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भूिमका 

केह� वषर् यता वे�ल्डङको मूलधार ग्याँसबाट आकर् मा प�रवतर्न हुँ दैछ, तर अ�हले पिन काट्ने काम पर्ायः 

ग्याँस क�टङ (gasu setudan) �ारा ग�रन्छ। साथै ग्याँस वे�ल्डङको उपकरणहरू स�जला हुन्छन ्र क�टङमा 

पिन पर्योग गनर् स�कनुका साथै आकर्  वे�ल्डङ भन्दा पिन �झल्काहरू मधुरा हुने हुनाले, हाल पिन धेरै 

कायर्स्थलहरूमा पर्योग ग�रन्छ। तर ग्याँस वे�ल्डङमा पर्योग ग�रने एिस�टलीन (asechiren) ग्याँस थोरै 

ठक्कर वा �व�ुत उजार्ले �वस्फोट हुने हुनाले, �ाण्डिलङमा गल्ती गर् यो भने �वस्फोट वा आगलागी जस्ता 

गम्भीर दघुर्टनाहरू हुन सक्ने खतरा हुन्छ। 

केह� वषर् यता, एिस�टलीन (asechiren) ग्याँस वा अ�क्सजन (sanso) को कन्टेनर, पर्ेसर रेगुलेटर 

(aturyoku chousei ki), वे�ल्डङ टचर् (tochi) जस्ता उपकरणहरूको सन्दभर्मा पिन, सुरक्षामा ध्यान �दइएका 

उपकरणहरूको पर्योग ब�ढरहेको छ। तर कन्टेनरको �ाण्डिलङ �विध वा पर्ेसर रेगुलेटर (aturyoku chousei 

ki), टचर् (tochi) आ�दको पर्योग �विध अनुिचत भयो भने ठूलो दघुर्टना हुने खतरा भएको कुरामा भने कुनै 

िभन्नता छैन। 

वास्तवमा ग्याँस वे�ल्डङ आ�दको कारण पोलेर घाउ हुनुका साथै, वे�ल्डङ ग�ररहेको बेला पड्कने, �वस्फोट 

र आगलागी जस्ता दघुर्टनाहरू भइरहेका छन ्र न्यूमोकोिनओिसस (jinpai) जस्ता व्यावसाियक रोग लाग्ने 

आशंका पिन ग�रएको छ। आिथर्क वषर् 2018 सालमा ग्याँस वे�ल्डङको उपकरणको कारण 4 �दन वा 

सोभन्दा बढ� �बदा िलएको मृत्यु तथा चोट दघुर्टनाहरू 82 वटा भएका िथए। 

(पाठ्यपुस्तक भूिमकाबाट) 
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चरण 1. ग्याँस वे�ल्डङ आ�दमा पर्योग ग�रने उपकरण 

1.1 ग्याँस वे�ल्डङ आ�दको आधारभूत िस�ान्त 

1.1.1 ग्याँस वे�ल्डङ र क�टङ (setudan) को आधार 

・ग्याँस वे�ल्डङको �वशेषता (पाठ्यपुस्तक प�ृ 2)

ग्याँस वे�ल्डङ लाई आकर्  वे�ल्डङसँग तुलना गरेको अवस्थाको फाइदा र बेफाइदाहरू िनम्न अनुसार रहेका 

छन ।् 

●फाइदाहरू

・ग्याँस वे�ल्डङका उपकरणहरू साधारण हुन्छन ,् �बजुली आवश्यक नपन� हुनाले, ग्याँसको आपूितर् सर्ोत

(ग्याँस िसिलन्डर (bonbe)) भएमा जहाँ पिन काम गनर् स�कन्छ

・जोइन्टको मासु बन्ने वेल्ड धातु पिन आवश्यक पद�न र वे�ल्डङ रड पर्योग नगर�कन वे�ल्डङ गनर्

स�कन्छ

・हािनकारक अल्टर्ाभायोलेट �करण र फ्यूम (hyumu), स्प्याटर (supatta) (क�टङ कायर् वा वे�ल्डङ कायर् 

ग�ररहेको बेलामा छ�रने धातुका कणहरू) कम िन�स्कन्छन ्

●बेफाइदाहरू

・�हट सोसर्को तापमान कम हुन्छ

・धातु प�ग्लने बेलासम्मको तताउने समय लामो हुन्छ

・वे�ल्डङ भागलाई स्थानीय रूपमा तताउन गाहर्ो हुन्छ

・बेस्कन बा�ङ्गने गछर्

・ताप पर्भा�वत भागको दायरा फरा�कलो हुन्छ

・फरक धातुहरू वा बाक्लो प्लेटको वे�ल्डङ उपयु� हुँ दैन

・ग्याँस क�टङ (gasu setudan) को �वशेषता (पाठ्यपुस्तक प�ृ 2)

ग्याँस क�टङ (gasu setudan) धातुलाई अक्सीकरण गरेर ग�रने हुनाले, ग्याँसको जलन तापमान अनुसार 

अक्सीकरण हुने फलाममा आधा�रत सामगर्ी आ�द बाहेक अन्य काट्न स�कँदैन। तर ग्याँसको जलन तापमानले 

अक्सीकरण हुने सामगर्ी भएमा, बाक्लो प्लेट भए तापिन काट्न स�कन्छ। 
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1.1.2 ग्याँस वे�ल्डङ र क�टङ (setudan) को इितहास 

・पर्ा�विधक पर्िशक्षण पर्णाली (पाठ्यपुस्तक प�ृ 4)

व्यवसाियक दुघर्टना रोकथामको दृ��कोणबाट ग्याँस वे�ल्डङको काम गनर्को लािग आवश्यक योग्यताको 

रूपमा, 1967 सालमा शर्म मापदण्ड ऐनमा आधा�रत "ग्याँस वे�ल्डङ पर्ा�विधक पर्िशक्षण पर्णाली" सुरु भयो र 

1972 सालदे�ख आधार कानून शर्म स्वास्थ्य तथा सुरक्षा ऐन (roudou anzen eiseihou) भई हालसम्म 

