး

ကိရိယာ (anzen ki) တပ်ေပးရမည်။ သိုေသာ်
အဓိ ကပိုက်တွင ် လံုြခံုေရးကိရိယာ (anzen ki) ကို တ ပ် ဆ င်�ပီး ၊ မ�တ်တံ (suikan)
့
�ှင ့်အနီးဆံုး တွင ် တပ် ဆ င်ထားေသာ ပိုက်ခွဲ တ စ်ခုချင်း စီတွင ် လံုြခံု ေရးကိရိယာ (anzen ki) ကို တ ပ်ဆ င်ရန် မလို အ ပ် ပါ။
2

အလုပ်�ှင ်သည် ဓာတ်ေငွ�သို ေလှာ င်ကန်� င
ှ ့် ထုတ်လ�တ် စ က် ကို ခွဲြခားထားေသာ အက်စီ တ လင်း (asechiren) ဂေဟေဆာ်
ကိရိယာတွင ်

ထုတ်လ�တ် စ က်� ှင့်

ဓာတ်ေငွ�သိုေလှာ င်ကန်�ကား၌

လံုြခံုေရးကိရိယာ

(anzen

ki)

ကို တပ် ဆ င်ရ မည် ။

(အေထာက် အကူြပုစာအုပ် စာမျက်�ာှ 137)

(ေ�ကးနီ အသံးု ြပုမ� အေပါ်ကန် သ
့ တ်ချက်များ)
အပို ဒ ် 311

အလုပ်�ှင ်သ ည် ေပျာ်ရည် အက်စီ တ လင်း (asechiren)

ပစ�ည်းကိရိယာများတွင ်၊

ေ�ကးနီ

သို မဟု
တ်
့

ေ�ကးနီ

ဓာတ်ေငွ�ဂေဟကိရိယာ အစံု အ လင်၏ ပိုက်များ�ှင ့် အရန်
70%

(အေထာက် အကူြပုစာအုပ် စာမျက်�ာှ 138)

66 (MY)

�ှင ့်အ ထက်ပါဝင်ေသာသတ�ုစပ်ကိုအ သံုး မြပုရ။

(ပံု မှန်ကိုယ်တင
ို စ
် စ်ေဆးြခင်း (teiki jishu kensa))
အပို ဒ ် 317

အလုပ်�ှင ်သည် အက်စီ တ လင်း (asechiren) ဂေဟေဆာ်ကိရိယာ သို မဟု
တ် ဓာတ်ေငွ� ဂေဟကိရိယာအစံုအ လင်
့

(ဤပိုက်လိုငး် များအတွငး် ၊ ေြမေအာက်တွင ်ြမ�ုပ်ကာ တပ် ဆ င်ရ သည့် အပိုငး် ကိုချန်လှပ် သည် ။ ေအာက် တွင ်ပါသည့် အချက် များ
အတွက် လည်း အတူတူ ပင်ြဖစ် သ ည်။ ) အတွက် 1 �ှစ်လ�င် 1�ကိမ် ၊ ပံု မှန ် သက်ဆိုင ်ရာကိရိယာ၌ ပျက် စီးမ� ၊ ပံုေြပာင်း မ� ၊
ပွနး် ပဲ့ပျက်ဆီး မ� များ�ှိ မ�ှိ �ှင ့် လုပ်ေဆာင်ပံုကိုကိုယ်တိုင ်စစ်ေဆးရမည်။ သိုေသာ်
၁ �ှစ်ေကျာ် ကာလ အတွငး် အသံုး မြပုေသာ
့
အက်စီ တ လင်း (asechiren) ဂေဟေဆာ်ကိရိယာ သို မဟု
တ် ဓာတ်ေငွ� ဂေဟကိရိယာအစံု အ လင်၏ အသံုး မြပုသည့်ကာလ
့
အတွက် စစ်ေဆးရန်မ လိုပါ။
4

အလုပ်�ှင ်သည် အပိုဒ ် (၁) သို မဟု
တ် အ ပို ဒ ် (၂) တွင ်ေဖာ်ြပထားသည့် ကို ယ် တိုင ် စစ်ေဆးြခင်း ကိုြပုလုပ်ေသာအခါ၊
့
ေအာက် ပါအချက်များအားမှတ် တ မ်း တင်�ပီး ၊ သံုး�ှစ်သိမ်း ဆည်းထား ရမည်။

1

စစ်ေဆးသည့် ရက်စွဲ

2

စစ်ေဆးေရးနည်း လမ်း

3

စစ်ေဆးသည့်ေနရာ

4

စစ်ေဆးြခင်း ရလဒ်

5

စစ်ေဆးသူ ၏ အမည်

6

စစ်ေဆးြခင်း ရလဒ်များကို အေြခခံ ၍

ြပန်လည် ြပုြပင်ြခင်း စသည့်

ေဆာင်ရွ က်မ� များ

ြပုလုပ်

ေသာအခါ၊

ြပုလုပ် သ ည့်အေ�ကာင်း အရာ (အေထာက် အကူြပုစာအုပ် စာမျက်�ာှ 140)

(အသက်�ှူလမ်းေ�ကာင်းဆိုင ရ
် ာအကာအကွယ်ပစ�ည်းကိရိ ယာများ (kokyuu you hogo
gu) စသည်)
အပို ဒ ် 593

အလုပ်�ှင ်သည် အ လွန ်ပူေသာ သို မဟု
တ် ေအးေသာေနရာများတွင ်အလု ပ်လုပ်ြခင်း ၊ အပူချိန ်ြမင့်ေသာအရာများ�ှင ့်
့

အပူချိန ်န ိမ့်ေသာအရာများ

အများအြပား၊

သို မဟု
တ်
့

အ��ရာယ်

�ှိေသာအရာဝတ�ုများကိုကိုင ်တွယ်ရ သည့်လု ပ်င န်း ၊

အ��ရာယ်�ှိေသာအလင်း ေရာင်များ�ှင့် ထိေတွ� ရေသာလု ပ်င န်း ၊ ဓာတ်ေငွ�၊ အေငွ� �ှင ့် အမ�န ်များထုတ်ေသာ အ��ရာယ်�ှိေသာ
ေနရာတွင ်လုပ် ရေသာအလုပ် ၊
အြခားေသာ

ေရာဂါြဖစ်ေစေသာပိုး မွားများေ�ကာင့်

ေဘးထွက်ဆိုးကျိုး�ှိ သည့် အလုပ်တွင ်

အကာအကွယ် အ ဝတ် အ စား၊

အကာအကွယ်

သက်ဆိုင ်ရာ

မျက် မှန ်၊

ညစ် ညမ်း ေစ�ိင
ု ်သည့်

အ��ရာယ်�ှိေသာအလု ပ်� င
ှ ့်၊

အလုပ်များလုပ် ရေသာ

အလုပ် သ မားများသံုး �ိင
ု ်ရန်၊

အသက်�ှူ လမ်းေ�ကာင်းဆိုင ်ရာအကာအကွယ် ပ စ�ည်းကိရိယာများ

(kokyuu you hogo gu) စသည် သင့်ေလျာ်ေသာအကာအကွယ် ပစ�ည်း များကိုေပးထားရမည် ။ (အေထာက် အကူြပုစာအုပ်
စာမျက်�ာှ 142)
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3.4 အမ�န် အ��ရာယ်ကာကွယ်ေရးစည်းမျဉ်းများ
အမ�န ်အ��ရာယ် ကာကွယ်ေရးစည်း မျဉ်းများ၏ အ�ကမ်းဖျင်းမှာ ေအာက် ပါအတိုငး် ြဖစ် သည် (အေထာက် အကူြပုစာအုပ် စာမျက်�ာှ
106 မှ)

・သတ� ုကို မီးေတာက်ြဖင့ြ် ဖတ်သည့ ်လုပ် ငန်း (အမ� န် အ��ရာယ်ကာကွယ်ေရး စည်းမျဉ်း)
(အေထာက်အကူြပုစာအုပ် စာမျက်�ာှ 106 )
“အခန်းတွငး် ၊

သတ�ုတွငး်

သို မဟု
တ်
့

တိုင ်ကီ ၊

သေဘင်္ာ ၊

ပို က် ၊

ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စသည်တို ၏
့

အတွငး် ပိုငး် တွင ်

သတ�ုကို

မီးေတာက်ြဖင့်ြဖတ်�ပီး ၊ တစ် ဖ န် arc ကိုသုးံ ကာ အချိုင့်ထွငး် ြခင်း (Gouging) လုပ် င န်း ” သည် အမ�န ်အ��ရာယ်ကာကွယ်ေရး
စည်း မျဉ်းမျဉ်းတွင ်ပါ ေသာ“အမ�န ်လုပ် င န်း ” �ှင ့်ကိုက်ညီ သ ည် (အမ�န ်စည်း မျဉ်း အပိုဒ ် 2 အချက် 1 နံပါတ် 1 �ှင ့် ပူး တွဲ ဇယား 1 အချက်
20) ။ ဆိုလို သ ည် မှာ ဓာတ်ေငွ� ြဖင့်ြဖတ်ေတာက်ြခင်း (gasu setudan) လု ပ်င န်း သည် အမ�န ်လုပ် င န်း�ှင ့်သက်ဆိုင ်သည်။
သတ�ုကိုြဖတ်ေတာက် ရေသာ

အခန်းတွငး် လု ပ်င န်း ၌

(သတ�ုတွငး် အတွက်ေလဝင်ေလထွက်ကိရိယာ)

လုပ် င န်း ခွင ်တစ်ခုလံုးေလသန ်စ့ င်ကိရိယာ

စသည်တို ကိ
့ ု

တပ် ဆ င်ရန်၊

တိုငး် တာြခင်း စသည်တို အတွ
က် တာဝန်�ှိ သ ည် ။
့
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(zentai

kankisouchi)

သတ�ုတွငး် လု ပ် င န်းေနရာတွင ်

အမ�န ်ပါဝင်မ� ကို

ဓာတ်ေငွ�ဂေဟေဆာ်ြခင်း (gasu yousetsu) နည်းပညာက�မ်းကျင်မ� သင်တန်း
အေထာက်အကူြပုစာအုပ် စာေမးပွဲ ေမးခွန်းများ
အခန်း 1 ဓာတ်ေငွ�ဂေဟေဆာ် ြခင်း (gasu yousetsu) တွင ်အသံုး ြပုသည့်စ က်ကိရိယာ
များ�ှင ့်စပ်လျဉ်းေသာေမးခွနး် များ
■ေမးခွနး် နံပါတ် 1 (ဓာတ်ေငွ�ဂေဟေဆာ်ြခင်း (gasu yousetsu) ၏ဝိေသသလက�ဏာများ)
ဓာတ်ေငွ� ြဖင့်ြဖတ်ေတာက်ြခင်း (gasu setudan) ၏ဝိေသသလက� ဏာများ�ှင ့်စ ပ်လျဉ်း၍၊ ေအာက် ပါ�ှငး် လင်းချက် 4 ခု အတွငး် မှ
မှားေနေသာ 1 ခုကိုေရွ းချယ် ပါ။

(1)

ဓာတ်ေငွ�၏ ေလာင်က�မ်း မ� အပူချိန ်ြဖင့်

ေအာက်ဆီေဒး�ှငး် ြဖစ်ေသာကုန ်�ကမ်း ြဖစ်ပါက၊

သတ�ုြပားအထူကို ပင်လ�င်

ြဖတ်

ေတာက်�င
ို ်သည် ။
(2) ဓာတ်ေငွ� ြဖင့်ြဖတ်ေတာက်ြခင်း (gasu setudan) တွင ် သတ�ုကိုေအာက်ဆီ ေဒး�ှငး် ြဖစ်ေစြခင်း ြဖင့်ြဖတ်ေတာက် သည်။
(3) ဓာတ်ေငွ�၏ ေလာင်က�မ်းမ� အ ပူချိန ်ြဖင့်ေအာက်ဆီေဒး�ှငး် ြဖစ်ေသာ ကုန ်�ကမ်း မဟုတ် သည့် အြခားပစ�ည်း များကို လည်း ြဖတ်
ေတာက်�င
ို ်သည် ။
(4) သံမ ဏိပစ�ည်း များြဖတ်ေတာက်ရာတွင ်ဓာတ်ေငွ� ြဖင့်ြဖတ်ေတာက်ြခင်း (gasu setudan) ကို အ များဆံုး အသံုး ြပုသည်။

■ေမးခွနး် နံပါတ် 2 (ဓာတ်ေငွ�ဂေဟေဆာ်ြခင်း (gasu yousetsu) / ြဖတ်ေတာက်ြခင်း ၏ ေဘးအ��ရာယ်�ှိ�ိင
ု ်မ�)
ဓာတ်ေငွ�ဂ ေဟေဆာ်ြခင်း (gasu yousetsu)

/ ြဖတ်ေတာက်ြခင်း ၏ေဘးအ��ရာယ်�ှိ�ိင
ု ်မ� �ှင့်စပ်လျဉ်း၍၊ ေအာက် ပါ�ှငး် လင်း

ချက် 4 ခု အတွငး် မှ မှားေနေသာ 1 ခုကိုေရွ းချယ် ပါ။

(1) အသံုးြပုသည့်ေအာက်ဆီ ဂျင် (sanso) �ှင ့်ဓာတ်ေငွ�တို တွ
ု ် မ�များ�ှိ သည် ။
့ င ်အချို � ေသာ ေဘးအ��ရာယ်�ှိ�ိင
(2) ေလာင်က�မ်း �ိင
ု ်ေသာဓာတ်ေငွ� မှာ ေပါက်ကွဲမ� သုိ မဟု
တ် မီးေလာင်ြခင်း ၏အေ�ကာင်း အရင်း မြဖစ် ေစပါ။
့
(3)

ဓာတ်ေငွ�ဂေဟေဆာ်ြခင်း (gasu yousetsu) လုပ် င န်းေ�ကာင့် အပူချိန ်ြမင့်ေသာ မီး လ�ံ သည် အနီး အနား�ှိေလာင်က�မ်း �ိင
ု ်
ေသာေရေ�ွးေငွ�သုိ မဟု
တ် ဓာတ်ေငွ�ကိုမီး ေတာက်ေလာင်ေစကာေပါက် ကွဲေစသည့် မ ေတာ် တ ဆမ� တစ်ခုြဖစ် ပွားခဲ့ သ ည်။
့

(4)

အပူချိန ်ြမင့်ေသာအေြခြပုကုန ်�ကမ်း ပစ�ည်း သို မဟု
တ် သတ�ုမျက်�ာှ ြပင်မှထွက်လာေသာ အက် တမ် များ စသည်တို (sputter)
့
့
(supatta) ြဖင့်ထိ မိ�ပီး ထိခိုက် ဒဏ်ရာရသည့် ေဘးအ��ရာယ်ြဖစ် မ�များစွာ ယခင်ကြဖစ်ေပါ် ခဲ့ သည်။
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■ေမးခွနး် နံပါတ် 3 (ဓာတ်ေငွ�ဂေဟေဆာ်ြခင်း (gasu yousetsu) �ှင ့်ဓာတ်ေငွ� ြဖင့်ြဖတ်ေတာက်ြခင်း (gasu setudan)
အတွက် အသံုး ြပုေသာစက်ကိရိယာများ)
ဓာတ်ေငွ�ဂ ေဟေဆာ်ြခင်း (gasu yousetsu) / ဓာတ်ေငွ� ြဖင့်ြဖတ်ေတာက်ြခင်း (gasu setudan) အတွက်အ သံုးြပုေသာ
စက်ကိရိယာများ၏အမည်� င
ှ ့်စပ် လျဉ်း၍၊ ေအာက်ပါ4 ခု အတွငး် မှ မှားေနေသာ 1 ခုကိုေရွ းချယ် ပါ။

(1)

ဓာတ်ေငွ� ြဖင့်ြဖတ်ေတာက်ြခင်း (gasu setudan) ကို ဓာတ် ေငွ�ဂေဟေဆာ်ြခင်း (gasu yousetsu) တွင ်အ သံုးြပုေသာစက်
ကိရိယာများထဲမှ စုပ်ယူပိုက်� င
ှ ့်� �တ်သီး တံတို ကိ
ု ်သည်။
့ ုြဖတ် စက် ကိရိယာ ြဖင့်အ စားထိုး ပါကလည်းလုပ်ေဆာင်�ိင

(2) အမျိုးအစားတူ ဂ ေဟေဆာ် ပ စ�ည်းကိုေလာင်က�မ်း�ိင
ု ်ေသာ ဓာတ်ေငွ�အားလံုး အတွက် အသံုးြပု၍မရပါ။
(3)

ေအာက်ဆီဂျင် (sanso) အိုး�ှင့် ေလာင်က�မ်း �ိင
ု ်ေသာဓာတ်ေငွ�အုးိ ၊ ေအာက်ဆီဂျင် (sanso) �ှင ့် ဓာတ်ေငွ�တို ကိ
့ ု ဂေဟေဆာ်
ပစ�ည်း အတွငး် ပို လ�
့ တ် သည့် ပို က် ၊

ဂေဟေဆာ် ပစ�ည်း (၄) ခု သာ�ှိပါက၊ ဓာတ်ေငွ�ဂ ေဟေဆာ်ြခင်း (gasu yousetsu)

လုပ်ေဆာင်�ိင
ု ်�ပီး ၊ အြခားကိရိယာ များလံုး ဝမလို အပ် ပါ။
(4)

ဂေဟေဆာ် ပ စ�ည်းကို ေလာင်က�မ်း �ိင
ု ်ေသာ ဓာတ်ေငွ�အမျိုးအစား�ှင ့် ဖိ အားေပါ်လိုက် ၍ သင့်ေလျာ် ေသာပစ�ည်း ကို အသံုး
မြပု၍မရပါ။