आइपुगेको छ। 

・ग्याँस वे�ल्डङ कायर् पर्मुख (gasu yousetu sagyou shuninsha) अनुमित पतर्

पर्णाली (पाठ्यपुस्तक प�ृ 4)

शर्म मापदण्ड ऐन लागू भएको 1947 सालमा शर्म स्वास्थ्य तथा सुरक्षाको दृ��कोणबाट रोजगार पर्ितबन्ध 

लाग्ने योग्यताको रूपमा, "एिस�टलीन (asechiren) वेल्डर अनुमित पतर्" पर्णालीको स्थापना ग�रयो। 

यसले गदार् एिस�टलीन (asechiren) वे�ल्डङ उपकरणको �ाण्डिलङको काम गनर्को लािग, �जल्ला शर्म 

मापदण्ड ब्यूरोको पर्मुखको एिस�टलीन (asechiren) वेल्डर अनुमित पतर् पर्ा� गरेको व्य��लाई वे�ल्डङ पर्मुखको 

रूपमा िनयु� नगर� नहुने भयो। 

त्यसपिछ, 1972 सालदे�ख "ग्याँस वे�ल्डङ कायर् पर्मुख (gasu yousetu sagyou shuninsha) अनुमित पतर्" 

पर्णाली भएको छ। 

(NE)
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1.1.3 ग्याँस वे�ल्डङ र क�टङ (setudan) को खतरा र हािनको रूपरेखा 

・ग्याँस वे�ल्डङ र क�टङ (setudan) को खतरा (पाठ्यपुस्तक प�ृ 4)

ग्याँस वे�ल्डङ र क�टङ �विभन्न कारखानाहरू र भवनका कायर्स्थलहरूमा दैिनक रूपमा भइरहेका छन ।् तर 

खतरा भएको ग्याँस पर्योग गरेर, उच्च तापमानको ज्वाला िनकालेर गन� काम हुनाले, पयार्� सावधानी 

नअपनाएमा, यो गम्भीर दुघर्टना हुन सक्ने काम हो। यो कुरा सदैव याद गरेर काम गनुर् आवश्यक हुन्छ। 

�ाण्डल गन� अ�क्सजन (sanso) वा ज्वलनशील ग्याँसमा खतरा हुन्छ। अ�क्सजन (sanso) ले ज्वलनशील 

वस्तु (kanensei no mono) लाई उगर् रूपमा जलाएर, ज्वलनशील ग्याँस �वस्फोट वा आगलागीको कारण 

बन्न सक्छ। 

वास्त�वक रूपमा ग्याँस वे�ल्डङ कायर्को कारण उच्च तपमानको ज्वाला व�रप�रको ज्वलनशील बाफ वा 

ग्याँस आ�दमा स�ल्कएर एक पिछ अक� �वस्फोट दुघर्टनाहरू भइरहेका छन ।् साथै उच्च तापमान भएको 

आधार सामगर्ी वा स्प्याटर (supatta) आ�दमा छोएर चोट लाग्ने दुघर्टनाहरू पिन धेरै भइरहेका छन ।् 

・ग्याँस वे�ल्डङ र क�टङ (setudan) को हािन (पाठ्यपुस्तक प�ृ 5)

ग्याँस वे�ल्डङ मातर् नभईकन, व्यावसाियक दुघर्टनाको रोकथाम भन्यो भने चोट वा मतृ्यु दुघर्टनाको 

रोकथाममा ध्यान के�न्दर्त हुन्छ तर व्यावसाियक रोगको रोकथामको बारेमा पिन ध्यान �दनु आवश्यक हुन्छ। 

छोटो अविध मातर् ग्याँस वे�ल्डङको कारण उत्पन्न हुने फ्यूम (hyumu) ठूलो मातर्ामा शर�र िभतर् िलयो भने, 

फ्यूम (hyumu) ज्वरो जस्ता रोगहरू लाग्न सक्छ। साथै कम मातर्ा भए तापिन, लामो अविध फ्यूम (hyumu) 

शर�र िभतर् िलईर�ो भने न्यूमोकोिनओिसस (jinpai) जस्ता गम्भीर रोग लाग्न पिन सक्छ। 

साथै ग्याँसको ज्वालाले श��शाली दे�खने �करण वा अल्टर्ाभायोलेट �करण र �व�करण उत्पन्न गराई, 

त्यसले आँखा र छालामा हािन पुर् याउन पिन सक्छ। 

(NE)
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1.2 ग्याँस वे�ल्डङ आ�दमा पर्योग ग�रने उपकरणहरू 

1.2.1 ग्याँस वे�ल्डङ र क�टङ (setudan) मा पर्योग ग�रने उपकरणहरू (पाठ्यपुस्तक 

प�ृ 6) 

जुनसुकै ज्वलनशील ग्याँसमा पिन वेल्डरलाई साझा रूपमा पर्योग गनर् स�कन्छ भन्ने हुँ दैन। ज्वलनशील 

ग्याँसको �किसम र पर्ेसर अनुसार उपयु� वेल्डर पर्योग नगर� हुँ दैन। 

साथै वे�ल्डङमा पर्योग ग�रने उपकरणहरू (िचतर् 1－1 हेनु र्होस )् मध्येको ब्लो पाइप (suikan) र नोजल 

(higuchi) लाई क�टङको सामानसँग प�रवतर्न गरेमा ग्याँस क�टङ (gasu setudan) गनर् स�कन्छ। 

लड्नबाट
रो�े चेन

इ�न
�ाँस

अ��जन
(sanso) 

िचत्र 1-1 �ाँस किटङ (gasu setudan) र �ाँस वे��ङमा प्रयोग ग�रने उपकरणह�

①अ�क्सजन (sanso) को पर्ेसर रेगुलेटर (aturyoku 
chousei ki)
②इन्धन ग्याँसको पर्ेसर रेगुलेटर (aturyoku chousei ki)
③अ�क्सजन होज (िनलो)
④इन्धन ग्याँस होज (housu) (रातो अथवा सुन्तला रंग)
⑤वेल्डर र कटर (setudanki) (सक्सन पाइप र नोजल
(higuchi))

(* िचतर् कटर (setudanki) को उदाहरण)
⑥अ�क्सजन (sanso) को सुक्खा सुरक्षा उपकरण
(kanshiki anzen ki) (फ्ल्यासब्याक �पर्भेन्टर)
⑦इन्धन ग्याँसको सुक्खा सुरक्षा उपकरण (kanshiki anzen 
ki) (फ्ल्यासब्याक �पर्भेन्टर)

स्रोत: राि�� य �ावसाियक �ा� तथा सुर�ा संस्थान, प्रािविधक
िदशािनद�शनको िचत्रको एक भाग संशोधन 

(NE)
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1.2.2 टचर् (tochi) (पाठ्यपुस्तक प�ृ 7) 

ग्याँसको ज्वाला मातर् नभईकन, ग्याँस िसल्ड आकर्  वा प्लाज्मा आकर्  आ�द पर्योग गर�, हातले गन� काम 

आ�द�ारा धातु (आधार सामगर्ी) तताउने, वे�ल्डङ, क�टङ आ�द गन� उपकरणलाई “टचर् (tochi)” भिनन्छ। िचतर् 

1-2, टचर् (tochi) को उदाहरण (लो पर्ेसर कटर (setudanki)) हो।

ग्याँस वे�ल्डङ को वेल्डर र ग्याँस क�टङ (gasu setudan) को कटर (setudanki) ले ज्वलनशील ग्याँस र

अ�क्सजन (sanso) लाई िमसाएर जलाई, धातु सामगर्ीलाई तताउने उ�ेश्यको टचर् (tochi) हो। ब्लो पाइप 

अथवा बनर्र पिन भिनने ग�रन्छ। यी वेल्डर र कटर (setudanki), ब्लो पाइप (suikan) र नोजल (higuchi) 

बाट बनेको हुन्छ। 

(पर्दायक: िनस्सान तानाका कम्पनी िलिमटेड) 

िचत्र 1-2: लो पे्रसरको कटर

स्रोत: िन�ान तानाका क�नी िलिमटेड

(NE)
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・ग्याँस वे�ल्डङको वेल्डर (पाठ्यपुस्तक प�ृ 9)

(पर्दायक: कोइके सान्सो कोग्यो कम्पनी िलिमटेड) 

・ग्याँस क�टङ (gasu setudan) को कटर (पाठ्यपुस्तक प�ृ 10)

(पर्दायक: कोइके सान्सो कोग्यो कम्पनी िलिमटेड) 

िचतर् 1-4 B टाइप वेल्डर (फेर्न्च शैली)
सर्ोत: कोइके सान्सो कोग्यो कम्पनी िलिमटेड 

टचर् हेड

नोजल
(higuchi) 

िम�क्सङ ट्यूब नट

िम�क्सङ ग्याँस
पाइप अ�क्सजन 

(sanso) भल्भ इन्धन ग्याँस भल्भ इन्धन ग्याँस इनलेट

िचत्र 1-5 लो प्रेसरको (टच� (tochi) िम��ङ) कटर (setudanki) (फे्र� शैली)

स्रोत: कोइके सा�ो को�ो क�नी िलिमटेड 

टच� हेड

नोजल
(higuchi) 

िम��ङ �ूब

किटङ अ��जन (setudan sanso) पाइप

िम�र अ��जन िप्रिहिटङ भ�

किटङ अ��जन भ�

इ�न �ाँस भ�

(NE)
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1.2.3 नोजल (higuchi) 

・ज्वलनशील ग्याँसका �किसमहरू र नोजल (higuchi) (पाठ्यपुस्तक पृ� 14)

�किसम अनुसार ज्वलनशील ग्याँसको पर्कृित फरक हुने हुनाले, पर्त्येक ज्वलनशील ग्याँसको नोजल 

(higuchi) को बनावट पिन फरक हुन्छ। 

तािलका 1-3 मा देखाइए जसर�, LPG को मुख्य त�व पर्ोपेन (puropan) सँग तुलना गर् यो भने एिस�टलीन 

(asechiren) स�जलै जल्छ र यसको जलन गित तीवर् हुन्छ। त्यसकारण फ्ल्यासब्याक रोकथामको लािग 

नोजल (higuchi) बाट ज्वाला निनस्केसम्म, सकेसम्म तापमान नबढ्ने बनाउनुका साथै नोजल (higuchi) बाट 

तीवर् गितमा ज्वाला िनस्कने गर� �डजाइन ग�रएको छ। 

・ज्वलनशील ग्याँसको �किसम गलत भएको बेलाको खतरा (पाठ्यपुस्तक प�ृ 16)

एिस�टलीन (asechiren) र अन्य ग्याँसहरूमा सल्काउने सहजता वा जलन गित फरक हुने हुनाले, एिस�टलीन 

(asechiren) को नोजल (higuchi) र अन्य ग्याँसहरूको नोजल (higuchi) को आकार फरक हुन्छ। 

अन्य ज्वलनशील ग्याँसहरूको तुलनामा एिस�टलीन (asechiren) को जलन गित तीवर् हुने हुनाले, 

फ्ल्यासब्याक रोकथामको लािग इजेक्शन गितलाई जलन गित भन्दा तीवर् हुने गर� एिस�टलीन (asechiren) 

को नोजल (higuchi) बनाइएको हुन्छ। त्यसकारण LPG जस्ता जलन गित �ढलो ग्याँसको लािग एिस�टलीन 

(asechiren) को नोजल (higuchi) पर्योग गर् यो भने �पर्�ह�टङ फ्लेम (yonetu en) नोजल (higuchi) बाट टाढा 

जान्छ वा ब्लोआउट (ज्वाला िनभ्नु) हुन्छ। 

अक�तफर्  LPG आ�द जलन गित �ढलो र सल्काउन गाहर्ो हुने हुनाले, नोजल (higuchi) मा ग्याँसलाई 