■ေမးခွနး် နံပါတ် 4 (ဂေဟမီး ေချာင်း (tochi))
ဂေဟမီးေချာင်း (tochi) �ှင ့်စ ပ်လျဉ်း၍၊ ေအာက်ပါ�ှငး် လင်းချက် 4 ခု အတွငး် မှ မှားေနေသာ 1 ခုကိုေရွ းချယ် ပါ။

(1)

ဓာတ်ေငွ�ဂ ေဟေဆာ်ြခင်း(gasu yousetsu) အတွက် ဂေဟေဆာ်ပ စ�ည်း�ှင ့်ဓာတ်ေငွ� ြဖင့် ြဖတ် ေတာက်ြခင်း (gasu setudan)
အတွက်ြဖတ်ေတာက် စက် (setudanki) တို ၌့ ေလာင်က�မ်း�ိင
ု ်ေသာဓာတ်ေငွ�ကို သာ ေလာင်က�မ်း ေစ�ပီး ၊ သတ�ုကုန ်�ကမ်း
ပစ�ည်းများကို အပူေပးေစသည်။

(2)

သတ�ုအပူေပးြခင်း ၊ ဂေဟေဆာ်ြခင်း�ှင့်ြဖတ်ေတာက်ြခင်း တို အတွ
က် သံုးေသာကိရိယာကို ဂေဟမီးေချာင်း (tochi)ဟု ေခါ်
့
သည် ။

(3)

ဓာတ်ေငွ�ဂ ေဟေဆာ်ြခင်း (gasu yousetsu) အတွက် ဂ ေဟေဆာ်ပ စ�ည်း�ှင ့်ဓာတ်ေငွ� ြဖင့် ြဖတ်ေတာက်ြခင်း (gasu setudan)
အတွက်ြဖတ်ေတာက် စက် (setudanki)တို ၌၊
ု ်ေသာဓာတ်ေငွ� �ှင ့် ေအာက်ဆီ ဂျင် (sanso) တို ကိ
့ ေလာင်က�မ်း �ိင
့ ု ေရာစပ်ကာ
ေလာင်က�မ်း ေစ�ပီး ၊ သတ�ုကုန ်�ကမ်း ပစ�ည်း များကို အပူေပးေစသည်။

(4)

ဓာတ်ေငွ�ဂ ေဟေဆာ်ြခင်း (gasu yousetsu) အတွက် ဂ ေဟေဆာ်ပ စ�ည်း�ှင ့် ဓာတ်ေငွ� ြဖင့်ြဖတ်ေတာက်ြခင်း (gasu setudan)
အတွက်ြဖတ်ြဖတ်ေတာက် စက် (setudanki) တို ကိ
� ်သီး တံတို ြဖင့
့ ု မ�တ်တံ (suikan) �ှင ့်� တ
့ ် ဖွဲ� စည်း ထားသည် ။
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■ေမးခွနး် နံပါတ် 5 (ေလာင်က�မ်း �ိင
ု ်ေသာဓာတ်ေငွ�အမျိုးအစား�ှင ့်� �တ်သီး တံ)
ေလာင်က�မ်း �ိင
ု ်ေသာဓာတ်ေငွ�အမျိုးအစား�ှင ့်� တ
� ်သီးတံတို �ှ့ င ့်စပ် လျဉ်း၍၊ ေအာက် ပါ�ှငး် လင်းချက် 4 ခု အတွငး် မှ မှားေန ေသာ 1
ခုကိုေရွ းချယ်ပါ။

(1)

အက် စီ တ လင်း (asechiren) သည် ပ�ို ပိနး် (puropan) �ှင ့်� �ိငး် ယှ ဉ်လ�င်၊ မီး �� ိ � ရန်လွယ်ကူ�ပီး ေလာင်က�မ်း မ� အြမန်� န
� း် မှာ
ပို မိုလ�င်ြမန်သ ည် ။

(2)

ေလာင်က�မ်း�ိင
ု ်ေသာဓာတ်ေငွ� မှာ အမျိုးအစားေပါ်မူ တ ည်�ပီး ဂုဏ်သတ�ိကွဲြပားေသာ် လည်း ��တ်သီး တံ၏ဖွဲ� စည်း ပံုအားလံုး
သည်ေလာင်က�မ်း�ိင
ု ်ေသာဓာတ်ေငွ�များအတွက် အတူတူ ပင်ြဖစ် သ ည်။

(3)

အက်စီ တ လင်း (asechiren) ဓာတ်ေငွ�၏��တ်သီး တံမှာ မီး ေတာက်ြပန်ဝင်ြခင်းကို ကာကွယ် ရန် ��တ် သီးတံမှ မထုတ်လ�တ်မီ
အထိ ၊ အပူချိန ်ကို တတ်�ိင
ု ်သေလာက် မြမင့်လာေအာင် ြပုလုပ်ထားသည် ။

(4) မီး ေတာက်ြပန်ဝင်မ� ြဖစ်ေပါ်လ�င်အ လွန ်အ မင်း အ��ရာယ်�ှိ သ ည်။

■ေမးခွနး် နံပါတ် 6 (ဖိ အားထိနး် ည�ိ ကိရိယာ (aturyoku chousei ki))
ဖိ အားထိနး် ည�ိကိရိယာ (aturyoku chousei ki) �ှင ့်စ ပ်လျဉ်း၍၊ ေအာက် ပါ�ှငး် လင်းချက် 4 ခု အတွငး် မှ မှားေနေသာ 1
ခုကိုေရွ းချယ်ပါ။

(1)

ဖိ အားထိနး် ည�ိ ကိရိယာ (aturyoku chousei ki) တွင ်၊ ဓာတ်ေငွ�အမျိုးအစား ကွဲြပားပါက ပစ�ည်း ၊ ဖွဲ� စည်းပံု စ သည်တို လည်
း
့
ကွဲြပားသည် ။

(2)

ဖိ အားထိနး် ည�ိကိရိယာ (aturyoku chousei ki) သည် ဓာတ်ေငွ�အုိး (bonbe) မူ လဖိ အားကို ဂေဟေဆာ် ရန်သင့်ေလျာ်ေသာ
ဖိ အားသိုချိ
့ န ်ည�ိ ရန်သုံး သည့် ပစ�ည်း ြဖစ် သည် ။

(3)

အိုး အတွငး် ြဖည့်သွငး် ထားေသာေအာက်ဆီဂျင်

(sanso)

�ှင ့်ေလာင်က�မ်း�ိင
ု ်ေသာဓာတ်ေငွ�တို ့ ကို

ဖိ အားထိနး် ည�ိကိရိယာ

(aturyoku chousei ki) မတပ် ဘဲအ သံုးြပု�ိင
ု ်သည်။
(4)

ဓာတ်ေငွ�အ သံုးြပုမ� အေြခအေနများ�ှင ့်ဂုဏ်သတ�ိများကို

ေသေသချာချာစဉ်းစား�ပီး ၊

ေရွ းချယ် ရန်လိုအ ပ် သည်။
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၎င်း�ှင ့်

ကိုက်ညီ မည့် အရာကို

■ေမးခွနး် နံပါတ် 7 (ဖိ အားထိနး် ည�ိ ကိရိယာ (aturyoku chousei ki) အသံုးြပုရာတွင ် သတိြပုရန်အချက်များ)
ဖိ အားထိနး် ည�ိကိရိယာ

(aturyoku

chousei

ki)

အသံုးြပုရာတွင ်

သတိ ြပုရန်အချက်များ

�ှင ့်စပ်လျဉ်း၍၊

ေအာက်ပါ

�ှငး် လင်းချက် 4 ခု အတွငး် မှ မှားေနေသာ 1 ခုကိုေရွ းချယ်ပါ။

(1)

ဖိ အားထိနး် ည�ိကိရိယာ (aturyoku chousei ki) ၏��န ်ြပြမ�ားသည် အလွန ်တုန ်ခါေနလ�င်၊ ဖိ အားထိနး် ည�ိကိရိယာ (aturyoku
chousei ki) မှ ပံုမှန ်မ ဟုတ်ေသာအသံထွက်လာပါက၊ ဖိ အားအနိမ့် ဘက်�ှိ အဆို�ှ့ င ်ကို ေခတ� ပိတ်�ပီးြဖည်းြဖည်း ဖွင ့်ပါ။

(2)

ဂေဟေဆာ် ေသာအခါ အဆို�ှ့ င ်တွင ် အချို �ေသာ ြခားနားကွာ ဟမ��ှိေနေစသည့် အေန အထားြဖင့် တည်�ငိမ်ေနေအာင် ြပုလုပ်
မည်။

(3)

ဓာတ်ေငွ�စီး ဆင်းေနသည့် အေနအထားြဖင့်၊ ��န်ြပြမ�ားသည် အလွန ်တုန်ခါေနလ�င်၊ ဖိ အား ထိနး် ည�ိကိရိယာ (aturyoku
chousei

ki)

မှ

ပံုမှန ်မ ဟုတ်ေသာအသံထွက်လာပါက၊

ဖိ အားထိနး် ည�ိကိရိယာ

(aturyoku

chousei

ki)

တပ် ဆ င်ထား�ှိ မ�ကို စစ်ေဆးပါ။
(4)

ဖိ အားထိနး် ည�ိကိရိယာ (aturyoku chousei ki) ၏��န ်ြပြမ�ားသည် အလွန ်တုန ်ခါေနလ�င်၊ ဖိ အားထိနး် ည�ိကိရိယာ (aturyoku
chousei ki) မှ ပံုမှန ်မ ဟုတ်ေသာအသံထွက်လာပါက၊ ဖိ အားအြမင့်ဘက်�ှိ အဆို�ှ့ င ်ကို ေခတ� ပိတ်�ပီးြဖည်းြဖည်း ဖွင ့်ပါ။

■ေမးခွနး် နံပါတ် 8 (ဓာတ်ေငွ�ဂေဟေဆာ်ြခင်း (gasu yousetsu) / ြဖတ်ေတာက်ြခင်း�ှင ့် မီး ေတာက်ြပန်ဝင်ြခင်း )
ဓာတ်ေငွ�ဂ ေဟေဆာ်ြခင်း (gasu

yousetsu)

/ ြဖတ်ေတာက်ြခင်း�ှင ့် မီး ေတာက်ြပန်ဝင်ြခင်း

�ှင ့်စပ်လျဉ်း၍၊ ေအာက်ပါ

�ှငး် လင်းချက် 4 ခု အတွငး် မှ မှားေနေသာ 1 ခုကိုေရွ းချယ်ပါ။

(1)

"Detonation" ဆို သ ည်မှာ မီးေတာက်ြပန်ဝင်မ� အြမန်�န
� း် သည် အလင်း ၏အြမန်� န
� း် ထက် ေကျာ်လွန ်သွားေသာြဖစ် စ ဉ်
တစ်ခုြဖစ် သည် ။

(2)

လံုြခံုေရးကိရိယာ (anzen ki) သည် ေကာင်း စွာ လည် ပ တ်ပါက၊

မီးေတာက်ြပန်ဝင်ြခင်း မှာ ��တ် သီးတံတွင ်ရ ပ် တန်သ
့ ွား

လိမ့် မည်ြဖစ်ေသာ် လည်း စက်ပျက်စီး �ိင
ု ်သည် ။
(3)

မီး ေတာက်ြပန်ဝင်ြခင်း သည်လံုြခံု ေရးကိရိယာ (anzen ki) စသည့် ဂေဟေဆာ် ပ စ�ည်း�ှင ့် ဓာတ်ေငွ� ပိုက် (housu) အထိ
ေရာက် သွားကာ၊ အတွငး် ပိုငး် တွင ် ကျပ်ခိုး များကပ်လျက်�ှိ ေသာ် လ ည်း ၊ ေလာင်က�မ်း လိမ့် မည် မဟုတ် ပါ။

(4) မီး ေတာက်ြပန်ဝင်ြခင်း မြဖစ် ေစရန်အေရး�ကီး သည်။
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■ေမးခွနး် နံပါတ် 9 (ဂေဟေဆာ်ြခင်း / ြဖတ်ေတာက်ြခင်း အတွက်ဓါတ်ေငွ� ပိုက် (housu) ၏အြပင်ဘ က်မျက်�ာှ ြပင်အေရာင်)
ဂေဟေဆာ် ြခင်း

/

ြဖတ်ေတာက်ြခင်း အတွက်ဓါတ်ေငွ� ပိုက်

(housu)

၏အြပင်ဘက်မျက်�ာှ ြပင်

အေရာင်� င
ှ ့်စပ်လျဉ်း၍၊

ေအာက် ပါ�ှငး် လင်းချက် ၄ ခု အ တွငး် မှ မှားေနေသာ ၁ ခုကိုေရွ းချယ်ပါ။

(1)

ဂေဟ / ြဖတ်ေတာက်ြခင်း အတွက်ေရာ် ဘာပိုက် (yousetu ・ setudan you gomu housu) ကို အြခားေသာ ဓါတ်ေငွ� ပိုက်
များအတွက် လည်း သံုး �ိင
ု ်သည် ။

(2)

JIS K 6333 ကို arc ဂေဟေဆာ်ြခင်းတွင ် ဓာတ် မြပုေသာ သို မဟု
တ် activated shield ဓာတ်ေငွ�အတွက် ပိုက် (housu)
့
အြဖစ် လည်း အသံုး ြပုသည် ။

(3)

ဂေဟ / ြဖတ်ေတာက် ြခင်း အတွက်ေရာ် ဘာပိုက် (yousetu ・ setudan you gomu housu) ၏အြပင်မျက်�ာှ ြပင်ေပါ် �ှိ
ရာဘာအလ�ာ ၏အေရာင်မှာ JIS K 6333 ကိုလိုက် ၍ ဓာတ်ေငွ� အမျိုးအစားတစ်ခု စီအ တွ က် သတ် မှတ် သည် ။

(4)

JIS ၏စည်း ကမ်းချက်များမှာ တရား၀င်တာဝန်ဝတ� ရားများ မဟုတ်ေသာ် လည်း ၊ ေဘးကင်း လံုြခံု ေသာလုပ် င န်းကို ေဆာင်
ရွ က်ရန်အတွက် မြဖစ် မေနလိုက်နာရမည် ။

■ေမးခွနး် နံပါတ် 10 (ဓာတ်ေငွ�ဘူး ၏ ြဖည့်သွငး် တံဆိပ်)
ဓာတ်ေငွ�ဘူး ၏ ြဖည့်သွငး် တံဆိပ်� ှင့်စပ်လျဉ်း၍၊ ေအာက်ပါ�ှငး် လင်း ချက် 4 ခု အတွငး် မှ မှားေနေသာ 1 ခုကိုေရွ းချယ် ပါ။

(1) ဓာတ်ေငွ�ဘူး ၏ ြဖည့်သွငး် တံ ဆိပ်၌ ဓာတ်ေငွ�၏ေဈး��နး် ကိုေရးထားသည် ။
(2) ဓာတ်ေငွ�ဘူး ၏ ြဖည့်သွငး် တံ ဆိပ်၌ ြဖည့်သွငး် ထားေသာ ဓာတ် ေငွ�အ မည် ကို ေရးထားသည်။
(3) ဓာတ်ေငွ�ဘူး ၏ ြဖည့်သွငး် တံ ဆိပ်၌ ြဖည့်သွငး် သည့် ရက်စွဲ / ထု တ်လုပ် မ� lot အ��နး် တံဆိ ပ် တို ကိ
့ ု ေရးထားသည် ။
(4) ဓာတ်ေငွ�ဘူး ၏ ြဖည့်သွငး် တံ ဆိပ်၌ ြဖည့်သွငး် ထားေသာ ဓာတ် ေငွ�၏ သေဘာသဘာဝကို ေရးထားသည် ။

■ေမးခွနး် နံပါတ် 11 (ဓာတ်ေငွ�ဘူး ၏အေရာင်)
ဓာတ်ေငွ�ဘူး ၏အေရာင် �ှင ့်စပ်လျဉ်း၍၊ ေအာက်ပါ�ှငး် လင်းချက် 4 ခု အတွငး် မှ မှားေနေသာ 1 ခုကိုေရွ းချယ် ပါ။

(1) ြဖည့်သွငး် ထားေသာ ဓာတ်ေငွ�သည် ေအာက်စီဂျင် (sanso) ြဖစ် ပါက ဓာတ်ေငွ�ဘူး ၏အေရာင် မှာ အဝါေရာင်ြဖစ် သည်။
(2)

ြဖည့် သွငး် ထားေသာ ဓာတ် ေငွ�သည် အက်စီ တ လင်း (asechiren)

ြဖစ် ပါက ဓာတ်ေငွ�ဘူး ၏အေရာင်မှာ အညိုေရာင် ြဖစ်

သည် ။
(3) ြဖည့်သွငး် ထားေသာ ဓာတ်ေငွ�သည် ဟိုက် ဒ�ို ဂျင်ြဖစ်ပါက ဓာတ်ေငွ�ဘူး ၏အေရာင်မှာ အနီ ေရာင်ြဖစ် သည်။
(4)

ြဖည့် သွငး် ထားေသာ ဓာတ်ေငွ�သည် ကာဗွန ်ဒ င
ို ်ေအာက်ဆို က်ဓာတ်ေငွ�အ ရည်ြဖစ်ပါက ဓာတ်ေငွ�ဘူး ၏အေရာင်မှာ အစိမ်း
ေရာင်ြဖစ် သည်။

73 (MY)