तताउनुका साथै, इजेक्शन गित �ढलो हुने गर� बनाइएको हुन्छ। त्यसकारण अन्य ज्वलनशील ग्याँसको 

नोजल (higuchi) मा एिस�टलीन (asechiren) ग्याँस पर्योग गर् यो भने फ्ल्यासब्याक भई अत्यन्तै खतरा हुन्छ। 

最低着火温度
（酸素中）

【℃】

燃焼速度
（中性混合比）

【m/sec】
アセチレン 296 7.2
プロパン 470 2.7

表1-3：アセチレンガスとプロパンガスの燃焼速度

※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。

तािलका 1-3 एिसिटलीन (asechiren) �ाँस र प्रोपेन (puropan) �ाँसको जलन गित

एिसिटलीन (asechiren)

प्रोपेन (puropan)

�ूनतम स�ाउने तापमान

(अ��जनमा) 

जलन गित 

(तटस्थ िमश्रण अनुपात)

* : मानह� जापान वे��ङ संघको "सारांश थम�ल किटङ प्रसे िसङको “Q&A”" (2012 साल) मा आधा�रत छ। 

(NE)
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1.2.4 पर्ेसर रेगुलेटर (aturyoku chousei ki) तथा सुरक्षा उपकरण (anzen ki) 

・पर्ेसर रेगुलेटर (aturyoku chousei ki) (पाठ्यपुस्तक प�ृ 17)

उिचत पर्ेसर रेगुलेटर (aturyoku chousei ki) जडान नगरेमा, कन्टेनरमा भ�रएको अ�क्सजन (sanso) र 

ज्वलनशील ग्याँस पर्योग गनर् स�कँदैन। पर्ेसर रेगुलेटर (aturyoku chousei ki) भनेको िसिलन्डर (bonbe) को 

मूल पर्ेसरलाई वे�ल्डङ वा क�टङमा उपयु� पर्ेसर समायोजन गन� उपकरण हो। ग्याँसका �किसमहरू, पर्ेसर, 

फ्लो-रेट आ�द अनुसार, सामगर्ी, बनावट आ�द फरक हुने हुनाले, ग्याँसको पर्कृित, पर्योग सतर्बारे रामर्ोसँग 

�वचार गर�, त्यससँग िमल्ने चीज चयन नगर� हुँ दैन। 

・पर्ेसर रेगुलेटर (aturyoku chousei ki) पर्योग गदार् ध्यान �दनुपन� कुराहरू (पाठ्यपुस्तक पृ�

18) 

वे�ल्डङ आ�द गन� बेला, पर्ेसर रेगुलेटर (aturyoku chousei ki) िभतर्को भल्भलाई एक िन��त अन्तर भएको 

�स्थितमा �स्थर हुने गर� रा�ुपछर्। तर ग्याँस ब�हरहेको �स्थितमा पर्ेसर रेगुलेटर (aturyoku chousei ki) को 

सूचक हल्का ह�ल्लरहेको भएमा वा पर्ेसर रेगुलेटर (aturyoku chousei ki) बाट असामान्य आवाज आइरहेको 

भएमा, पर्ेसर रेगुलेटर (aturyoku chousei ki) को से�टङ िन�य गर�, लो पर्ेसर प�ट्टको भल्भलाई एक पटक 

बन्द गरेर �बस्तारै खोल्नुपछर्। केह� पटक दोहोर् याए पिछ पिन एकै पर्कारको कुरा भइरहेमा, पर्योग गनर् छोडेर 

ममर्त गनर् �दनुपछर्। 

(NE)
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・एिस�टलीन (asechiren) पर्ेसर रेगुलेटर (aturyoku chousei ki) (पाठ्यपुस्तक प�ृ 19)

एिस�टलीन (asechiren) ग्याँसको लािग एिस�टलीन (asechiren) कै लािग तो�कएको पर्ेसर रेगुलेटर (aturyoku 

chousei ki) नभईकन हुँ दैन। िभतर् सुक्खा सुरक्षा उपकरण (kanshiki anzen ki) भएको पर्कार पिन चलनमा 

छ। 

िचतर् 1-17 मा देखाइए जसर�, िसिलन्डर (bonbe) को क्यापमा पेच हुँ दैन र जडान मेटल �फ�टङले िथचेर 

�फक्स गनुर्पन� हुन्छ। त्यसकारण गल्ती गरेर अ�क्सजन (sanso) को कन्टेनरमा जडान गनर् स�कँदैन। 

साथै एिस�टलीन (asechiren) ले तामा वा चाँद� तथा ियनीहरूको रसायनसँग पर्ित�कर्या जनाई, मेटल 

एिस�टलाइडहरू बन्न पिन सक्छ। मेटल एिस�टलाइडहरू आफै जलेर एिस�टलीन (asechiren) को �वघटन 

�वस्फोटको कारण बन्न सक्ने अवस्थाहरू पिन हुन सक्छ। त्यसकारण शर्म स्वास्थ्य तथा सुरक्षा ऐन अनुसार 

एिस�टलीन (asechiren) ले छुने ठाउँमा “तामा” अथवा “70% भन्दा बढ� तामा भएको चीज“ पर्योग गनर् नहुने 

भनेर तोकेको छ। साथै हाइ पर्ेसर ग्याँस सुरक्षा ऐन लागू हुने कन्टेनर आ�दमा 62% भन्दा बढ� तामा भएको 

चीज पर्योग गनुर् हुँ दैन। 

(पर्दायक: िनस्सान तानाका कम्पनी िलिमटेड) 

िचत्र 1-17: एिसिटलीन (asechiren) �ाँसको रेगुलेटर

स्रोत: िन�ान तानाका क�नी िलिमटेड 

(NE)
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・अ�क्सजन (sanso) को पर्ेसर रेगुलेटर (aturyoku chousei ki) (पाठ्यपुस्तक प�ृ 20)

अ�क्सजन (sanso) मा अ�क्सजन (sanso) को लािग तो�कएको पर्ेसर रेगुलेटर (aturyoku chousei ki) 