■ေမးခွနး် နံပါတ် 12 (အြခားေလာင်က�မ်း�ိင
ု ်ေသာဓာတ်ေငွ� ဓာတ်ေငွ�အုးိ (bonbe))
အြခားေလာင်က�မ်း �ိင
ု ်ေသာဓာတ် ေငွ� ဓာတ်ေငွ�အုးိ (bonbe) �ှင ့်စပ် လျဉ်း၍၊ ေအာက်ပါ �ှငး် လင်းချက် 4 ခု အတွငး် မှ မှားေနေသာ
1 ခုကိုေရွ းချယ်ပါ။

(1)

ပ�ို ပိနး် (puropan) / ဘူတိနး် စသည်တို မှ့ ာ ဖိ အားြဖည့် / အရည်ြဖစ်ေအာင်ြပုလုပ်ထားေသာ အေြခအေနတွင ် Hollow
ဓာတ်ေငွ�အုးိ (bonbe) အတွငး် ြဖည့်သွငး် သည် ။

(2)

ေလာင်က�မ်း�ိင
ု ်ေသာဓာတ်ေငွ� (သို မဟု
တ် ဟီလီ ယမ် ) အတွက် ဓာတ်ေငွ�အုးိ (bonbe) ၏အဖံုး သည် အ မိုးနီးယားစသည်
့
တိုမှ့ လွဲ ၍ လက်ဝဲ လှည့် ဝက်အူြဖစ် သည် ။

(3) ပ�ို ပိနး် (puropan) �ှင ့် ဘူ တိနး် ကဲ့သုိေသာ
ဓာတ်ေငွ�အုိး (bonbe) များကိုလဲေလျာင်း လျက် အ တိုငး် သိုေလှာ င်ထားရသည်။
့
(4)

ပ�ို ပိနး် (puropan) / ဘူ တိနး် ကဲ့သုိေသာ
ဓာတ်ေငွ�အုးိ (bonbe) ကို လဲေလျာင်းလျက် အတိုငး် ဖွင ့်လိုက်လ�င်၊ ခ�တ်ယွငး် မ�
့
ြဖစ်ေစ�ိင
ု ်သည်။

■ေမးခွနး် နံပါတ် 13 (ေအာက်ဆီဂျင်ဓာတ်ေငွ�အုိး (sanso bonbe))
ေအာက်ဆီဂျင်ဓာတ်ေငွ�အုးိ

(sanso

bonbe)

�ှင ့်စ ပ် လျဉ်း၍၊

ေအာက် ပါ�ှငး် လင်းချက်

4

ခု အတွငး် မှ

မှားေနေသာ

1

ခုကိုေရွ းချယ်ပါ။

(1)

ဂေဟေဆာ်ရာတွင ်အသံုး ြပုေသာေအာက်ဆီဂျင် (sanso) ကို အရည်ြဖစ်ေအာင်မ ြပုလုပ်ဘဲ 15MPa ထက် အ နည်းငယ် မ�သာ
နိမ့်ေသာဖိ အားြမင့် Hollow ေအာက်စီ ဂျင်ဓာတ်ေငွ�အုးိ (sanso bonbe) တွင ်ြဖည့်သွငး် ထားသည် ။

(2) ေအာက်ဆီဂျင်ဓာတ်ေငွ�အုးိ (sanso bonbe) ၏အဖံုးတွင ် ဆီ ပ မာဏအနည်းငယ် သာ ကပ်ေနပါက ြပဿနာမ�ှိ ပါ။
(3) ေအာက်ဆီဂျင်ဓာတ်ေငွ�အုးိ (sanso bonbe) ၏အဖံုး (ြဖည့် သွ ငး် ေပါက်) သည် လက်ျာလှည့် ဝက် အူြဖစ် သည်။
(4) ေအာက်ဆီဂျင် (sanso) သည် ေလာင်က�မ်း �ိင
ု ်ေသာဓာတ်ေငွ� ြဖစ် သည် ။

74 (MY)

■ေမးခွနး် နံပါတ် 14 (လုပ် ပိုင ်ခွင ့်အ ရည် အချင်း )
လုပ် ပိုင ်ခွင ့်အရည် အချင်း�ှင ့်စ ပ်လျဉ်း၍၊ ေအာက်ပါ�ှငး် လင်းချက် 4 ခု အတွငး် မှ မှားေနေသာ 1 ခုကိုေရွ းချယ် ပါ။

(1) ဓာတ်ေငွ�ဂ ေဟေဆာ်ြခင်း (gasu yousetsu) လုပ် င န်းကို လုပ် ပိုင ်ခွင့် အရည် အချင်း မ�ှိ ဘဲေဆာင်ရွက်�ိင
ု ်သည်။
(2)

ဓာတ်ေငွ�ဂေဟေဆာ်ြခင်း (gasu yousetsu) လု ပ်င န်း ကို ဓာတ်ေငွ�ဂေဟေဆာ်ြခင်း (gasu yousetsu) နည်း ပညာက�မ်းကျင်
မ� သင်တန်း �ပီးဆံုး ထားသူများစသည့် ေသချာေသာ လု ပ်ပိုင ်ခွင ့်အ ရည် အချင်း မ�ှိ ဘဲေဆာင်ရွက်ြခင်း မြပုရ။

(3) ဓာတ်ေငွ�ဂ ေဟေဆာ်ြခင်း (gasu yousetsu) လုပ် င န်းကို အသက် ၁၈ �ှစ်ေအာက်�ှိ သူများ ပါ၀င်လုပ်ကိုင ်၍ မရပါ။
(4)

ဘွုိ င်လာဂေဟလုပ် င န်းတွင ် arc ဂေဟေဆာ်ြခင်း�ှင ့် ဓာတ်ေငွ�ဂေဟေဆာ်ြခင်း (gasu yousetsu) �ှစ်ခုလံုး ကို အသက် ၁၈
�ှစ်ေအာက်�ှိ သူများကို လု ပ်ေဆာင်ြခင်း မြပုေစရ။

■ေမးခွနး် နံပါတ် 15 (စက်�ု ံ အတွငး် ၌သယ်ယူ ပို ေဆာင်
ချိန ်တွင ်�ကို တင်သတိေပးချက်များ)
့
စက်�ု ံ အတွငး် ၌သယ်ယူပို ေဆာင်
ချိန ်တွင ်�ကို တင်သတိေပးချက်များ�ှင ့်စပ်လျဉ်း၍၊
့

ေအာက် ပါ�ှငး် လင်းချက်

4

ခု အတွငး် မှ

မှန ်ကန်ေသာ 1 ခုကိုေရွ းချယ် ပါ။

(1) ဓာတ်ေငွ�အုးိ (bonbe) သယ် ယူပို ေဆာင်
ေရးယာဉ်ကို မသံုး ဘဲ၊ ဓာတ်ေငွ�အုးိ (bonbe) ကိုဆွဲယူ သ ယ်ေဆာင်�ိင
ု ်သည် ။
့
(2) ဓာတ်ေငွ�အုးိ (bonbe) သယ် ယူပို ေဆာင်
ေရးယာဉ်ကို မသံုး ဘဲ၊ ဓာတ်ေငွ�အုးိ (bonbe) ကို လှိမ့်ကာသယ်ေဆာင်�င
ို ်ပါသည်။
့
(3) ဓာတ်ေငွ�အုးိ (bonbe) ကို လက်ြဖင့်သ ယ်ေဆာင်ေသာအခါ၊ ဓာတ်ေငွ�အုးိ ၏ အဆို�ှ့ င ်အပိုငး် ကို ကိုင ်လျက် သယ်ပါ။
(4)

စက်�ု ံ အတွငး် �ှင ့်ေဆာက် လုပ်ေရးလု ပ်င န်း ခွင ်အတွငး် သို ့ ြဖည့်သွငး် ဓာတ်ေငွ�ဘူး များကို သယ် ေဆာင်ေသာအခါ၊ အထူး သတ်
မှတ် ထားေသာ ဓာတ်ေငွ�အုးိ (bonbe) သယ်ယူ ပို ေဆာင်
ေရးယာဉ်ကို သံုး�ပီး သယ်ေဆာင်ရ မည်။
့

75 (MY)

■ေမးခွနး် နံပါတ် 16 (ဓာတ်ေငွ�အုးိ (bonbe) များအသံုးြပုချိန ်တွင ် မှ တ်သားရန်အချက်များ)
ဓာတ်ေငွ�အုးိ (bonbe) များအသံုးြပုချိန ်တွင ် မှတ် သားရန်အချက်များ�ှင ့်စပ်လျဉ်း၍၊ ေအာက်ပါ�ှငး် လင်းချက် 4 ခုအ တွငး် မှ
မှားေနေသာ 1 ခုကိုေရွ းချယ် ပါ။

(1) ဓာတ်ေငွ�အုးိ (bonbe) မတည်�ငိမ်ေနေသာ် လည်း ၎င်းကို တည် �ငိမ်ေအာင်ြပင်ဆ င်ရန်မလို အပ် ပါ။
(2) �ကီး မားေသာဝန်များသယ်ယူ ပိုေဆာင်
ေရးေမာ်ေတာ်ယာဉ်များ၏ ပစ�ည်း တင်ရန်ေနရာ ေပါ်တွင ် တင်ထားလျက် မ သံုး ရ။
့
(3) ဓာတ်ေငွ�အုးိ (bonbe) ကို တ ည်�ငိမ်ေအာင်ြပင်ဆ င်သည့် အခါ လည် ပင်း အပိုငး် တွင ် တည်�ငိမ်ေအာင်မြပုရပါ။
(4)

ေအာက်ဆီ ဂျင် (sanso) ဓာတ်ေငွ�အုးိ (bonbe) ကိုဆီေပေနေသာလက်အိတ်ြဖင့်မ ထိရ ။ ထို အြပင်
ဓာတ်ေငွ�အုးိ (bonbe)
့
အနီးတွင ်ဆီ များမထားရ။

■ေမးခွနး် နံပါတ် 17 (ဓာတ်ေငွ�ဘူးြပန်ပို ချိ
့ န ်အတွက် �ကို တင်သတိေပးချက် များ)
ဓာတ်ေငွ�ဘူးြပန်ပို ချိ
့ န ်အတွက် �ကို တင်သတိေပးချက်များ�ှင ့်စ ပ်လျဉ်း၍၊ ေအာက် ပါ�ှငး် လင်း ချက် 4 ခု အတွငး် မှ မှားေနေသာ 1
ခုကိုေရွ းချယ်ပါ။

(1) ဓာတ်ေငွ�ဘူးတွင ်ဓါတ်ေငွ�ကျန်�ှိေနပါကအ��ရာယ်�ှိ သြဖင့်ကုန ်ေအာင်အသံုး ြပု�ပီး မှြပန်ပို ပါ။
့
(2)

ဓာတ်ေငွ�ကုန ်သွားေသာအခါ၊ ဓာတ်ေငွ�အုိး (bonbe) ၏ဖိ အားသည်ေလထုဖိ အား�ှင ့် တူသွား�ပီး ၊ ညစ် ညမ်းေသာေလများ
အိုး အတွငး် သို ဝင်
ု ်သ ည် ။
့ သွား�ိင

(3) ဓာတ်ေငွ�ဘူး အတွငး် �ှိဓာတ်ေငွ�ကိုကုန ်ေအာင်အ သံုး မြပုဘဲထုတ် လုပ် သူထံသုိ ြပန်
့ မေပးရပါ။
(4)

ဖိ အားထိနး် ည�ိကိရိယာ (aturyoku chousei ki) ၏ဖိ အားြမင့်ဘက်�ှိဖိ အားသည် ဖိ အားြပဂိ တ် ၏ အနိမ့်ဆံုး မှတ်သားထား
ေသာဖိ အားသိုေရာက်
�ှိ သည့် အခါြပန်ပို �ိ့ င
ု ်သည် ။
့

76 (MY)

■ေမးခွနး် နံပါတ် 18 (ဖိ အားထိနး် ည�ိကိရိယာ (aturyoku chousei ki) စက် တပ်ဆ င်ြခင်း (အပိုငး် 1))
ဖိ အားထိနး် ည�ိကိရိယာ (aturyoku chousei ki) ကို တ ပ်ဆ င်ြခင်း �ှင ့်စပ်လျဉ်း၍၊ ေအာက်ပါ�ှ ငး် လင်းချက် 4 ခု အတွငး် မှ
မှားေနေသာ 1 ခုကိုေရွ းချယ် ပါ။

(1)

ေအာက်ဆီ ဂျင်ဓာတ်ေငွ�အုးိ (sanso bonbe) တွင ် ဖိ အားထိနး် ည�ိကိရိယာ (aturyoku chousei ki) ကို မ တပ်ဆ င်မီ ၊ အဆို�ှ့ င ်
ကို တစ် ဝ က်လှည့်ဖွင့်�ပီး ၊ ၁ စက� န ်ခ့ န ်�ကာေအာင်
အဲ့ဒ ီအတိုငး် ထားကာ ဓာတ်ေငွ� ြဖင့်ြဖည့်သွငး် ေပါက် မှဖုန ်များကို မ�တ်ထုတ်ပါ။
့

(2) ပံု မှန ်အားြဖင့်အ ရည် မစိ မ့်ထွ က် ရန်တားဆီးေသာအကွငး် (packing) ကို မှန ်ကန်စွာ တပ် ဆ င် ထား�ပီး ြခစ်ရာများ �ှိ မ�ှိ စ စ်ေဆး ပါ။
(3)

ဖိ အားြပဂိတ်ကို တ ပ်ဆ င်ေသာအခါေအာက်ဆီဂျင်ဓာတ်ေငွ�အုိး (sanso bonbe) တွင ်ဓါတ် ေရာင်ြခည် အပါချာကို�ှငး် �ှငး်
လင်း လင်းြမင်�ိင
ု ်ရန်ကိုယ့် ဘ က်သုိ လှ
ု ်ေသာေနရာတွင ်တ ပ် ဆ င်ပါ။
့ ည့်�ပီး ၊ ဖိ အားြပဂိတ် ကို အလွ ယ် တကူြမင်�ိင

(4)

ချိတ်ဆ က် အ စိ တ် အ ပိုငး် တွင ်ဆ ပ် ြပာေရကိုသုတ် �ပီး ၊ အနည်းဆံုး ဦးတည်ေနရာ ၂ ဖက်မှ�ကည့်��ကာ၊ ပူေဖာင်း မ�ှိေ�ကာင်း
စစ်ေဆး�ပီး ၊ ဓာတ်ေငွ�ယို စိ မ့်မ� စ စ် ေဆးပါ။

■ေမးခွနး် နံပါတ် 19 (ဖိ အားထိနး် ည�ိကိရိယာ (aturyoku chousei ki)စက် တပ် ဆ င်ြခင်း (အပိုငး် 2))
ဖိ အားထိနး် ည�ိကိရိယာ (aturyoku chousei ki) ကို တပ် ဆ င်ြခင်း�ှင ့်စပ်လျဉ်း၍၊ ေအာက်ပါ�ှ ငး် လင်းချက် 4 ခု အတွငး် မှ
မှားေနေသာ 1 ခုကိုေရွ းချယ် ပါ။

(၁) ဖိ အားြပဂိတ်ကို တပ် ဆ င်ေသာအခါအက် စီ တ လင်း (asechiren) ဓာတ်ေငွ�အုိး (bonbe) တွင ်အပါချာကိ
်
ုကိုယ့် ဘ က် မလှည့် ဘဲ၊
ဖိ အားြပဂိတ်ကို အလွယ် တကူေတွ� ြမင်�ိင
ု ်ရန် အေနအ ထားကိုချိန ်ည�ိကာ၊mounting bracket ြဖင့် တင်းကျပ်ေအာင် ဖိ �ပီး
တပ် ဆ င်သ ည်။
(2)

ချိန ်ည�ိ လက်ကိုင ်ကို

မှ န်ကန်စွာ တပ်ဆ င်�ပီး ၊

ထိနး် ည�ိကိ ရိယာ�ှင ့်ေထာင့်ြဖတ်

ြဖစ်ေနေသာ

ေနရာတွင ်ဖိ အားြပဂိတ်ကို

မျက်�ာှ ချင်းဆိုင ်ြဖစ် မေနေစရန်ထားကာ၊ ချိန ်ည�ိ လ က် ကိုင ်ကို ဘယ် ဘက်ဆံုး သိုလှ
့ ည့်�ပီးေချာင်ေနေစရန်အ တည် ြပုစစ်ေဆး။
(3) အဆို�ှ့ င ်ဖွင ့်ေသာအခါ အဆို �ှ့ င ်ကျပ် ေနလ�င်ကိရိယာသံုး ၍အသာပုတ်ပါ။
(4) အက်စီ တ လင်း (asechiren) ဓာတ်ေငွ�အုးိ (bonbe) ၏အဆို �ှ့ င ်ကို တစ်�ကိမ် ခန ်သ
့ ာလှည့်ပါ (အြပည့် အ ဝဖွင့်မ ထားရ) ။
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■ေမးခွနး် နံပါတ် 20 (ဖိ အားထိနး် ည�ိကိရိယာ (aturyoku chousei ki) ကို အ သံုးြပုချိန ်တွင ်သတိထားရမည့် အချက် များ (1))
ဖိ အားထိနး် ည�ိကိရိယာ

(aturyoku

chousei

ki)

ကို အသံုး ြပုချိန ်တွင ်သ တိထားရမည့်

အချက် များ�ှင ့်စ ပ် လျဉ်း၍၊

ေအာက် ပါ�ှငး် လင်းချက် 4 ခု အတွငး် မှ မှားေနေသာ 1 ခုကိုေရွ းချယ် ပါ။

(1)

ဖိ အားထိနး် ည�ိကိရိယာ (aturyoku chousei ki) ကို အသံုး ြပုေသာအခါ ချိန ်ည�ိ လက်ကိုင ် ကို ဘယ် ဘ က်ဆံုးသို ့ လှည့်ကာ
ေချာင်ေနေအာင်ထားရမည် ။

(2) ထိနး် ည�ိကိရိယာ၏အစိတ် အ ပိုငး် များသို အမဲ
တ်ဆီများမသုတ် ရ။
့ ဆီသုိ မဟု
့
(3) ဖိ အားထိနး် ည�ိကိရိယာ (aturyoku chousei ki) တပ်ဆ င်သည့် ဝက်အူတွင ် အြခစ်ရာထင်သွား ပါက အတင်း အကျပ် မ တပ် ရ။
(4)

ဓာတ်ေငွ�အုးိ (bonbe) �ှင ့်ဖိ အားထိနး် ည�ိကိရိယာ (aturyoku chousei ki) ကို တပ် ဆ င်ထားသည့်အတိုငး် ဓာတ်ေငွ�အုးိ
(bonbe) ကို မေ���ရ ။

■ေမးခွနး် နံပါတ် 21 (ဖိ အားထိနး် ည�ိကိရိယာ (aturyoku chousei ki) ကို အ သံုးြပုချိန ်တွင ် သတိ ထားရမည့် အချက် များ (2))
ဖိ အားထိနး် ည�ိကိရိယာ

(aturyoku

chousei

ki)

ကို အသံုး ြပုချိန ်တွင ်သ တိထားရမည့်

အချက် များ�ှင ့်စ ပ် လျဉ်း၍၊

ေအာက် ပါ�ှငး် လင်းချက် 4 ခု အတွငး် မှ မှားေနေသာ 1 ခုကိုေရွ းချယ် ပါ။

(1)

ဖိ အားထိနး် ည�ိကိရိယာ (aturyoku chousei ki) ၏အစိတ် အပိုငး် များကို ဆီေပေနေသာ လက်ြဖင့်သုိ မဟု
တ် လက်အိတ် ြဖင့်
့
မကိုင ်ရ။

(2)

အလု ပ်လုပ်ေနစဉ် အက် စီ တ လင်း (asechiren) ဖိ အားကျသွားလ�င် ဓာတ်ေငွ�အုးိ (bonbe) တွင ်ကျန်�ှိေသာပမာဏကို
စစ်ေဆးရမည် ။

(3)

အလုပ်�ပီး ချိန ်�င
ှ ့်�ကားြဖတ် ရပ်နားချိန ်တို တွ
့ င ်ဓာတ်ေငွ�အုးိ (bonbe) ၏အဆို�ှ့ င ်ကိုပိတ်�ပီး ၊ ချိန ်ည�ိ လက်ကိုင ်ကို ဘယ် ဘက်
ဆံုးသိုလှ
့ ည့်ကာေချာင်ေနေအာင်ထားရမည် ။

(4) ဖိ အားထိနး် ည�ိကိရိယာ (aturyoku chousei ki) ကို မ �ကာခဏြဖုတ်�ပီးလို အပ် သ လို ြပန်လည်ြပုြပင်ရ မည်။
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■ေမးခွနး် နံပါတ် 22 (ဖိ အားထိနး် ည�ိကိရိယာ (aturyoku chousei ki) �ှင ့်ဂေဟေဆာ် ပ စ�ည်းတို ကိ
့ ု ဆ က်ြခင်း (အပိုငး် 1))
ဖိ အားထိနး် ည�ိကိရိယာ (aturyoku chousei ki) �ှင ့်ဂေဟေဆာ် ပ စ� ည်းတို ကိ
့ ု ဆ က်ြခင်း �ှင ့်စပ်လျဉ်း၍၊ ေအာက်ပါ �ှငး် လင်းချက်
4 ခု အတွငး် မှ မှားေနေသာ 1 ခုကို ေရွ းချယ်ပါ။

(1) မဆက်မီ ၊ ပိုက် (housu) ယို ယွငး် ပျက် စီးြခင်း�ှင ့် အက်ကွဲြခင်း မ�ှိေ�ကာင်း စစ်ေဆးရမည်။
(2) ပိုက် (housu)အတွငး် တွင ်ဖု န်၊ အင်း ဆက်ပိုး များ၊ ေရများမ�ှိေ�ကာင်း ေသချာေအာင် ြပုလုပ် ရမည်။
(3) မ�တ်တံ (suikan) ၏အဆို�ှ့ င ်ပိတ်ထားေ�ကာင်း အတည်ြပုရမည်။
(4) ေအာက် စီဂျင် (sanso) အတွက် အနီေရာင်၊ အက်စီ တ လင်း (asechiren) အတွက်အ ြပာေရာင် ပိုက် (housu) ကို သုးံ ရမည်။

■ေမးခွနး် နံပါတ် 23 (မီးည�ိ ြခင်း �ှင ့်မီးလ�ံချိန်ည�ိြခင်း )
မီးည�ိ ြခင်း�ှင ့်မီး လ�ံချိန်ည�ိြခင်� င
ှ ့်စ ပ်လျဉ်း၍၊ ေအာက်ပါ�ှငး် လင်းချက် 4 ခု အတွငး် မှ မှားေနေသာ 1 ခု ကိုေရွ းချယ်ပါ။

(1)

ဖိ အားထိနး် ည�ိကိရိယာ (aturyoku chousei ki) ၏ဖိ အားနိမ့် ဘ က်�ှိဖိ အားကိုချိန်ည�ိ ရန်၊ မ� တ်တံ (suikan) ၏အဆို�ှ့ င ်ကို
ပိတ်�ပီးေ�ကာင်းေနာက် တ စ်�ကိမ် အ တည်ြပု�ပီး ေနာက် ၊ ဖိ အားထိနး် ည�ိကိရိယာ (aturyoku chousei ki) ြဖင့် ေအာက်ဆီဂျင်
(sanso)

�ှင ့်ေလာင်က�မ်း�ိင
ု ်ေသာဓာတ်ေငွ�များအတွက်ချိန ်ည�ိ လက်ကိုင ်ကိုြဖည်း ြဖည်း ချင်း လှည့် ကာ၊

ဖိ အားနိမ့် ဘက်�ှိ

ဖိ အားကို ချိန ်ည�ိ ရ မည်။
(2)

ဂေဟေဆာ်ရာတွင ်မီးည�ိြခင်း မြပုလု ပ်မီ ၊ ဂေဟေဆာ်ရာတွင ်သုးံ သည့် အကာအကွယ် ပ စ�ည်း ၊ ဓာတ်ေငွ�ဂေဟေဆာ်ြခင်း (gasu
yousetsu) အတွက် အ လင်းကာသည့် အကာအကွယ် မျက်မှန ် တို ကိ
့ ု စ နစ် တကျတပ်ဆ င်ရ မည် ။

(3)

ဂေဟေဆာ်ရာတွင ်သုးံ သည့်အကာအကွယ် ပ စ�ည်း ၊ ဓာတ်ေငွ�ဂေဟေဆာ်ြခင်း (gasu yousetsu) အတွ က် အ လင်း ကာသည့်
အကာအကွယ် မျက် မှန ်

တို ကိ
့ ု စ နစ် တကျတပ် ဆ င်�ပီး ပါ

က၊

မ�တ်တံ

(suikan)

၏

ေလာင်က�မ်း �ိင
ု ်ေသာဓာတ်ေငွ�

အဆို�ှ့ င ်ကိုဖွင့်�ပီး မီးည�ိ ရ မည်။ မီး ည�ိရာတွင ် သီး သန ်သ
ု ် သည်။
့ ုးံ မီးည�ိ စ က် အ ြပင်၊ ေရာင်း တန်းမီး ြခစ်ြဖင့်လည်း အစားထိုးသံုး �ိင
(4)

မီးည�ိ�ပီး ေနာက် တတ်�ိင
ု ်သ မ�အြမန်ဆံုး �ကို တင်အပူေပးေအာက်ဆီဂျင်အဆို�ှ့ င ်ကိုဖွင ့်ရ မည် ။ ေလာင်က�မ်း �ိင
ု ်ေသာ ဓာတ်ေငွ�၊
�ပီးေနာက်ေအာက်ဆီ ဂျင်

(sanso)

အဆို�ှ့ င ်တို ကိ
့ ု

အစဉ်အတိုငး် လုပ်ေဆာင်�ပီး အြပာေရာင်

သည် အထိြပုလုပ်ပါ။
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မီးေတာက်ြဖစ်လာ

■ေမးခွနး် နံပါတ် 24 (ဂေဟေဆာ် ြခင်း / ြဖတ်ေတာက် ြခင်းလုပ် င န်း လုပ်ေဆာင်ေနစဉ် �ကို တင်သ တိ ေပးချက်များ၊
မီး သတ် နည်း လမ်း များ)
ဂေဟေဆာ် ြခင်း / ြဖတ်ေတာက် ြခင်းလုပ် င န်းလု ပ်ေဆာင်ေနစဉ် �ကို တင်သ တိေပးချက် များ၊ မီး သတ် နည်း လမ်း �ှင ့်စ ပ်လျဉ်း၍၊
ေအာက် ပါ�ှငး် လင်းချက် 4 ခု အတွငး် မှ မှားေနေသာ 1 ခုကိုေရွ းချယ် ပါ။

(1)

မီး ည�ိ �ပီးေနာက် ရံ ဖ န်ရံခါဖျက် ခနဲအ သံ�ကားရပါက၊ ချက်ချင်းမီး �ငိမ်း သတ် �ပီး ၊ ��တ်သီး တံ

ကို ခပ် တင်း တင်း ထားကာ၊

ထို သုိထားေသာ်
လည်း ဆက်ြဖစ်ေနပါက ��တ်သီး တံကို အစားထိုး ရသည် ။
့
(2)

ဂေဟေဆာ်ြခင်း / ြဖတ်ေတာက်ြခင်းလုပ် င န်းလုပ်ေဆာင်ေနစဉ် မ�တ်တံ (suikan) မှ တဖျက်ဖျက် အသံ�ကားရပါက
မီးေတာက်ြပန်ဝင်မ� ြဖစ်ေန�ိင
ု ်ေြခ�ှိ သည်။ အလု ပ်ကို ချက်ချင်း ရပ် တန ်က
့ ာ၊ ��တ် သီးတံကို သ န်�့ ှငး် �ပီး ၊ ြပန်လည် တင်း�ကပ်ြခင်း ၊
ဓာတ်ေငွ�ယို စိမ့်မ� စစ်ေဆးြခင်းတို ကိ
့ ုြပုလုပ် ရ သည် ။

(3)

မီး�ငိမ်း သတ် သည့် အခါ ဦးစွာ �ကို တင်အပူေပးေအာက်ဆီဂျင်အဆို �ှ့ င ်ကို ပိတ်�ပီးေနာက် ေလာင်စာဓာတ်ေငွ�ကို ပိတ်ရ သည် ။
ြဖတ်ေတာက်ြခင်း လု ပ်င န်း တွင ်၊

�ကို တင်အ ပူေပးေအာက်

ဆီဂျင်၊

ေလာင်စာဓာတ်ေငွ�၊

ေအာက်စီ ဂျင်ြဖတ်ေတာက်ြခင်း

(setudan sanso) စသည့် အ စဉ်လိုက် အတိုငး် အဆို�ှ့ င ်ကိုပိတ် ရ သည်။
(4)

လုပ် င န်းလုပ်ေနစဉ်မီး ေတာက်ြပန်ဝင်ြခင်းြဖစ်ေပါ်ပါက

�ကို တင်အပူေပးေအာက် စီဂျင်

အဆို�ှ့ င ်ကိုချက်ချင်း ပိတ်ကာ၊

ထိုေနာက်
ေလာင်စာဓာတ်ေငွ�အဆို �ှ့ င ်ကို ပိတ်�ပီး ၊ ေနာက်ဆံုး တွင ်ေအာက် စီဂျင်ြဖင့်ြဖတ်ေတာက် သ ည့် (setudan sanso)
့
အဆို�ှ့ င ်ကိုပိတ် ရ သည်။

ဆက် လက်�ပီး ေအာက်ဆီဂျင်

(sanso)

/

ထိနး် ည�ိဗားခလုတ် (aturyoku chousei handoru) ကိုေြဖေလ�ာ့ရ သည် ။

80 (MY)

ေလာင်စာဓာတ်ေငွ�ဘူး အဆို�ှ့ င ်ကို

ပိတ်�ပီးဖိ အား

■ေမးခွနး် နံပါတ် 25 (��တ်သီး တံေရွ းချယ်ြခင်း ၊ တပ်ဆ င်ြခင်း ၊ သန ်�့ ှ ငး် ြခင်း )
��တ်သီး တံေရွ းချယ်ြခင်း ၊ တပ် ဆ င်ြခင်း ၊ သန ်�့ ှငး် ြခင်း�ှင့်စပ်လျဉ်း၍၊ ေအာက်ပါ�ှငး် လင်းချက် 4 ခု အတွငး် မှ မှားေနေသာ 1
ခုကိုေရွ းချယ်ပါ။

(1)

��တ်သီး တံ သည် မ�ကာေသးမီ� စ
ှ ် များအတွငး် မီးေတာင်သ ည်ပိုမိုေခတ် မီ ဆ န်းြပား လာသည့် အတွက် ၊ မည် သည့်� တ
� ် သီး
တံကိုေရွ းချယ် သည်ြဖစ်ေစ၊ အလု ပ်လု ပ်�ိင
ု ်သည် ။

(2)

��တ်သီး တံကို တပ် ဆ င်ရ န် ပထမဆံုး ��တ် သီးတံ �ှင ့် မ�တ်တံ (suikan) �ကား�ှိ အဆက် အသွယ် အစိတ် အပိုငး် များ
တွင ်ြခစ်ရာမ�ှိေနေစရန်� င
ှ ့်

ဖု န်မ�န ်�့ င
ှ ့်ဆီများမကပ်ေနေစရန်

အတည် ြပု

ရသည် ။

ထိုေနာက်
အဓိ ကကိုယ် ထည် ၏
့

ဆဌဂံပံု အပိုငး် သိုေရာက်
သည် အ ထိ Back မူလီ (Back nut)(packing nut) ကို အကုန်ြပန်ကျပ်�ပီး ၊ ��တ် သီးတံကို မ�တ်တံ
့
(suikan) သို ့ အတွငး် ထဲထိေရာက် ေအာင်ကျပ်�ပီး ထည့် ရ သည်။
(3)

��တ် သီးတံကို မ�တ်တံ (suikan) သို ့ အတွငး် ထဲထိေရာက်ေအာင်ကျပ်�ပီး သည့် အခါ��တ် သီး တံ ကိုယ် ထည် ၏ ဆဌဂံပံု အပိုငး်
အတွက်သာသံုး သည့်ဂွြဖင့်အကျပ် ဆံုး တင်းကျပ်ေအာင်ြပုလု ပ်ရ သည်။

ထို ေနာက်
့

Back

မူ လီ

(Back

nut)

ကို

ခုခံမ�ကိုခံစားရသည် အထိ လ က် ြဖင့် လှည့် ရ သည်။ ပထမဆံုး တပ်ဆ င်ချိန ်တွင ် 1/2 လှည့်�ပီး ၊ ဒုတိ ယ�ှင ့်ေနာက် ဆ က်တွဲ တပ်ဆ င်
ချိန ်များတွင ် ၁/၄ ခန ်လ
့ ှည့် ရ သည် ။
(4)

သတ�ုမျက်�ာှ ြပင်မှ ထွက် လာေသာအက် တ မ်များ (sputter) (supatta) ြဖင့် ��တ်သီး တံ၏ အစွန ်အဖျားကို ပိတ်ဆိုခံ့ ထားရ
လ�င်၎င်းကို ��တ်သီး တံ သန ်�့ ှငး် သည့်အပ်ြဖင့်သ န်�့ ှငး် ရသည် ။

■ေမးခွနး် နံပါတ် 26 (ဓာတ်ေငွ� ပို က် (housu) ကို �ကည့်�� စစ်ေဆးြခင်း )
အသံုး ြပုမ� မြပုမီ ဓာတ်ေငွ� ပိုက် (housu) ကို �ကည့်�� စစ်ေဆးြခင်း�ှင ့်စပ်လျဉ်း၍၊ ေအာက်ပါ 4 ခု အတွငး် မှ မှားေနေသာ 1
ခုကိုေရွ းချယ်ပါ။

(1)

ေအာက်ဆီဂျင် (sanso)

ပိုက် (housu) ကို တ စ် �ကိမ် တည်း သာ မီးေတာက်ြပန်ဝင်ပါက အတွငး် ပိုငး် တွင ်ကျပ်ခိုး စွဲသွား�ပီး ၊

ေနာက် တ စ်�ကိမ်မီး ေတာက်ြပန်ဝင်သွားလ�င် ၎င်း မှာ ြပင်း ထန်စွာ မီးေလာင်�ိင
ု ်သည်။
(2)

ပိုက်

(housu)

မျက်�ာှ ြပင်ေပါ် �ှိအားြဖည့် အလ�ာ သို ေရာက်
�ှိလာသည့် အက်ေ�ကာင်း များ၊
့

အြခစ်ရာများ

ေဖာင်းေနြခင်း ၊ အေရာင်ေြပာင်း / မာသွားြခင်း ၊ သတ�ုအဆစ်ပွတ် တိုက်မ� များ�ှိ မ�ှိကို စ စ်ေဆးရသည် ။
(3) ေအာက် စီဂျင် (sanso) ပိုက် (housu) အတွငး် ပိုငး် တွင ် ပံုမှန ်မ ဟုတ် သည့် အရာများ �ှိ မ�ှိ စစ်ေဆးရသည် ။
(4) �ကည့်�� စစ်ေဆးြခင်း ရလဒ်အေနြဖင့် မူ မမှန ်မ�များ�ှိခဲ့လ�င်၊ လ�ပ် မ ကူး သည့် တိ ပ်ြဖင့်ကပ်ကာ ြပုြပင်ရ သည်။