पर्योग नगर� हुँ दैन। 

िचतर् 1-18 मा देखाइए जसर�, अ�क्सजन (sanso) को पर्ेसर रेगुलेटर (aturyoku chousei ki) को क्यापको 

रूपमा दायाँ पेज हुन्छ र यो ज्वलनशील ग्याँसको िसिलन्डर (bonbe) मा जडान गनर् स�कँदैन। 

साथै अ�क्सजन (sanso) को पर्ेसर रेगुलेटर (aturyoku chousei ki) मा तेल हाल्नु हुँ दैन। 

जमर्न शैलीको मेल पेच भएको अ�क्सजन (sanso) को िसिलन्डर (bonbe) को माउथ�पस र फेर्न्च शैलीको 

�फमेल पेच भएको अ�क्सजन (sanso) को िसिलन्डर (bonbe) को माउथ�पस गर� 2 �किसमका छन ।् 

अ�क्सजन (sanso) को पर्ेसर रेगुलेटर (aturyoku chousei ki) पिन, यससँग िमलाएर, िचतर् 1-18 मा देखाइए 

जसर�, �फमेल पेच (ब्याग नट) भएको नट जडान टाइप र मेल पेच भएको पेच जडान टाइप छन ।् त्य��कै 

निमल्ने हुनाले, कन्भसर्न जोइन्ट �बकर्� ग�रन्छ। 

कान्तोमा मुख्यतया नट जडान टाइप चल्तीमा छ र कानसाइमा मुख्यतया पेच जडान टाइप चल्तीमा 

हुनाले, कामको लािग यातर्ा गन� बेला ध्यान �दनु आवश्यक हुन्छ। 

(पर्दायक: कोइके सान्सो कोग्यो कम्पनी िलिमटेड) 

िचत्र 1-18: अ��जन (sanso) को रेगुलेटर जडान पेज

नट जडान टाइप (जम�न शैली) पेच जडान टाइप (फे्र� शैली)
स्रोत: कोइके सा�ो को�ो क�नी िलिमटेड

(NE)
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・सुरक्षा उपकरण (anzen ki) (ग्याँस वे�ल्डङ, क�टङ (setudan) र फ्ल्यासब्याक) (पाठ्यपुस्तक

प�ृ 20)

ग्याँस वे�ल्डङमा ज्वलनशील ग्याँस र अ�क्सजन (sanso) को उिचत रूपमा �ाण्डिलङ गरेन भने, वेल्डर 

वा होज (housu) को िभतर्ी भागमा ज्वाला पसेर "फ्ल्यासब्याक" नामक घटना घट्न सक्छ। यो फ्ल्यासब्याकलाई 

रोक्ने उपकरण, सुरक्षा उपकरण (anzen ki) (फ्ल्यासब्याक अरेस्टर (gyakka boushi souchi)) हो। 

�ठकसँग सुरक्षा उपकरण (anzen ki) चलेमा फ्ल्यासब्याक रो�कन्छ तर त्यस्तो अवस्थामा पिन सुरक्षा 

उपकरण (anzen ki) सम्मको वेल्डर वा ग्याँस होज (housu) सम्म फ्ल्यासब्याक जान पिन सक्छ। उपकरण 

�बिगर्ने मातर् नभईकन िभतर्ी भागमा ध्वाँसो टाँिसएर, पिछ जल्न पिन सक्छ। साथै "डेटोनेसन" नामक 

आवाजको भन्दा पिन तीवर् गितको फ्ल्यासब्याक भयो भने सक वेब उत्पन्न भएर, होज (housu) आ�द पड्कने 

वा जल्ने हुन पिन सक्छ। 

त्यसमािथ पिन सुरक्षा उपकरण (anzen ki) चलेन भने ग्याँस कन्टेनरसम्म ज्वाला फक� र गम्भीर दुघर्टना 

हुन पिन सक्छ। 

सुरक्षा उपकरण (anzen ki) भएकोले केह� हुँ दैन भनेर सोच्ने होइन �क, फ्ल्यासब्याक नहुने गर� काम गनुर् 

महत्वपूणर् हुन्छ। 

(NE)
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1.2.5 वे�ल्डङको होज (housu) 

・वे�ल्डङ र क�टङको ग्याँस होजको बा�हर� सतहको रंग (पाठ्यपुस्तक प�ृ 24)

कानून�ारा वे�ल्डङ र क�टङ रबर होज (yousetu ・ setudan you gomu housu) को बा�हर� सतहको
रबरको तहको रंग तो�कएको छैन तर JIS K 6333 मा ग्याँसको �किसम अनुसार तो�कएको छ। य��प यो
JIS K 6333 “थमर्ल क�टङको रबर होज (housu)” हो तर यो “थमर्ल क�टङ” भन्ने शब्दावलीले वे�ल्डङ र
क�टङ दवुैलाई जनाउँछ। साथै यो मानक आकर्  वे�ल्डङको िन�ष्कर्य अथवा स�कर्य िसल्ड ग्याँसको होज (housu)
मा पिन लागू भइरहेको छ।
JIS को िनयमहरू कानूनी दाियत्व होइनन ्तर सुर�क्षत रूपमा काम गनर्को लािग अिनवायर् रूपमा पालना

गनु र्पदर्छ। पर्त्येक ग्याँसको ग्याँस होज (housu) तो�कएको हुनाले, अरू ग्याँसको ग्याँस होज (housu) साझा
रूपमा पर्योग गनुर् हुँ दैन।

・वे�ल्डङ र क�टङ रबर होज (yousetu ・ setudan you gomu housu) मा ले�खएको जानकार�

(पाठ्यपुस्तक प�ृ 24)

JIS K 6333 वे�ल्डङ र क�टङ रबर होज (yousetu ・ setudan you gomu housu) मा क�म्तमा पिन 