81 (MY)

သို မဟု
တ်
့

■ေမးခွနး် နံပါတ် 27 (မ�တ်တံ (suikan) (ဂေဟမီးေချာင်း (tochi)) ကို စစ်ေဆးြခင်း )
မ�တ်တံ (suikan) စစ်ေဆးြခင်း�ှင ့်စ ပ်လျဉ်း၍၊ ေအာက်ပါ�ှငး် လင်း ချက် 4 ခု အတွငး် မှ မှားေနေသာ 1 ခု ကိုေရွ းချယ်ပါ။

(1) ေန စဉ်စစ်
ေဆးမ�များ (nichijou tenken) ကို အလုပ် မ စခင်ေန စဉ်ြပုလု
ပ်ရ သည် ။
့
့
(2)

��တ် သီးတံ ၏အြပင်ပိုငး် စစ် ေဆးြခင်းကို ေန စဉ်စစ်
ေဆးမ� (nichijou tenken) ြပုလုပ်�ိင
ု ် လ�င်ပင် လစဉ်ပံုမှန ်စ စ်ေဆးြခင်း
့
ကိုလုပ်ေဆာင်ရ သည်။

(3)

ေလလံုမ� စ စ်ေဆးြခင်းတွင ်၊ အဆို �ှ့ င ် seat ယို စိမ့်မ� ၊ ��တ် သီးတံ တ ပ်ဆ င်မ� အပိုငး် တွင ်ဓါတ်ေငွ�ယိုစိမ့်မ� ၊ အဆို�ှ့ င ်� င
ှ ့်အစိတ်
အပိုငး် များတပ်ဆ င်သည့် အပိုငး် ၏ြပင်ပယိုစိမ့် မ�များ �ှိ မ�ှိ ကို စ စ် ေဆးရသည်။

(4)

မီးလ�ံ အေြခအေနကို လု ပ်င န်းလု ပ်ေနစဉ်တွင ် ပံုမှန ်မ ဟု တ်ေသာအေြခအေနများ ချက်ချင်း ေတွ� �ှိ�ိင
ု ်၍ ၊ စစ်ေဆးရန် မလို အပ်
ပါ။

■ေမးခွနး် နံပါတ် 28 (ဖိ အားထိနး် ည�ိကိရိယာ (aturyoku chousei ki) စစ်ေဆးြခင်း )
ဖိ အားထိနး် ည�ိကိရိယာ (aturyoku chousei ki) စစ်ေဆးြခင်း�ှင ့်စ ပ်လျဉ်း၍၊ ေအာက် ပါ�ှငး် လင်းချက် 4 ခု အတွငး် မှ မှားေနေသာ
1 ခုကိုေရွ းချယ်ပါ။

(1) �ှစ် စ ဉ်စစ်ေဆးြခင်းကို တစ်� ှစ် အတွငး် ပံု မှန ်စစ်ေဆးရသည်။
(2) အြပင်ပိုငး် စစ်ေဆးြခင်းကို ေန စဉ်စစ်
ေဆးမ� (nichijou tenken)၊ �ှစ် စ ဉ်ပံုမှန ်စ စ်ေဆးမ� တို ြဖင့
့
့ ် လုပ်ေဆာင်ရ သည်။
(3) ေလလံုမ� စ စ်ေဆးြခင်းတွင ်ဆီ သုိမဟု
တ် အမဲဆီကို သုးံ ကာ၊ ဓာတ် ေငွ�ယိုစိမ့်မ� စ စ်ေဆးရသည်။
့
(4)

�ှစ် စ ဉ်ပံု မှန ်စစ်ေဆးမ�တွ င ် လုပ်ေဆာင်ေသာ အသံုးြပုဖိ အားအကွာ အေဝးအတည် ြပုြခင်း ၌၊ ဓာတ်ေငွ�ေထာက် ပံ့ြခင်း�ှင ့်
ဖိ အားထိနး် ည�ိဗားခလုတ်

(aturyoku

chousei

handoru)

ကို

လု ပ် ေဆာင်ေစ�ပီး

အြမင့်ဆံုးဖိ အားအထိ တင်ြခင်း ကို

ပံု မှန်လု ပ်ေဆာင်�ိင
ု ်သလား၊ လံုြခံု ေရး အဆို�ှ့ င ်ထုတ်ေပါက် မှ ဓာတ် ေငွ�ယိုစိမ့်�ှိ မ�ှိ စစ်ေဆးရသည် ။

82 (MY)

အခန်း

2

ေလာင်က�မ်း�ိင
ု ေ
် သာဓာတ်ေငွ�

/

ေအာက်စီဂျင်

(sanso)

�ှင ့်စပ် လျဉ်းေသာ

အေြခခံဗဟုသုတများ�ှင ့်စပ် လျဉ်းေသာေမးခွနး် များ

■ေမးခွနး် နံပါတ် 29 (ေအာက် စီဂျင် (sanso) ၏ဝိေသသလက�ဏာများ)
ေအာက် စီဂျင် (sanso) ၏ဝိေသသလက�ဏာများ�ှင ့်စ ပ် လျဉ်း၍၊ ေအာက် ပါ�ှငး် လင်းချက် 4 ခု အတွငး် မှ မှားေနေသာ 1
ခုကိုေရွ းချယ်ပါ။

(1) ေအာက် စီဂျင် (sanso) သည် အေရာင်မဲ့�ပီး ေဖာက်ထွငး် ြမင်�ိုင ်ကာ အနံကင်
့ း မဲ့�ပီး ေလထက် ပိုမို ေပါ ့ပါးသည်။
(2)

ေအာက်ဆီ ဂျင် (sanso) ၌ အရာဝတ�ုများကိုမီး ေလာင်ြခင်း ကို အားေပးသည့်လု ပ်ေဆာင်ချက် �ှိေသာေ�ကာင့် ေလထုထဲတွင ်
မေလာင်က�မ်းေသာအရာများကို ပင်လ�င်ြမန်စွာ ေလာင်က�မ်း ေစသည်။

(3)

ေအာက်စီဂျင်ပါဝင်မ�ြမင့်မားေသာအခါ ဓာတ်ဆီ ၊ ေရနံဆီ ၊ heavy oil၊ လ�စာမ�န ်�့ င
ှ ့်ဟိုက် ဒ �ိုဂျင် စသည့် အရာဝတ�ုများ၏
မီးေလာင်သည့် အပူချိန ်မှာ နိမ့်ကျ�ပီး ၊ေလာင်က�မ်း ရန်လွယ်ကူ သည်။

(4)

အက် စီ တ လင်း (asechiren) သည် ေအာက် စီ ဂျင် (sanso) ထဲတွင ်၊ ေလထု ထဲ ၌ ေလာင်က�မ်း သည် ထ က် မီး ေလာင်သည့်
အပူချိန ်ပိုြမင့်သည် ။

■ေမးခွနး် နံပါတ် 30 (ေလာင်က�မ်း ရန် လို အပ်ချက် ၃ခု)
ေလာင်က�မ်း ရန် လို အပ်ချက် ၃ ချက်� င
ှ ့်စပ်လျဉ်း၍၊ ေအာက်ပါ�ှငး် လင်းချက် 4 ခု အတွငး် မှ မှားေနေသာ 1 ခုကိုေရွ းချယ် ပါ။

(1)

ပစ�ည်း တစ်ခုေလာင်က�မ်း ရန်အတွက် မီး ေလာင်�ိင
ု ်သည့် ပ စ� ည်း ၊ ေအာက်စီဂျင် (sanso) �ှင ့် မီးေလာင်�ိင
ု ်သ ည့်အ ရင်း အြမစ်
ဟုဆို သည့် ေလာင်က�မ်း ရန် လို အ ပ်ချက် ၃ခု �ှိရန် လို အပ် သည် ။

(2) အက်စီ တ လင်း (asechiren) သည်ေအာက်ဆီဂျင် (sanso) မ�ှိလ�င်ပင်ေပါက်ကွဲ�ိင
ု ်သည် ။
(3) Silane ဓာတ်ေငွ�သည် မီး ေလာင်�ိင
ု ်သည့် အရင်း အြမစ် မ�ှိလ�င်ပင်ေလာင်က�မ်း�ိင
ု ်သည်။
(4) ဟိုက် ဒ�ို ဂျင်၏အနိမ့်ဆံုးမီးေတာက်ေလာင်မ�စွ မ်း အင်မှာ အလွန ်ြမင့်မားသည် ။

83 (MY)

■ေမးခွနး် နံပါတ် 31 (အနိမ့်ဆံုးမီး ေတာက်ေလာင်မ�စွ မ်း အင်)
အနိမ့်ဆံုးမီး ေတာက်ေလာင်မ�စွမ်း အင်� င
ှ ့်စ ပ်လျဉ်း၍၊ ေအာက်ပါ�ှငး် လင်းချက် 4 ခု အတွငး် မှ မှားေနေသာ 1 ခုကိုေရွ းချယ် ပါ။

(1) လူ ခ��
့ ာ ကိုယ် ၏ အီလက် ထ �ို စတက် တ စ်စွမ်း အင်မှာ ဓာတ်ေငွ�ေပါက်ကွဲမ� မြဖစ်ေပါ်ပါ။
(2) အလုပ်ခွင ်အတွငး် ၌မီးေလာင်�ိင
ု ်သည့် အ ရင်း အြမစ် များစွာ �ှိ သည် ။
(3) မီး ေလာင်�ိင
ု ်သ ည့်အ ရင်း အြမစ် များကို ဂ�ုစိုက် စရာမလိုေစရန်အားလံုးကို ေသေသချာချာ ဖယ်�ှားရန်မှာ ခက်ခဲ သည် ။
(4)

ဂေဟေဆာ်လုပ် င န်း ၌ မေတာ် တဆေပါက်ကွဲမ�ကို ကာကွ ယ် ရန်ေလာင်က�မ်း�ိင
ု ်ေသာ ဓာတ်ေငွ� ယို စိ မ့်ြခင်းကိုကာကွယ် ရန်
လို အပ် သည် ။

■ေမးခွနး် နံပါတ် 32 (ဂေဟေဆာ်ရာတွင ်အသံုး ြပုေသာဓာတ်ေငွ�၏ အ��ရာယ်�ှိ�ိင
ု ် မ� )
ဂေဟေဆာ်ရာတွင ်အ သံုးြပုေသာဓာတ်ေငွ�၏ အ��ရာယ်�ှိ�ိင
ု ်မ�� င
ှ ့်စပ် လျဉ်း၍၊ ေအာက်ပါ�ှငး် လင်းချက် 4 ခု အတွငး် မှ မှားေနေသာ 1
ခုကိုေရွ းချယ်ပါ။

(1)

အက်စီ တ လင်း (asechiren) ဓာတ်ေငွ�၊ ပ�ို ပိနး် (puropan) ဓာတ်ေငွ� �ှင ့်ဟိုက် ဒ�ို ဂျင်တို ့ ပါဝင်မ�ြမင့်မားေသာ ဓာတ်ေငွ�ကို
�ှူမိလ�င်ပင်ြပဿနာမ�ှိပါ။

(2) အက်စီ တ လင်း (asechiren) ဓာတ်ေငွ�ကို �ှူ�� ိက်မိပါကအဆု တ်ေဖာြခင်း ကိုြဖစ်ေစ�ိင
ု ်သည် ဟုဆို သ ည်။
(3) အက်စီ တ လင်း (asechiren) ဓာတ်ေငွ�ကို�ှူ�� ိက်မိ ပါကအိပ်င ိုက်ြခင်း သို မဟု
တ်မူး ေဝြခင်း ၊ ခ��ာ ကိုယ် အစိတ် အပိုငး် ထံုေနြခင်း
့
�ှင ့်ေခါင်းကိုက်ြခင်းတို ကိ
့ ုြဖစ်ေစ�ိုင ်သည်။
(4)

ပ�ို ပိနး် (puropan) ဓာတ်ေငွ�ကို�ှူ�� ိက်မိပါကအိပ်င ိုက်ြခင်းသို မဟု
တ်မူးေဝြခင်း ၊ ခ��ာ ကို ယ် အစိတ် အပိုငး် ထံုေနြခင်း�ှင့်
့
ေခါင်းကိုက်ြခင်း တို ကိ
ု ်သည် ။
့ ု ြဖစ်ေစ�ိင

84 (MY)

■ေမးခွနး် နံပါတ် 33 (ဂေဟေဆာ်ရာတွင ်အသံုး ြပုေသာဓာတ်ေငွ�မီးေလာင်ြခင်း�ှင ့်ပတ် သ က်ေသာ�ကို တင်သတိေပးချက်များ)
ဂေဟေဆာ်ရာတွင ်အ သံုးြပုေသာဓာတ်ေငွ�မီး ေလာင်ြခင်း�ှင ့်ပတ် သက် ေသာ�ကို တင်သ တိေပးချက် များ�ှင ့်စပ်လျဉ်း၍၊
ေအာက် ပါ�ှငး် လင်းချက် 4 ခု အတွငး် မှ မှားေနေသာ 1 ခုကိုေရွ းချယ် ပါ။

(1)

အက်စီ တ လင်း (asechiren) ဓာတ်ေငွ�၊ ပ�ို ပိနး် (puropan) ဓာတ်ေငွ� �ှင ့်ဟိုက် ဒ�ို ဂျင်ေ�ကာင့် ြဖစ်ေပါ်လာေသာမီးေလာင်
မ�ကို�ငိမ်း သတ် ရန် အမ�န ်မ့ ီး သတ် ေဆးဘူး (hunmatu shouka zai) သို မဟု
တ် ဓာတ် မြပုေသာဓာတ်ေငွ� (N2, Ar, CO2)
့
စသည်တို ကိ
့ ု အ သံုးြပုသည် ။

(2) ေဘးအ��ရာယ် ကင်း�ှငး် သွားသည့် အခါ၊ ယိုစိမ့်မ� မှကာကွယ် ရန်လုပ်ေဆာင်သင့် သည်များ ေဆာင်ရွက် သည်။
(3)

အက် စီ တ လင်း

(asechiren)

မီးေလာင်ြခင်းများအတွက် ၊

ဓာတ်ေငွ�၊

ပ�ို ပိနး် ဓာတ်ေငွ� �ှင့်ဟိုက် ဒ�ို ဂျင်

ေရကိုအားြပင်းြပင်း ြဖန်း ြခင်းသို မဟု
တ်
့

ေ�ကာင့်ြဖစ်ေပါ်လာ

ေသာမီးများေသာ

ဓာတ်ေငွ�ဘူး မှေရအမ�န ်အ မ �ားြဖင့်ြဖန်း ြခင်းကို

အသံုး

ြပုရသည်။
(4)

အက်စီ တ လင်း

(asechiren)

ဓာတ်ေငွ�ေ�ကာင့်ြဖစ်ေပါ်လာေသာမီး ေလာင်မ� အတွက်

ေရကို

အေြဖာင့်အတိုငး် ပန်း ထွက်ေစ

ေသာေရပိုက်ြဖင့် ပါကအဆင်ေြပသည် ။

■ေမးခွနး် နံပါတ် 34 (ဖိ အားြမင့်ဓာတ်ေငွ� ေပါက်ထွက် သည့် (haretu) မေတာ် တဆမ�)
ဖိ အားြမင့်ဓာတ်ေငွ� ေပါက်ထွက် သည့် (haretu)

မေတာ် တ ဆမ� �င
ှ ့်စပ်လျဉ်း၍၊ ေအာက်ပါ �ှငး် လင်းချက်

4 ခု အတွငး် မှ

မှားေနေသာ 1 ခုကိုေရွ းချယ် ပါ။

(1)

ပံု မှန ်ဖိ အားြမင့်ဓာတ်ေငွ�၏ ဓာတ်ေငွ�အုးိ (bonbe) ကိုြဖည့်သွငး် သည့်အချိန ်တွင ် ဖိ အားြမင့် ဓာတ်ေငွ�လံုြခံုေရးဥပေဒအရ 14.7
MPa �ှင ့်ေအာက်�ှိေသာဖိ အား ြဖင့်ြဖည့် သွငး် ရသည်။

(2) 14.7MPa သည် 1cm 2 တွင ် ဖိ အားမှာ 150kg ခန ်ြဖစ်
့ သည် ။
(3)

တိုင ်ကီေပါက်ထွက်ြခင်း (haretu) ေ�ကာင့်ြဖစ်ေပါ်လာေသာေပါက်ကွဲမ�ဖိ အား သည် ပ တ် ဝန်း ကျင်�ှိ အေဆာက် အအံု များကို
မထိခိုက်ပါ။

(4)

ဖိ အားြမင့်ဓာတ်ေငွ�မေတာ် တ ဆမ�များမှာ များေသာအားြဖင့်ပ န်း ထွက်ြခင်း /ယိုစိ မ့် မ�တို ့ ေ�ကာင့်
ဓာတ်ေငွ�ဘူး များေပါက်ထွက်ြခင်း (haretu) / ပျက်စီး ြခင်း မေတာ် တ ဆမ�များလည်း�ှိ သည်။

85 (MY)