पर्त्येक 1m मा िनम्न जानकार� ले�खएको हुनुपन�छ। 

・िनमार्ता अथवा आपूितर्कतार्को माकर्
・होज (housu) को �किसम जनाउने नम्बर
・MPa एकाइ जनाउने अिधकतम पर्योग पर्ेसर
・mm काइ जनाउने नोिमनल व्यास (िभतर्ी व्यास)
・ग्याँसका �किसम जनाउने िचन्ह (तािलका 1-5)
・िनमार्ण साल

ガスの種類
の記号

ガスの種類
外面ゴム層の

色

ACE
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）

赤

OXY 酸素 青
SLD 空気、窒素、アルゴン、二酸化炭素 黒
LMN LPG、MPS、天然ガス、メタン オレンジ

AFG
アセチレン、LPG、MPS、天然ガス、メタン及び
他の燃料ガス

赤とオレンジ

表1-5：ガスの種類の記号及び色識別（JIS K 6333）

※　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

【ले�खएको जानकारीको उदाहरण】 

यो िच�बाट तलका कुराह� थाहा �न्छ। 

① िनमा�ता आिद “XYZ” हो।

② होज (housu) को िकिसम "टाइप 1" हो

③ अिधकतम प्रयोग प्रेसर 2MPa हो।

④ नोिमनल �ास 10mm हो।

⑤ �ाँसका िकिसम, अ��जन (sanso) हो।

⑥ िनमा�ण साल, 2019 साल हो।

�ाँसका 
िकिसमह�को िच� �ाँसका िकिसमह� 

बािहरी सतहको रबरको
तहको रंग 

एिसिटलीन (asechiren) तथा अ� इ�नको �ाँस (*)

(LPG, MPS, प्राकृितक �ाँस तथा िमथेन बाहेक) 

हावा, नाइट� ोजन, आग�न, काब�न डाइअ�ाइड

अ��जन (sanso)

LPG, MPS, प्राकृितक �ाँस, िमथेन 

एिसिटलीन (asechiren), LPG, MPS, प्राकृितक �ाँस, िमथेन तथा 
अ� इ�न �ाँस 

* िनमा�ताले हाइड� ोजन प्रयोगको उपयु�ताबारे िवचार नगरीकन �ँदैन। 

रातो

िनलो
कालो

सु�ला रंग

रातो र सु�ला रंग 

तािलका 1-5:ग्याँसका �किसमहरूको िचन्ह तथा प�हचान रंग (JIS K 6333) 

(NE)
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1.2.6 हरेक �किसमको ग्याँस कन्टेनर (िसिलन्डर (bonbe)) तथा एिस�टलीन (asechiren) ग्याँस 
जेनरेटर 
(1) हरेक �किसमको ग्याँस कन्टेनरमा ले�खएको जानकार� र रंग
・ग्याँस कन्टेनरको �फिलङ लेबल (पाठ्यपुस्तक प�ृ 27)

ग्याँस कन्टेनरमा �फिलङ लेबल टाँिसएको हुन्छ। �फिलङ लेबलमा,

・�फिलङ ग्याँसको नाम

・�फिलङ पर्ेसर अथवा �फिलङ गदार् �ववरण दर्व्यमान

・�फिलङ लेबलमा भरेको िमित/िनमार्ण लट आइडे�न्टफाएर

・�बकर्� स्थान (�वतरक) सम्पकर् /िनमार्ण स्थल (िनमार्ण कम्पनी) सम्पकर्

・�फिलङ ग्याँसको पर्कृित

・सामान्यतया सावधानी अपनाउनुपन� कुराहरू

・पर्ाथिमकता �दनुपन� कुराहरूबारे व्याख्या

आ�द ले�खएको छ। 

・ग्याँस कन्टेनरको रंग (पाठ्यपुस्तक प�ृ 28)

कानून बमो�जम �फिलङ गरेको ग्याँसको पर्त्येक �किसम अनुसार तािलका 1-9 मा देखाइए जसर� ग्याँस
कन्टेनरको िसिलन्डर (bonbe) मा जनाउनुपन� रंग तो�कएको छ। कानूनमा िसिलन्डर (bonbe) को सतहको 
आधा वा सोभन्दा बढ�मा रंग लगाउनुपन� भनेर तो�कएको छ तर िच�कत्सा पर्योजनको ग्याँस बाहेक पर्ायः 
हाइ पर्ेसर ग्याँस िसिलन्डर (bonbe) को सम्पूणर् भागमा रंग लगाइएको हुन्छ। 

य��प �ववरण प�रमाण 0.1 िलटर वा सोभन्दा कमको कन्टेनर र िसल नगर�कन पर्योग गन� कन्टेनरको 
सन्दभर्मा, यसर� रंग नछुट्याइने अवस्थाहरू हुन्छन ।् साथै चीन आ�द �वदेशमा वे�ल्डङकायर् गन� बेला 
िसिलन्डरको रङ्ग जापानको भन्दा फरक हुने अवस्थाहरू हुन सक्ने हुनाले ध्यान �दनुपछर्। 

充填ガス 容器の色
酸素 　黒色　■
アセチレン 　褐色　■
水素 　赤色　■
液化炭酸ガス 　緑色　■
液化アンモニア 　白色　□
液化塩素 　黄色　■
その他のガス
（LPGなど）

　灰色　■

表1-9：ガス容器の色
िफिलङ �ाँस

तािलका 1-9: �ाँस क�ेनरको रंग

क�ेनरको रंग

अ��जन (sanso)
एिसिटलीन (asechiren)

हाइडर्ोजन

तल�रकृत अमोिनया 

काब�न डाइअ�ाइड �ाँस

तल�रकृत �ो�रन

अ� �ाँसह� 

(LPG आिद) 

कालो 

खैरो 

रातो 

सेतो 

ह�रयो 

पह�लो 

खरानी रंग 

(NE)
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(2) एिस�टलीन (asechiren) ग्याँस िसिलन्डर (bonbe)

・एिस�टलीन (asechiren) िसिलन्डर (bonbe) को आन्त�रक संरचना (पाठ्यपुस्तक प�ृ 28)

एिस�टलीन (asechiren) ग्याँस भनेको अ�स्थर त�व हो र यसलाई त्य��कै हाइ पर्ेसरमा िसिलन्डर (bonbe)

मा भर् यो भने खतरा हुन्छ। त्यसकारण अरू ग्याँसको िसिलन्डर (bonbe) को िभतर्ी भाग संरचना भन्दा 

एिस�टलीन (asechiren) ग्याँसको िसिलन्डर (bonbe) को संरचनामा ठूलो िभन्नता हुन्छ। िचतर् 1-25 मा 

देखाइए जसर�, एिस�टलीन ग्याँसको िसिलन्डर (asechiren you no gasubonbe) िभतर् एिसटोन अथवा N, N-

डाइमेथलफरम्यामाइड (DMF) सोसाइएको ठोस पदाथर् हुन्छ। यसलाई “मास” भिनन्छ। हाल क्या�ल्सयम 

िसिलकेट धेरै पर्योग ग�रन्छ र हाइ पर्ेसर ग्याँस सुरक्षा संघ�ारा ग�रने जाँचमा पास हुनु आवश्यक हुन्छ। 

एिस�टलीन (asechiren) �फिलङ गदार्, मासमा सोसाइएको एिसटोन वा DMF मा पगाल्ने त�रकामा �फिलङ 

ग�रन्छ। यसकारण एिस�टलीन (asechiren) िसिलन्डर (bonbe) सुतायो भने, मासबाट एिसटोन वा DMF 

चु�हने खतरा हुनाले, ठाडो पारेर रा�ु आवश्यक हुन्छ। ढल्यो भने उठाएर तुरुन्तै पर्योग नगर�कन, केह� 

समय पख� पिछ पर्योग गनुर्पछर्। साथै एिस�टलीन (asechiren) को पर्योग ग�रसकेको िसिलन्डर (bonbe) लाई 

पिन सुताएर रा�ु हुँ दैन। 

कन्टेनर भ�क्याप

घुलनशील
अलोइ �पर

क�ेनरको बडी

मास

भे��लेसन
�ाल

Ｏ-रीङ

ग्रा�
�ािकङ

ग्रा� नट

���ल

घुलनशील
अलोइ �पर
सुर�ा भ�

�ाँस आउटलेट

�ािकङ

िफ�र

स्रोत: राि�� य �ावसाियक �ा� तथा सुर�ा संस्थान, प्रािविधक िदशािनद�शन

िचत्र 1-25: एिसिटलीन (asechiren) क�ेनर र क�ेनर भ�

(NE)
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・एिस�टलीन (asechiren) िसिलन्डर (bonbe) को बा�हर� �वशेषता (पाठ्यपुस्तक प�ृ 29)

एिस�टलीन (asechiren) िसिलन्डर (bonbe) को माउथ�पसलाई �स्पगेट टाइप भनेर भिनन्छ र यसमा पेच

नहुने हुनाले (यसमा पर्ाकृितक रबरको प्या�कङ हुन्छ), पर्ेसर रेगुलेटर (aturyoku chousei ki) प�ट्टको जडान 

मेटल �फ�टङले बाँधेर जडान गनुर्पन� हुन्छ। 

साथै सोल्जरमा फ्युजेबल प्लग (yousen) हुन्छ र 105℃ वा सोभन्दा बढ�को तापमानमा अलोइ पग्लेर 

िभतर्ी भागको ग्याँस िनस्कने गर� बनाइएको हुन्छ। यो, िभतर्ी भागको पर्ेसर बढेर िसिलन्डर (bonbe) पड्कनबाट 

रोक्नको लािग ग�रएको कुरा हो। 

(3) अन्य ज्वलनशील ग्याँस िसिलन्डर (bonbe)) (पाठ्यपुस्तक प�ृ 30)

पर्ोपेन (puropan), ब्यूटेन आ�द हाइ पर्ेसरको तरलीकृत अवस्थामा िसिलन्डर (bonbe) मा भ�रन्छ। तरल

भएको हुनाले, सुताएको �स्थितमा कन्टेनर भल्भ खोल्यो भने, रेगुलेटर िभतर्को लो पर्ेसर कक्ष प�ट्ट तरल 

पदाथर् बगेर, लो पर्ेसरको पर्ेसर बढ�, कायर्मा खराबी हुने खतरा हुन्छ। 

ज्वलनशील ग्याँस (तथा �हिलएम) को िसिलन्डर (bonbe) माउथ�पसमा अमोिनया आ�द नभएको बायाँ पेच 

हुन्छ। 

(4) अ�क्सजन िसिलन्डर (sanso bonbe) (पाठ्यपुस्तक प�ृ 30)

वे�ल्डङमा पर्योग ग�रने अ�क्सजन (sanso) लाई ग्याँस �स्थितमा 15MPa भन्दा अिल कम स्तरको पर्ेसरमा

अ�क्सजन िसिलन्डर (sanso bonbe) मा भ�रन्छ। उच्च पर्ेसर थाम्नको लािग अ�क्सजन िसिलन्डर (sanso 

bonbe) बाक्लो र बिलयो गर� बनाइएको हुनाले सामान्यतया ज्यादै गहुर्ँगो हुन्छ। 

अ�क्सजन िसिलन्डर (sanso bonbe) को माउथ�पस (�फिलई माउथ�पस), ज्वलनशील ग्याँसको भन्दा 

�वप�रतमा दायाँ पेच हुन्छ। 

अ�क्सजन (sanso) मा वस्तुलाई जल्न म�त गन� क्षमता हुन्छ र थोरै प�रमाणको तेल आ�द च्यानलमा 

लाग्यो भने उगर् रूपमा जल्ने हुनाले, अत्यन्तै खतरा हुन्छ। 

(NE)
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(5) ग्याँस मेनफोल्ड

・मेनफोल्डको पर्योग गर� ग्याँस वे�ल्डङ गन� उपकरण भनेको के हो? (पाठ्यपुस्तक प�ृ 30)

・मेनफोल्डको पर्योग गर� ग्याँस वे�ल्डङ गन� उपकरणको व्यवस्थापन (पाठ्यपुस्तक प�ृ 32)