ြဖစ်�ပီး ၊

ဖိ အားြမင့်ဓာတ်ေငွ�

■ေမးခွနး် နံပါတ် 35 (ဓာတ်ေငွ�အုးိ (bonbe) လွင ့်စင်ထွက်သွားေသာမေတာ် တဆမ�)
ဓာတ်ေငွ�အုးိ (bonbe) လွင ့်စင်ထွ က်သွားေသာမေတာ် တ ဆမ�� င
ှ ့်စ ပ် လျဉ်း၍၊ ေအာက်ပါ �ှငး် လင်းချက် 4 ခု အတွငး် မှ မှားေနေသာ
1 ခုကိုေရွ းချယ်ပါ။

(1) ြဖည့်သွငး် �ပီး ေသာဓာတ်ေငွ�အုးိ (bonbe) ၏အဆို�ှ့ င ်အ ပိုငး် မှာ ကျိုးပဲ့ သွားလ�င်ပင် ြပဿနာ မ�ှိပါ။
(2)

ြဖည့် သွငး် �ပီးေသာဓာတ်ေငွ�အုးိ (bonbe) ၏အဆို�ှ့ င ်အပို ငး် မှာ ကျိုးပဲ့သွားလ�င် ထုတ်လ� တ် လိုက်ေသာဓာတ်ေငွ�၏ အား
ေ�ကာင့်ဓာတ်ေငွ�အုးိ (bonbe) လွ င ့်စင်ထွက်သွား�ိင
ု ်သည့် အ��ရာယ် �ှိ သည်။

(3) လွင ့်စင်ထွက်သွားေသာမေတာ် တ ဆမ� တစ်ခု ြဖစ် ပွားပါက အဆို�ှ့ င ်ကိုပိတ်လိုက်ြခင်းြဖင့် ေြဖ�ှငး် ြခင်းမှာ အ��ရာယ်�ှိ သည်။
(4)

လွင ့်စင်ထွက်သွားေသာမေတာ် တဆမ� တ စ်ခုြဖစ်ပွားပါက ဓာတ်ေငွ�ကုန ်သွားသည် အထိေစာင့် ဆိုငး် ရန် မှလွဲ ၍ ကိုင ်တွယ်
ရန်နည်း လမ်း မ�ှိ ပါ။

■ေမးခွနး် နံပါတ် 36 (ဖိ အားြမင့်ဓာတ်ေငွ�ကိုင ်တွယ်ြခင်း�ှင ့်ပတ် သ က် ၍ မှတ် သားရန်အချက်များ)
ဖိ အားြမင့်ဓာတ်ေငွ�လံုြခံု ေရးဥပေဒပါြပဌာန်းချက်များ�ှင ့်စပ်လျဉ်း၍၊ ေအာက်ပါ�ှငး် လင်းချက် 4 ခု အတွငး် မှ မှန ်ကန်ေသာ 1
ခုကိုေရွ းချယ်ပါ။

(1) ဖိ အားြမင့်ဓာတ်ေငွ�ကို 30℃ ေအာက်�ှိေသာေနရာတွင ်သိုေလှာ င်ထားရမည် ဟုြပဌာန်း ထားသည်။
(2) ဖိ အားြမင့်ဓာတ်ေငွ�ကို 35℃ ေအာက်�ှိေသာေနရာတွင ်သိုေလှာ င်ထားရမည်ဟုြပဌာန်းထားသည် ။
(3) ဖိ အားြမင့်ဓာတ်ေငွ�ကို 40℃ ေအာက်�ှိေသာေနရာတွင ်သိုေလှာ င်ထားရမည်ဟုြပဌာန်းထားသည် ။
(4) ဖိ အားြမင့်ဓာတ်ေငွ�ကို 4 5℃ ေအာက်�ှိေသာေနရာတွင ်သိုေလှာ င်ထားရမည်ဟုြပဌာန်းထားသည် ။

86 (MY)

■ေမးခွနး် နံပါတ် 37 (အခိုး အေငွ� (hyumu) ေ�ကာင့် ကျန်းမာေရးထိ ခိုက်မ� )
အခိုး အေငွ� (hyumu) ေ�ကာင့် ကျန်း မာေရးထိခိုက်မ� �ှင ့်စ ပ်လျဉ်း၍၊ ေအာက်ပါ�ှငး် လင်းချက် 4 ခု အတွငး် မှ မှားေနေသာ 1
ခုကိုေရွ းချယ်ပါ။

(1) ဓာတ်ေငွ�ဂေဟေဆာ် ြခင်း (gasu yousetsu) ေ�ကာင့်ထွက်လာေသာအခိုး အေငွ� (hyumu) ပမာဏသည် arc ဂေဟေဆာ်ြခင်း
ေ�ကာင့်ထွက်လာေသာအခိုး အေငွ� (hyumu) ပမာဏ ထက် နည်း သည်။
(2)

ဓာတ်ေငွ�ဂ ေဟေဆာ်ြခင်း

(gasu

yousetsu)

ေ�ကာင့်ထွ က်လာေသာအခိုး အေငွ�

(hyumu)

သည်ကျန်း မာေရးအတွက်

ြပဿနာမ�ှိဟုဆို သ ည်။
(3) သံမ ဏိြဖတ်ေတာက်ြခင်းေ�ကာင့်အဆုတ် ကင်ဆာ�ှင ့် ပန်း နာရင်ကျပ်ေရာဂါြဖစ်ပွား �ိင
ု ်၍ စိုး ရိ မ်ရ သည် ။
(4)

မ�ကာေသးမီ� စ
ှ ်များအတွငး် မန်း ဂနိစ် ပါဝင်ေသာေ�ကးနီသ တ�ုများကို ဂေဟေဆာ်ြခင်း

/

ြဖတ်

ေတာက်ြခင်းေ�ကာင့်ဗ ဟို

အာ�ံုေ�ကာစနစ် အေပါ်ကျန်း မာေရးဆိုင ်ရာသက်ေရာက် မ�များမှာ ြပဿနာတစ်ခုြဖစ်လျက် �ှ် ိ သ ည် ။

■ေမးခွနး် နံပါတ် 38 (အမ�န ်ေပါက် ကွဲမ� (hunjin bakuhatu) ဆို သ ည်မှာ )
အမ�န ်ေပါက်ကွဲမ� (hunjin bakuhatu) �ှင ့်စ ပ်လျဉ်း၍၊ ေအာက်ပါ�ှ ငး် လင်းချက် 4 ခု အတွငး် မှ မှားေနေသာ 1 ခုကိုေရွ းချယ် ပါ။

(1) အမ�န ်ေပါက်ကွဲမ� (hunjin bakuhatu) ဆို သည်မှာ ေလာင်က�မ်း�ိင
ု ်ေသာပစ�ည်း (kanensei no mono) သည် ေသးငယ်ေသာ
အမ�န ်များ (အမ�န ်) များြဖစ်လာ�ပီး ၊ ပမာဏများစွာ ေလထဲတွင ်လွင့်ပျံေန�ပီး ၊ ၎င်း�ှင ့် မီး ေလာင်�ိင
ု ်သည့် အ ရင်း အြမစ်တို ့ လိုက် ၍
ြပင်း ထန်စွာ ေပါက်ကွဲြခင်းြဖစ် သ ည်။
(2)

အမ�န ်ေပါက်ကွဲမ� (hunjin bakuhatu) ဆို သ ည်မှာ မီးေလာင်�ိင
ု ်သည့် ပစ�ည်း ြဖစ် ပါက ဂျံု မ�န ်၊့ သ�ကား�ှင ့်ပ လတ် စ တစ်များ
ပါေလာင်က�မ်း ြခင်း ြဖစ် သည်။

(3)

ဓာတ်ေငွ�ဂေဟေဆာ်ြခင်း (gasu yousetsu) သည် အမ�န ်ေပါက်ကွဲ မ� (hunjin bakuhatu) ၏ မီး ေလာင်သည့် အ ရင်းအြမစ်
ြဖစ် မလာ�ိင
ု ်ပါ။

(4)

အမ�န ်ေပါက်ကွဲ မ� (hunjin bakuhatu) သည် သတ�ုထဲတွင ်ေလာင်က�မ်း ြခင်း မ�ှိေသာ အလူမီ နီယမ်� င
ှ ့်သံကဲ့သုိေသာ
သတ�ု
့
များတွင ်လည်း ြဖစ် ပွားသည်။

87 (MY)

■ေမးခွနး် နံပါတ် 39 (ေလာင်စာဓာတ်ေငွ�ေ�ကာင့်ြဖစ်ေပါ်လာေသာေပါက်ကွဲမ�ေဘးအ��ရာယ်ကာကွယ်ြခင်း )
ေလာင်စာဓာတ်ေငွ�ေ�ကာင့်ြဖစ်ေပါ်လာေသာေပါက်ကွဲမ�ေဘးအ��ရာယ်ကာကွယ် ြခင်း �ှင ့်စ ပ်လျဉ်း၍၊ ေအာက်ပါ�ှငး် လင်းချက် 4
ခု အတွငး် မှ မှားေနေသာ 1 ခုကိုေရွ းချယ် ပါ။

(1)

ဓာတ်ေငွ�ဂေဟေဆာ်ရာတွင ်ြဖစ်ပွားေသာ

ေပါက်ကွဲြခင်း မေတာ် တဆမ� များမှာ

လု ပ်င န်း ခွင ်

ေလထု ထဲသုိ ့ အက်စီ တ လင်း

(asechiren) စသည့် ေလာင်စာဓာတ်ေငွ�များ ယိုစိမ့်�ပီး ၊ ဂေဟမီး ေတာက်�င
ှ ့် မီး ည�ိ စက်များမှာ မီး ေလာင်သည့် အ ရင်း အြမစ်
ြဖစ်လာ�ပီး ြဖစ်ပွား ြခင်းများသည် ။
(2) ေပါက်ကွဲမ� မေတာ် တဆမ� ကို ကာကွယ်ရန်အတွက်ေလာင်စာဓာတ်ေငွ�ယိုစိမ့်မ� မြဖစ်ေစရန် ြပု လု ပ်ြခင်း မှာ အေြခခံ ပင်ြဖစ် သည် ။
(3) ေန စဉ်လု
ပ် င န်းခွင ်၌ ေလဝင်ေလထွက် လံုလံုေလာက်ေလာက်ေကာင်းရန်လို သည် ။
့
(4)

အြခားစီး ပွားေရးလုပ် င န်းများ�ှင ့်အတူေရာေ�ှာ အလုပ်လု ပ် ရ မည်ဆို ပါကလည်း

�ကို တင်�ပီး

လံုေလာက်ေသာချိန ်ည�ိ မ�များ

ြပုလုပ် ရန်မလို အပ် ပါ။

■ေမးခွနး် နံပါတ် 40 (မီး ေတာက်ြပန်ဝင်ရ သည့်အေ�ကာင်း ရင်း )
မီးေတာက်ြပန်ဝင်ရ သည့် အေ�ကာင်း ရင်း �ှင ့်စပ်လျဉ်း၍၊ ေအာက်ပါ�ှငး် လင်းချက် 4 ခု အတွငး် မှ မှားေနေသာ 1 ခုကိုေရွ းချယ်ပါ။

(1) ��တ်သီး တံ အပူချိန ်ြမင့်တက်�ပီး ၊ စီး ဆင်းမ� ပမာဏမလံုေလာက်ကာ၊ ေရာစပ်မ� အချိုးအစား ေြပာင်းလဲြခင်း စသည်တို ေ�ကာင့
်
့
ေလာင်က�မ်း မ� အြမန်� န
� း် သည် ဓာတ်ေငွ�စီး ဆင်းမ� ထ က်ပိုမို ြမန်ဆ န်လာေသာအခါ
(2)

��တ်သီး တံ၏ အစွန ်အဖျားသည် အေြခြပုကုန်�ကမ်း ပစ�ည်း စသည်တို ြဖင့
့ ် ပိတ် မိြခင်း�ှင့် သတ�ုမျက်�ာှ ြပင်မှထွက်လာေသာ
အက် တမ်များ (sputter) ြဖင့်ပိတ် ေနေသာအခါ

(3)

အက် စီ တ လင်း (asechiren) အတွက် ��တ် သီးတံကို LPG တွ င ်အ သံုးြပုေသာအခါ

(4)

ေအာက်စီဂျင် (sanso) ပိုက် (housu) အတွငး် ပိုငး် တွင ် သတ�ုအမ�န ် ့ သိုမဟု
တ် ယခင် မီးေတာက်ြပန်ဝင်မ�ေ�ကာင့်�ှိေန ေသာ
့
ကျပ်ခိုး များကပ်ေနေသာအခါ

88 (MY)

■ေမးခွနး် နံပါတ် 41 (မီး ေတာက်ြပန်ဝင်ြခင်းေ�ကာင့် ြဖစ်ေပါ်လာသည့်ေဘးအ��ရာယ်များ)
မီးေတာက်ြပန်ဝင်ြခင်း ေ�ကာင့် ြဖစ်ေပါ်လာသည့်ေဘးအ��ရာယ်များ �ှင ့်စ ပ်လျဉ်း၍၊ ေအာက် ပါ �ှငး် လင်း ချက် 4 ခု အတွငး် မှ
မှားေနေသာ 1 ခုကိုေရွ းချယ် ပါ။

(1) မီး ေတာက်ြပန်ဝင်ြခင်း ေ�ကာင့် မီး ထွက်ေပါက် (higuchi) �ှင ့် မ�တ်တံ (suikan) ပျက်စီးြခင်း တို �ှ့ ိ သည်။
(2) မီး ေတာက်ြပန်ဝင်ြခင်း ေ�ကာင့် ပိုက် (housu) ေပါက်ထွက် (haretu) တတ် သည် ။
(3) လံုြခံုေရးကိရိယာ (anzen ki) ေ�ကာင့် မီး ေတာက်ြပန်ဝ င်ြခင်း ရပ် သွားပါက၊ မီးေတာက် ြပန်ဝင်ြခင်း ထပ်ခါတလဲလဲ
ြဖစ်ေနပါကလည်း ြပဿနာမ�ှိပါ။
(4) မီးေတာက်ြပန်ဝင်ြခင်းေ�ကာင့် ေအာက်စီ ဂျင် (sanso)ပိုက် (housu)အတွငး် ပိုငး် ၌ ကျပ်ခိုး များစွဲေနပါက ကျပ်ခိုး များသည်
ေပါက်ကွဲ သကဲ့သုိ ့ ေလာင်က�မ်း တတ် သည် ။

■ေမးခွနး် နံပါတ် 42 (မီး ေတာက်ြပန်ဝင်ြခင်းေ�ကာင့် ြဖစ်ေပါ်လာသည့်ေဘးအ��ရာယ်များ ကိုကာကွ ယ်ြခင်း )
မီးေတာက်ြပန်ဝင်ြခင်း ေ�ကာင့် ြဖစ်ေပါ်လာသည့်ေဘးအ��ရာယ်များကို ကာကွယ်ြခင်း �ှင ့်စ ပ်လျဉ်း၍၊ ေအာက် ပါ�ှငး် လင်းချက် 4
ခု အတွငး် မှ မှားေနေသာ 1 ခုကိုေရွ းချယ် ပါ။

(1) လုပ်င န်း မစမီ တွင ် ဓာတ်ေငွ�လဲလှယ် သန ်�့ ှငး် မ� (gas purging) သည် မီးေတာက်ြပန်ဝင်မ� ကာကွယ်ြခင်းတွင ်အေရး �ကီး သည်။
(2) စက် ပစ�ည်း များကို ေသေသချာချာ စစ်ေဆးချိန ်ည�ိ ြခင်း သည် မီး ေတာက်ြပန်ဝင်မ� ကာကွယ် ြခင်း တွင ်အ ေရး�ကီး သည် ။
(3) ေလာင်က�မ်း �ိင
ု ်ေသာဓာတ်ေငွ� �ှင ့် ေအာက်စီ ဂျင် (sanso) တိုကိ
� း် များ�ှင့်အညီ ကိုင ်တွယ်ြခင်း သည် မီးေတာက်ြပန်
့ ု စံ� န
ဝင်မ�ကာကွယ်ြခင်းတွင ်အေရး�ကီး သည် ။
(4)

လံုြခံု ေရးကိရိယာ

(anzen

ki)

သည်

မီး ေတာက်ြပန်ဝ င်ြခင်းတွင ်

တပ် ဆ င်ရန်မလို အပ် ပါ။

89 (MY)

သက်ေရာက်မ� မ�ှိ

ေသာေ�ကာင့်

ေသေသချာချာ

■ေမးခွနး် နံပါတ် 43 (ဓာတ်ေငွ�ဂ ေဟေဆာ် စ ဉ်ြဖစ် သ ည့်ေဘးအ��ရာယ်များ)
ဓာတ်ေငွ�ဂ ေဟေဆာ် စ ဉ်ြဖစ် သည့်ေဘးအ��ရာယ်များ�ှင ့်စ ပ်လျဉ်း၍၊

ေအာက်ပါ�ှငး် လင်းချက်

4

ခု အတွငး် မှ

မှားေနေသာ

1

ခုကိုေရွ းချယ်ပါ။

(1)

ဓာတ်ေငွ�ဂေဟေဆာ် သည့်လု ပ် င န်းလု ပ်ေနစဉ်တွင ်

အေြခြပုကုန ်�ကမ်း ပစ�ည်း�ှင ့်

မီး လ�ံ

စသည်တို ၏
့

ြပင်း ထန်ေသာြမင်

�ိင
ု ်ေသာအလင်း (မျက်စ်ြဖင့်ြမင်�ိုင ်ေသာအလင်း ေရာင်) �ှင ့် ခရမ်း လွန ်ေရာင်ြခည် စ သည်တို ကိ
့ ုထုတ် ေနသည်။
(2) ဓာတ်ေငွ�ဂေဟေဆာ် သည့်လုပ် င န်းလုပ်ေနစဉ်တွင ် ြပင်း ထန်ေသာြမင်�ိင
ု ်ေသာအလင်း (မျက်စိ ြဖင့်ြမင်�ိင
ု ်ေသာအလင်း ေရာင်) �ှင ့်
ခရမ်းလွန ်ေရာင်ြခည် စ သည့် အ��ရာယ်�ှိေသာ ေရာင်ြခည်များ (yuugai kousen) ထုတ် သည် ။
(3) ေအာက်စီ ဂျင်ချို �တဲ့ြခင်း (sanso ketubou) ကို ေအာက် စီဂျင်ချို �တဲ့မ� (sanso ketubou) ေရာဂါကာကွယ်ေရးစည်း မျဉ်းတွင ်
ေလထု ထဲတွင ် ေအာက်စီဂျင် (sanso) ပါဝင်မ� သည် 18％ ေအာက်ေလျာ့နည်း ေသာအေြခအေနြဖစ် သည်ဟု သတ်မှတ်ထား
သည် ။
(4)

ေလဝင်ေလထွက် မ လံုေလာက်ေသာေနရာ၌

ဓာတ်ေငွ�ဂ ေဟေဆာ်ြခင်း သို မဟု
တ်
့

မီးေတာက်

ြဖင့်ြဖတ် ြခင်းြပုလုပ်ရာတွင ်၊

သယ်ေဆာင်ရလွယ်ေသာေလဝင်ေလထွက် ကိရိယာစသည် တို ြဖင့
့ ် ေလဝင်ေလထွ က်ေကာင်းေအာင်ြပုလုပ် ပါက အသက်�ှူ
လမ်း ေ�ကာင်းဆိုင ်ရာအကာ အကွ ယ် ပ စ�ည်း ကိရိယာများ (kokyuu you hogo gu) မလိုအ ပ်ပါ။

■ေမးခွနး် နံပါတ် 44 (ဓာတ်ေငွ�ဂ ေဟေဆာ်ြခင်းေ�ကာင့် သတ�ု အခိုး အေငွ� (hyumu) ထွက်လာြခင်း)
ဓာတ်ေငွ�ဂ ေဟေဆာ်ြခင်းေ�ကာင့် ထွက်လာေသာ သတ�ု အခိုး အေငွ� (hyumu) �ှင ့်စ ပ်လျဉ်း၍၊ ေအာက် ပါ�ှငး် လင်းချက် 4
ခု အတွငး် မှ မှားေနေသာ 1 ခုကိုေရွ းချယ် ပါ။

(1)

အခိုး အေငွ� (hyumu) ဆို သည်မှာ အပူချိန်ြမင့်ေသာသတ�ုက အေငွ� ြဖစ်လာ�ပီး လု ပ်င န်း ခွင ် ပတ် ဝန်း ကျင်သုိ ထွ
့ က်လာကာ၊
ေလထု ထဲတွင ်ေအးသွား�ပီး အစိုင ်အခဲြဖစ်သွား ေသာအရာ ြဖစ် သည်။

(2) ဓာတ်ေငွ�ဂ ေဟေဆာ်ြခင်း (gasu yousetsu) �ှင ့် ဓာတ်ေငွ� ြဖင့်ြဖတ်ေတာက်ြခင်း (gasu setudan) တို တွ
့ င ် မျက်�ာှ ြပင်ေပါ် �ှိ
သတ�ုရည်စိမ်ထားေသာသတ�ုများသည် လည်း အခိုး အေငွ� (hyumu) ြဖစ်�ိင
ု ်သည်။
(3) အဆုတ်ေရာင်ေရာဂါ (jinpai) သည် သတ�ုအေငွ�ေ�ကာင့်ြဖစ်ေသာနာတာ�ှည်ေရာဂါများတွင ် အဆိုးဆံုးြဖစ် သည် ။
(4) အဆုတ်ေရာင်ေရာဂါ (jinpai) တွင ် ေရာဂါလက�ဏာများတိုးလာေသာ် လည်း အသက်�ှူ ရန် ခက်ခဲ လာြခင်းများမြဖစ်ပါ။

90 (MY)

■ေမးခွနး် နံပါတ် 45 (သတ�ု အခိုး အေငွ� (hyumu) များအတွက် အစီ အမံ များ)
သတ�ု အခိုး အေငွ� (hyumu) များအတွက် အစီ အမံများ�ှင ့်စပ်လျဉ်း၍၊ ေအာက်ပါ�ှငး် လင်းချက် 4 ခု အတွငး် မှ မှန ်ကန်ေသာ 1
ခုကိုေရွ းချယ်ပါ။

(1)

ေယဘူယျအားြဖင့်ဓာတု ပ စ�ည်းများ�ှင ့်အ မ�န်များကို�ှူ�� ိက် မိြခင်း အတွက် အစီ အ မံများမှာ ၊ အ��ရာယ်�ှိ ပစ�ည်း များကိုအ သံုး မ
ြပုေတာ့ေသာ နဂို က တည်း ကလံုြခံု စိတ်ချရမ� ၊ အခန်းတွငး် တပ် ဆ င်ရ သည့်ဓာတ်ေငွ� စွန ်ထ
့ ုတ် စက် စ သည်တို ြဖင့
့ ် စက်မ� နည်း
လမ်း အရစီမံြခင်း ၊

အလုပ်

သမားများအတွက်

ေဘးကင်းလံုြခံု ေရး�ှင ့်ကျန်းမာသန ်�့ ှငး် ေရးသင်တန်းေပးြခင်း စသည့်

စီ စ ဉ်စီမံမ� များဟူ ၍ 3 မျိုး�ှိ သည် ။
(2)

ဓာတု ပစ�ည်း များ�ှင ့်အမ�န ်များကို�ှူ�� ိက်မိြခင်း အတွက် အစီ အမံများအနက် အြမန်ဆံုး ဦးစား ေပးသင့်သည်မှာ စက်မ� နည်း
လမ်း အရစီမံြခင်းြဖစ် သည် ။

(3)

ဓာတု ပ စ�ည်းများ�ှင ့်အ မ�န်များကို�ှူ�� ိက်မိြခင်း အတွက် အစီ အမံများအနက် အြမန်ဆံုးဦးစား ေပးသင့်သည်မှာ စီ စ ဉ်စီ မံမ�ြဖစ်
သည် ။

(4) ဓာတ်ေငွ�ဂ ေဟေဆာ်ြခင်းတွ င ် နဂို က တည်း ကလံုြခံု စိတ်ချရမ� ဆို သည်မှာ အခိုး အေငွ� (hyumu) ထွက်ြခင်း ကို ေလ�ာ့ချရန် ြဖစ်�ပီး
အခိုး အေငွ� (hyumu) များလံုး ဝေပျာက်သွား ေအာင်လုပ် ရန်ခ က်ခဲ သည် ။

■ေမးခွနး် နံပါတ် 46 (အသက်�ှူ လမ်း ေ�ကာင်းဆိုင ်ရာအကာအကွ ယ် ပ စ�ည်း ကိရိယာများ (kokyuu you hogo gu))
အသက်�ှူ လမ်းေ�ကာင်းဆိုင ်ရာအကာအကွယ် ပ စ�ည်းကိရိယာများ (kokyuu you hogo gu) �ှင ့်စပ်လျဉ်း၍၊ ေအာက်ပါ
�ှငး် လင်းချက် 4 ခု အတွငး် မှ မှားေနေသာ 1 ခုကိုေရွ းချယ်ပါ။

(1)

အခန်းတွငး် တပ်ဆ င်ရ သည့် ဓာတ်ေငွ� စွန ်ထ
့ ုတ် စက်ကို တပ် ဆ င်ရန်ခက်ခဲ သည့် အချိန ်၌ ပင် လ�င် အသက်�ှူ လမ်းေ�ကာင်း
ဆိုင ်ရာအကာအကွယ် ပစ�ည်းကိရိ ယာများ (kokyuu you hogo gu) ကို အသံုး ြပုရန်မ လိုအ ပ်ပါ။

(2)

အသက်�ှူ လမ်းေ�ကာင်း ဆိုင ်ရာအကာအကွယ် ပစ�ည်းကိရိ ယာများ (kokyuu you hogo gu) ကို သင့်ေလျာ်ေသာအကာ
အကွယ် ပစ�ည်း များကို ေရွ းချယ်�ပီး သင့်ေလျာ်ေသာအသံုး ြပုမ�ြဖင့် သံုး ရမည် ။

(3)

အသက်�ှူ လမ်းေ�ကာင်းဆို င ်ရာအကာအကွယ် ပ စ�ည်းကိရိယာများ (kokyuu you hogo gu) အသံုး ြပုြခင်းမှာ လုပ် င န်းခွင ်
စီ မံခန ်ခ့ ွဲ မ��င
ှ ့် ဆက် စ ပ် သည်။

(4)

အသက်�ှူ လမ်းေ�ကာင်းဆို င ်ရာအကာအကွယ် ပ စ�ည်းကိရိယာ (kokyuu you hogo gu) သည် တစ်ကိုယ်ေရသံုး အကာအ
ကွယ် ပ စ�ည်း ကိရိယာြဖစ် သည်။

91 (MY)

■ေမးခွနး် နံပါတ် 47 (အမ�န ်ကာမျက်�ာှ ဖံုး )
အမ�န ်ကာမျက်�ာှ ဖံုး�ှင ့်စပ်လျဉ်း၍၊ ေအာက်ပါ�ှငး် လင်းချက် 4 ခု အ တွငး် မှ မှားေနေသာ 1 ခုကိုေရွ းချယ်ပါ။

(1) အမ�န်ကာမျက်�ာှ ဖံုးဆို သည် မှာ လုပ် င န်းခွင ်ေလထုထဲ�ှိ အမ� န်များကို စစ် ထုတ်ြခင်းြဖင့် ဖယ် �ှားသည့်အမျိုးအစားြဖစ်ေသာ
အသက်�ှူ လမ်းေ�ကာင်းဆိုင ်ရာ အကာအကွယ် ပ စ�ည်း ကိရိယာ (kokyuu you hogo gu) ြဖစ် သည်။
(2) အမ�န ်ကာမျက်�ာှ ဖံုး အမျိုးအစားများမှာ အစားထိုး အမျိုးအစား�ှင့် တစ်ခါသံုး အမျိုးအစား တို ြဖစ်
့ သည် ။
(3)

တို က်�ု ိ က်ချိတ် ဆ က်ထားေသာ အမျိုးအစား အမ�န ်ကာမျက်�ာှ ဖံုး�ှင့် isolated အမျိုးအစား ဖုန ်ကာမျက်�ာှ ဖံုး တို တွ
့ င်
တိုက်�ု ိ က်ချိတ်ဆ က် ထားေသာ အမျိုးအစားသည် စွ မ်းေဆာင် ရည်ပို မိုြမင့်မားသည်။

(4)

သာမန်အိမ် များတွင ်အသံုး ြပုေသာ ခွဲ စိ တ် ခန်း သံုး mask �ှင ့် ယက်လုပ် မ ထားသည့် mask များတွင ် ဖုန ်အမ�န ်ဒဏ်ခံ
�ိင
ု ်ေသာလု ပ်ေဆာင်ချက် မ�ှိ ပါ။

92 (MY)

အခန်း 3 ဆက်စပ် ဥပေဒများ�ှင ့်စပ်လျဉ်းေသာေမးခွနး် များ
■ေမးခွနး် နံပါတ် 48 (ဓာတ်ေငွ�ဂ ေဟေဆာ်ြခင်း�ှင ့်သက်ဆိုင ်သာ တရား၀င်စ နစ် )
ဓာတ်ေငွ�ဂ ေဟေဆာ်ြခင်း�ှင ့်သ က် ဆိုင ်သာ တရား၀င်စ နစ်� င
ှ ့်စပ်လျဉ်း၍၊ ေအာက် ပါ�ှငး် လင်း ချက် 4 ခု အတွငး် မှ မှန ်ကန်ေသာ 1
ခုကိုေရွ းချယ်ပါ။

(1)

ဓာတ်ေငွ�ဂ ေဟေဆာ်ြခင်း လုပ် င န်း�ှင ့်သက်ဆိုင ်ေသာ ဉပေဒများစွာ �ှိ သည့် အ နက် ၊ အဓိ က ကျ သည့်အရာမှာ လုပ် င န်းခွင ်
ေဘးအ��ရာယ် ကင်း�ှငး် ေရး�ှင့် ကျန်း မာသန ်�့ ှငး် ေရးဥပေဒ (roudou anzen eiseihou) ြဖစ် သည် ။

(2)

ဓာတ်ေငွ�ဂေဟေဆာ်ြခင်း လုပ် င န်း�ှင ့်သက်ဆိုင ်ေသာ ဉပေဒများစွာ �ှိ သည့် အ နက် ၊ အဓိ က ကျ သည့် အရာမှာ အဆုတ်ေရာင်
ေရာဂါ (jinpai) ဉပေဒ ြဖစ် သည်။

(3)

ဓာတ်ေငွ�ဂ ေဟေဆာ်ြခင်း လုပ် င န်း�ှင ့်သက်ဆိုင ်ေသာ ဉပေဒများစွာ �ှိ သည့် အ နက်၊ အဓိ ကကျ သည့်အရာမှာ လုပ် င န်းခွင ်ပတ်
ဝန်း ကျင်ေဆာင်ရွ က်မ� ဥ ပေဒ ြဖစ် သည် ။

(4)

ဓာတ်ေငွ�ဂ ေဟေဆာ်ြခင်း လုပ် င န်း�ှင ့်သက်ဆိုင ်ေသာ ဉပေဒများစွာ �ှိ သည့် အ နက် ၊ အဓိ က ကျ သည့် အရာမှာ ေအာက်စီဂျင်
ချို�တဲ့သည့် (sanso ketubou) ေရာဂါကာကွယ် ရန်နည်း ဥပေဒ ြဖစ် သည် ။

■ေမးခွနး် နံပါတ် 49 (အလုပ်�ှင ်၏ တာဝန်)
လုပ် င န်းခွင ်ေဘးအ��ရာယ် ကင်း�ှ ငး် ေရး�ှင့်ကျန်းမာသန ်�့ ှငး် ေရးဥပေဒ

(roudou

anzen

eiseihou)

အရ

အလုပ်�ှင ်၏တာဝန်များ�ှင ့်စပ်လျဉ်း၍၊ ေအာက်ပါ�ှငး် လင်းချက် 4 ခု အတွငး် မှ မှန ်ကန်ေသာ 1 ခုကိုေရွ းချယ်ပါ။

(1)

အလုပ်�ှင ်အေနြဖင့် ဥပေဒတွင ်ြပဌာန်းထားေသာ လု ပ်င န်း ခွင ်မေတာ် တဆမ�များ ကာကွယ်ရန် အတွက် အနိမ့်ဆံုးစံ� န
� း် များကို
လိုက်နာလ�င်ရ သည်။

(2)

အလုပ်�ှင ်သည်

သက်ေတာင့်သ က်သာ�ှိေသာ

လု ပ်င န်း ခွင ်ပတ် ဝန်းကျင်ကို

လက်ေတွ�

အေကာင်အ ထည်ေဖာ်ြခင်း�ှင ့်၊

လုပ် င န်းခွင ်အေြခအေနများ တိုး တက်ေအာင်လုပ် ေဆာင်ြခင်းြဖင့် အလုပ်ခွင ်အတွငး် �ှိ အလု ပ် သမားအား ေဘးကင်း ေစေရး�ှင ့်
ကျန်း မာေရးကို ေသေသချာချာ လု ပ်ေဆာင်ေပးရမည် ။
(3) အလုပ်�ှင ်သည် �ိင
ု ်င ံေတာ် မှေဆာင်ရွက် မည့် လုပ် င န်းခွင ်မေတာ် တ ဆမ�များကို ကာကွယ် ြခင်း�ှင ့်စ ပ်လျဉ်းေသာ စီမံချက် များတွင ်
ပူးေပါင်းေဆာင်ရွ က်ရ မည် ။
(4) အလု ပ် သမားများအေနြဖင့် လုပ် င န်းခွင ်မေတာ် တဆမ� များကို ကာကွယ်ရန် လို အပ်ေသာ ကိ စ�ရ ပ် များကိုလိုက်နာရ မည်ြဖစ်�ပီး ၊
အလုပ်�ှင ်� င
ှ ့်

အြခားဆက် စ ပ်သူများမှ

ေဆာင်ရွ က်

ေသာလုပ် င န်းခွင ်မေတာ် တ ဆမ�များကာကွယ် တားဆီး ရန်

ေဆာင်ရွက်ချက် များတွင ် ပူးေပါင်း ရန်မလို ပါ။

93 (MY)

■ေမးခွနး် နံပါတ် 50 (အလုပ် ခန ်ခ့ ျိ န်တွင ်သင်�ကားေပးြခင်း )
လုပ် င န်းခွင ်ေဘးအ��ရာယ် ကင်း�ှ ငး် ေရး�ှင ့်ကျန်းမာသန ်�့ ှငး် ေရးဥပေဒ

(roudou

anzen

eiseihou)

အရ

အလုပ် ခန ်ခ့ ျိန ်တွင ်သင်�ကားေပးြခင်း�ှင ့်စပ်လျဉ်း၍၊ ေအာက်ပါ�ှငး် လင်းချက် 4 ခု အတွငး် မှ မှန ်ကန်ေသာ 1 ခုကိုေရွ းချယ် ပါ။

(1)

အလုပ်�ှင ်သည် အလု ပ် သ မားတစ်ဦးကို ခန ်သ
ှ ့်စ ပ်လျဉ်းေသာ
့ ည့် အခါ၊ ေ�ှာ င့်ေ�ှးြခင်း မ�ှိဘဲ လုပ်ကိုင ်မည့် အလု ပ်� င
လံုြခံု မ�� င
ှ ့်သန ်�့ ှငး် မ��ှိေစရန် လို အပ် သည့် အချက်များကို သင်�ကားေပးရမည် ။

(2) အလု ပ်�ှင ်သည် အလုပ် သ မားတစ်ဦး၏ အလု ပ်အ ေ�ကာင်း အရာများကို ေြပာင်းလဲလိုက် ေသာအခါ၊ ေ�ှာ င့်ေ�ှးြခင်း မ�ှိ ဘဲ
လုပ်ကိုင ်မည့် အလုပ်� င
ှ ့်စပ်လျဉ်းေသာ လံု ြခံု မ��င
ှ ့်သန ်�့ ှငး် မ��ှိေစရန် လိုအ ပ် သည့် အချက် များကို သင်�ကားေပးရန်မ လိုအ ပ်ပါ။
(3)

အလုပ်�ှင ်သ ည်

အလုပ် သ မားတစ်ဦးကို ခန ်သ
့ ည့် အခါ၊

ေ�ှာ င့်ေ�ှး ြခင်း မ�ှိဘဲ

လု ပ်ကိုင ်မ ည့်

အလုပ်� င
ှ ့်စပ်လျဉ်းေသာ

လံုြခံု မ�� င
ှ ့်သန ်�့ ှငး် မ��ှိေစရန် လို အပ် သည့် အချက်အားလံုးကို သင်�ကားေပးရမည် ။
(4) အလုပ်�ှင ်သည် အလုပ် သ မားတစ်ဦး၏ အလုပ် အေ�ကာင်း အရာများကို ေြပာင်းလဲလိုက် ေသာအခါ၊

ေ�ှာ င့်ေ�ှး ြခင်း မ�ှိဘဲ

လုပ်ကိုင ်မည့် အလုပ်� င
ှ ့်စပ်လျဉ်းေသာ လံု ြခံု မ��င
ှ ့်သန ်�့ ှငး် မ �ှိေစရန် လိုအ ပ် သည့် အချက်အားလံုး ကို သင်�ကားေပးရမည်။

■ေမးခွနး် နံပါတ် 51 (နည်း ပညာက�မ်း ကျင်မ� သင်တန်း �ပီး စီးေ�ကာင်း လက်မှတ်ြပန်လည်ထုတ် ေပးြခင်း စသည် )
လုပ် င န်းခွင ်ေဘးအ��ရာယ် ကင်း�ှ ငး် ေရး�ှင ့်ကျန်းမာသန ်�့ ှငး် ေရးဥပေဒ (roudou anzen eiseihou) အရ နည်း ပညာ က�မ်း ကျင်မ�
သင်တန်း�ပီးစီး ေ�ကာင်း လက်မှတ်ြပန်လည်ထုတ်ေပးြခင်း

စသည် တို�ှ့ င ့်စပ်လျဉ်း၍၊

ေအာက်ပါ�ှ ငး် လင်းချက်

4

ခု အတွငး် မှ

မှားေနေသာ 1 ခုကိုေရွ းချယ် ပါ။

(1)

နည်း ပညာက�မ်းကျင်မ� သ င်တန်း�ပီး စီး ေ�ကာင်း လက် မှတ်ကို ေပျာက်ဆံုး သို မဟု
တ် ပျက်စီး သွားခဲ့ပါက နည်း ပညာ က�မ်း
့
ကျင်မ� သင်တန်း�ပီးစီး ေ�ကာင်း လက်မှတ်ြပန်လည် ထုတ်ေပးရန် ေတာင်းဆို ရ မည်။

(2)

နည်း ပညာက�မ်းကျင်မ� သ င်တန်း�ပီး စီး ေ�ကာင်း လက်မှတ်ြပန်လည်ထုတ်ေပးရန် ေတာင်းဆို ြခင်းကို နည်း ပညာက�မ်း ကျင်မ�
သင်တန်း�ပီးစီး ေ�ကာင်း လက်မှတ် ကိုင ်ေဆာင်ထားေသာ မှတ် ပံု တင်သင်တန်းေကျာင်း အဖွဲ� အ စည်း ထံ တွင ်ေဆာင်ရွ က် �ိင
ု ်သည် ။

(3) နည်း ပညာက�မ်းကျင်မ� သင်တန်း�ပီးစီး ေ�ကာင်း လက်မှတ်ကို ေပျာက်ဆံုးသွားေသာ် လည်း သက်ဆိုင ်ရာနည်း ပညာက�မ်း ကျင်မ�
သင်တန်း�ှင ့် ဆက် စပ်ေသာလု ပ်င န်းတွင ်ဝင်ေရာက်လုပ်ကိုင ်�ိင
ု ်သည်။
(4) နာမည်ေြပာင်းလိုက် ပါက နည်း ပညာက�မ်းကျင်မ� သင်တန်း �ပီး စီးေ�ကာင်း လက်မှတ်ကို အစား ထိုးေပးရန်တင်ြပရမည်။
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အေြဖမှန်
အခန်း 1 ဓာတ်ေငွ�ဂေဟေဆာ်ြခင်း (gasu yousetsu) တွင ်အ သံးု ြပုသည့် စက်ကိရိယာများ�ှင ့်
စပ်လျဉ်းေသာေမးခွနး် များ
■ေမးခွနး် နံပါတ် 1 (ဓာတ်ေငွ�ဂ ေဟေဆာ်ြခင်း (gasu yousetsu) ၏ဝိေသသလက�ဏာများ).........................................................: (3)
■ေမးခွနး် နံပါတ် 2 (ဓာတ်ေငွ�ဂေဟေဆာ်ြခင်း (gasu yousetsu) / ြဖတ်ေတာက်ြခင်း ၏
ေဘးအ��ရာယ်�ှိ�ိင
ု ်မ� ) ..................................................................................................................................................................: (2)
■ေမးခွနး် နံပါတ် 3 (ဓာတ်ေငွ�ဂေဟေဆာ်ြခင်း (gasu yousetsu) �ှင ့်ဓာတ်ေငွ� ြဖင့် ြဖတ်ေတာက်ြခင်း (gasu setudan)
အတွက် အသံုး ြပုေသာစက်ကိရိယာများ)......................................................................................................................................: (3)
■ေမးခွနး် နံပါတ် 4 (ဂေဟမီး ေချာင်း (tochi))...............................................................................................................................: (1)
■ေမးခွနး် နံပါတ် 5 (ေလာင်က�မ်း �ိင
ု ်ေသာဓာတ်ေငွ�အမျိုးအစား�ှင ့်� �တ်သီး တံ) .............................................................................: (2)

■ေမးခွနး် နံပါတ် 6 (ဖိ အားထိနး် ည�ိ ကိရိယာ (aturyoku chousei ki))..........................................................................................: (3)
■ေမးခွနး် နံပါတ် 7 (ဖိ အားထိနး် ည�ိ ကိရိယာ (aturyoku chousei ki) အသံုးြပုရာတွင ်
သတိြပုရန်အချက်များ)................................................................................................................................................................: (4)
■ေမးခွနး် နံပါတ် 8 (ဓာတ်ေငွ�ဂေဟေဆာ်ြခင်း (gasu yousetsu) / ြဖတ်ေတာက်ြခင်း�ှင့်
မီးေတာက်ြပန်ဝင်ြခင်း ).................................................................................................................................................................: (3)
■ေမးခွနး် နံပါတ် 9 (ဂေဟေဆာ်ြခင်း / ြဖတ်ေတာက်ြခင်း အတွက်ဓါတ်ေငွ� ပိုက် (housu)
၏အြပင်ဘက်မျက်�ာှ ြပင်အေရာင်) ..............................................................................................................................................: (1)
■ေမးခွနး် နံပါတ် 10 (ဓာတ်ေငွ�ဘူး ၏ ြဖည့်သွငး် တံဆိပ်) ................................................................................................................: (1)
■ေမးခွနး် နံပါတ် 11 (ဓာတ်ေငွ�ဘူး ၏အေရာင်) ..............................................................................................................................: (1)
■ေမးခွနး် နံပါတ် 12 (အြခားေလာင်က�မ်း�ိင
ု ်ေသာဓာတ်ေငွ� ဓာတ်ေငွ�အုးိ (bonbe))......................................................................: (3)
■ေမးခွနး် နံပါတ် 13 (ေအာက်ဆီဂျင်ဓာတ်ေငွ�အုးိ (sanso bonbe))..............................................................................................: (2)
■ေမးခွနး် နံပါတ် 14 (လုပ် ပိုင ်ခွင ့်အ ရည် အချင်း )............................................................................................................................: (1)
■ေမးခွနး် နံပါတ် 15 (စက်�ု ံ အတွငး် ၌သယ်ယူ ပို ေဆာင်
ချိန ်တွင ်�ကို တင်သတိေပးချက်များ)...........................................................: (4)
့
■ေမးခွနး် နံပါတ် 16 (ဓာတ်ေငွ�အုးိ (bonbe) များအသံုး ြပုချိန်တွင ် မှ တ်သားရန်အချက်များ).........................................................: (1)
■ေမးခွနး် နံပါတ် 17 (ဓာတ်ေငွ�ဘူး ြပန်ပို ချိ
့ န ်အတွက် �ကို တင်သတိေပးချက် များ)...........................................................................: (1)
■ေမးခွနး် နံပါတ် 18 (ဖိ အားထိနး် ည�ိကိရိယာ (aturyoku chousei ki) စက် တပ်ဆ င်ြခင်း

(အပိုငး် 1))...................................................................................................................................................................................: (3)
■ေမးခွနး် နံပါတ် 19 (ဖိ အားထိနး် ည�ိကိရိယာ (aturyoku chousei ki)စက် တပ် ဆ င်ြခင်း
(အပိုငး် 2))...................................................................................................................................................................................: (3)
■ေမးခွနး် နံပါတ် 20 (ဖိ အားထိနး် ည�ိကိရိယာ (aturyoku chousei ki) ကို
အသံုး ြပုချိန ်တွင ်သ တိထားရမည့် အချက်များ (1))........................................................................................................................: (1)
■ေမးခွနး် နံပါတ် 21 (ဖိ အားထိနး် ည�ိကိရိယာ (aturyoku chousei ki)
ကို အသံုး ြပုချိန ်တွင ်သ တိထားရမည့်အချက် များ (2))....................................................................................................................: (4)
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■ေမးခွနး် နံပါတ် 22 (ဖိ အားထိနး် ည�ိကိရိယာ (aturyoku chousei ki) �ှင ့်ဂေဟေဆာ်
ပစ�ည်းတို ကိ
့ ုဆ က်ြခင်း (အပိုငး် 1))...............................................................................................................................................: (4)
■ေမးခွနး် နံပါတ် 23 (မီးည�ိ ြခင်း �ှင ့်မီးလ�ံချိန်ည�ိြခင်း ).....................................................................................................................: (3)

■ေမးခွနး် နံပါတ် 24 (ဂေဟေဆာ် ြခင်း / ြဖတ်ေတာက် ြခင်းလုပ် င န်း လုပ်ေဆာင်ေနစဉ်
�ကို တင်သ တိေပးချက် များ၊ မီး သတ် နည်း လမ်း များ)......................................................................................................................: (3)
■ေမးခွနး် နံပါတ် 25 (��တ် သီးတံေရွ းချယ်ြခင်း ၊ တပ် ဆ င်ြခင်း ၊ သန ်�့ ှ ငး် ြခင်း ).................................................................................: (1)
■ေမးခွနး် နံပါတ် 26 (ဓာတ်ေငွ� ပို က် (housu) ကို �ကည့်�� စစ်ေဆးြခင်း )........................................................................................: (4)
■ေမးခွနး် နံပါတ် 27 (မ�တ်တံ (suikan) (ဂေဟမီး ေချာင်း (tochi)) ကို စစ်ေဆးြခင်း )....................................................................: (4)
■ေမးခွနး် နံပါတ် 28 (ဖိ အားထိနး် ည�ိကိရိယာ (aturyoku chousei ki) စစ်ေဆးြခင်း )...................................................................: (3)
အခန်း 2

ေလာင်က�မ်း�ိင
ု ်ေသာဓာတ်ေငွ� / ေအာက်စီ ဂျင် (sanso) �ှင ့်စပ်လျဉ်းေသာ

အေြခခံ ဗ ဟုသု တများ�ှင ့်စပ်လျဉ်း

ေသာေမးခွနး် များ

■ေမးခွနး် နံပါတ် 29 (ေအာက်စီဂျင် (sanso) ၏ဝိေသသလက�ဏာများ)........................................................................................: (1)
■ေမးခွနး် နံပါတ် 30 (ေလာင်က�မ်း ရန် လို အပ်ချက် ၃ခု ) ................................................................................................................: (4)
■ေမးခွနး် နံပါတ် 31 (အနိမ့်ဆံုးမီး ေတာက်ေလာင်မ�စွ မ်း အင်) .........................................................................................................: (1)
■ေမးခွနး် နံပါတ် 32 (ဂေဟေဆာ်ရာတွင ်အသံုး ြပုေသာဓာတ်ေငွ�၏ အ��ရာယ်�ှိ�ိင
ု ်မ�) .....................................................................: (1)
■ေမးခွနး် နံပါတ် 33 (ဂေဟေဆာ်ရာတွင ်အသံုး ြပုေသာဓာတ်ေငွ�မီးေလာင်ြခင်း�ှင ့်
ပတ် သ က်ေသာ�ကို တင်သတိေပးချက်များ)..................................................................................................................................: (4)
■ေမးခွနး် နံပါတ် 34 (ဖိ အားြမင့်ဓာတ်ေငွ� ေပါက် ထွက် သည့် (haretu) မေတာ် တ ဆမ� ) ..................................................................: (3)
■ေမးခွနး် နံပါတ် 35 (ဓာတ်ေငွ�အုးိ (bonbe) လွင ့်စင်ထွက် သွားေသာမေတာ် တဆမ�) .....................................................................: (1)
■ေမးခွနး် နံပါတ် 36 (ဖိ အားြမင့်ဓာတ်ေငွ�ကိုင ်တွယ်ြခင်း�ှင ့်ပတ် သ က် ၍
မှတ် သားရန်အချက်များ)..............................................................................................................................................................: (3)
■ေမးခွနး် နံပါတ် 37 (အခိုး အေငွ� (hyumu) ေ�ကာင့် ကျန်းမာေရးထိ ခိုက်မ� ) ...................................................................................: (2)
■ေမးခွနး် နံပါတ် 38 (အမ�န ်ေပါက် ကွဲမ� (hunjin bakuhatu) ဆို သ ည်မှာ ).....................................................................................: (3)
■ေမးခွနး် နံပါတ် 39 (ေလာင်စာဓာတ်ေငွ�ေ�ကာင့်ြဖစ်ေပါ်လာေသာေပါက်ကွဲမ�ေဘးအ��ရာယ်ကာကွယ်ြခင်း )..................................: (4)
■ေမးခွနး် နံပါတ် 40 (မီးေတာက်ြပန်ဝင်ရ သည့်အေ�ကာင်း ရင်း ).....................................................................................................: (3)
■ေမးခွနး် နံပါတ် 41 (မီးေတာက်ြပန်ဝင်ြခင်းေ�ကာင့် ြဖစ်ေပါ်လာသည့်ေဘးအ��ရာယ်မျာ...............................................................: (3)
■ေမးခွနး် နံပါတ် 42 (မီး ေတာက်ြပန်ဝင်ြခင်းေ�ကာင့်
ြဖစ်ေပါ်လာသည့်ေဘးအ��ရာယ်များကိုကာကွ ယ် ြခင်း)..................................................................................................................: (4)
■ေမးခွနး် နံပါတ် 43 (ဓာတ်ေငွ�ဂ ေဟေဆာ် စ ဉ်ြဖစ် သ ည့်ေဘးအ��ရာယ်များ)...................................................................................: (4)
■ေမးခွနး် နံပါတ် 44 (ဓာတ်ေငွ�ဂ ေဟေဆာ်ြခင်းေ�ကာင့် သတ�ု အခိုး အေငွ� (hyumu) ထွက်လာြခင်း).............................................: (4)
■ေမးခွနး် နံပါတ် 45 (သတ�ု အခိုး အေငွ� (hyumu) များအတွက် အစီ အမံများ).............................................................................: (4)
■ေမးခွနး် နံပါတ် 46 (အသက်�ှူ လမ်း ေ�ကာင်းဆိုင ်ရာအကာအကွ ယ်
ပစ�ည်းကိရိယာများ (kokyuu you hogo gu))............................................................................................................................: (1)
■ေမးခွနး် နံပါတ် 47 (အမ�န ်ကာမျက်�ာှ ဖံုး )....................................................................................................................................: (3)
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■ေမးခွနး် နံပါတ် 48 (ဓာတ်ေငွ�ဂေဟေဆာ်ြခင်း�ှင ့်သက်ဆိုင ်သာ တရား၀င်စ နစ် ) ...........................................................................: (1)
■ေမးခွနး် နံပါတ် 49 (အလုပ်�ှင ်၏ တာဝန်) ...................................................................................................................................: (3)
■ေမးခွနး် နံပါတ် 50 (အလုပ် ခန ်ခ့ ျိ န်တွင ်သင်�ကားေပးြခင်း )...........................................................................................................: (1)
■ေမးခွနး် နံပါတ် 51 (နည်း ပညာက�မ်း ကျင်မ� သင်တန်း �ပီး စီးေ�ကာင်း လက်မှတ်ြပန်လည်
ထုတ်ေပးြခင်း စသည်) ...................................................................................................................................................................: (3)
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