ग्याँस मेनफोल्ड पर्योग गरेर, धातुको वे�ल्डङ, थमर्ल क�टङ (वे�ल्डङ) अथवा तताउने कायर् गन� खण्डमा,

ग्याँस वे�ल्डङ कायर् पर्मुख (gasu yousetu sagyou shuninsha) नगर� हुँ दैन। 

प्रेसर रेगुलेटर (aturyoku chousei ki)

स्रोत: राि�� य �ावसाियक �ा� तथा सुर�ा संस्थान, प्रािविधक िदशािनद�शन 

सुर�ा
भ�

पाइप कने��ङ पाइप

िचत्र 1-28: अ��जन (sanso) को �ाँस मेनफो�को अवधारणा िचत्र

कारखानामा

(NE)
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1.3 ग्याँस वे�ल्डङ आ�दमा पर्योग ग�रने उपकरणहरूको �ाण्डिलङ 

1.3.1 योग्यता (पाठ्यपुस्तक प�ृ 33) 

ग्याँस वे�ल्डङ पर्ा�विधक पर्िशक्षण पूरा गरेको व्य�� लगायत योग्यता नभएमा ग्याँस वे�ल्डङ आ�दको काम 

गनुर् हुँ दैन। तर अ�क्सजन (sanso) पर्योग नग�रने ग्याँस टचर् (tochi) �ारा ग�रने बर्े�जङको लािग �वशेष 

योग्यता आवश्यक पद�न। 

साथै उमेरको पर्ितबन्ध हुनाले, 18 वषर् नपुगेको व्य��लाई ग्याँस वे�ल्डङको काम गराउनु हुँ दैन। (बाल शर्म 

मानक िनयम दफा 8 को 29)। बोइलरको आकर्  वे�ल्डङ र ग्याँस वे�ल्डङ, दवुै वे�ल्डङको कामहरू, 18 वषर् 

नपुगेको व्य��लाई लगाउनु हुँ दैन। 

(NE)
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1.3.2 िसिलन्डर (bonbe) तथा एिस�टलीन (asechiren) जेनरेटर 

(1) िसिलन्डर (bonbe) को ढुवानीमा सावधानी अपनाउनुपन� कुराहरू

・सवार� साधनमा ढुवानी गदार् सावधानी अपनाउनुपन� कुराहरू (पाठ्यपुस्तक प�ृ 34)

वे�ल्डङमा पर्योग ग�रने ज्वलनशील ग्याँसको कन्टेनरलाई अिनवायर् रूपमा ठड्याएको �स्थित अथवा तेस�

पारेको �स्थितमा तो�कएको उपकरण वा सवार� साधनमा डाइरेक्ट �फक्स गर� ढुवानी गनुर्पछर्। अ�क्सजन 

िसिलन्डर (sanso bonbe) को सन्दभर्मा, तरलीकृत ग्याँस (ekika gasu) को खण्डमा ठड्याएर र कम्पर्ेस्ड 

ग्याँसको खण्डमा सुताएर रा�ुपछर्। 

ग्याँस िसिलन्डर (bonbe) लोड गदार् सवार� साधनको अगा�ड ितरको भागमा लोड गनुर् पछर् र बम्परबाट 

क�म्तमा पिन 30cm वा सोभन्दा बढ� पर रा�ुपछर्। सवार� साधनलाई पछा�डबाट ठक्कर �दइएको खण्डमा, 

कन्टेनरलाई पड्कनु (haretu) बाट बचाउनको लािग यसर� रा�खन्छ। 

साथै गन्तव्यमा पुगेपिछ, लामो समय जस्ताको त्यस्तै अवस्थामा छोड्नु हुँ दैन। 

・कारखाना िभतर् आ�द ढुवानी गदार् सावधानी अपनाउनुपन� कुराहरू (पाठ्यपुस्तक प�ृ 36)

कारखाना िभतर् वा भवन िभतर् ग्याँस िसिलन्डर (bonbe) ढुवानी गदार् तो�कएको िसिलन्डर (bonbe) क्या�रयर

पर्योग गरेर ओसानु र्पछर्। �फक्स गन� बेल्ट र डोर� फुस्केको िसिलन्डर (bonbe) क्या�रयर पर्योग गनुर् हुँ दैन। 

िसिलन्डर (bonbe) क्या�रयर पर्योग नगर�कन, िसिलन्डर (bonbe) लाई िघसान�, गुडाउने गनुर् हुँ दैन। छोटो 

दूर�मा सादार् िसिलन्डर (bonbe) लाई ठड्याएको �स्थितमा र हल्का तेस� पारेर गुडाएर सान� अवस्थाहरू हुन्छन ्

तर हामी यस्तो ढुवानी �विध िसफा�रस गद�न�। 

हातले ओसान� खण्डमा, कन्टेनरको भल्भ भागमा समातेर ओसानु र् (सानु र्) हुँ दैन। साथै िलफ्ट भएको भवन 

वा अन्य तल्लाहरूमा िलएर जाने खण्डमा, िलफ्ट पर्योग गर�, भर् याङबाट िलएर जानु हुँ दैन। 

(NE)
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(2) िसिलन्डर (bonbe) ग्याँस पर्योग गन� त�रका

・िसिलन्डर (bonbe) को पर्योग �विध (पाठ्यपुस्तक प�ृ 36)

िसिलन्डर (bonbe) पर्योग गन� बेला, अिनवायर् रूपमा ठड्याएको �स्थित अथवा तेस� पारेको �स्थितमा, चेन

जस्ता तो�कएको उपकरण अथवा भवनको िभ�ा आ�दमा �फक्स गनुर्पछर्। 

पर्ेसर रेगुलेटर (aturyoku chousei ki) आ�द िन��त रूपमा जडान गरेपिछ तो�कएको उपकरणले �बस्तारै 

िसिलन्डर (bonbe) को भल्भ खोल्नुपछर्। मङ्क� रेन्च पर्योग गनुर् हुँ दैन। साथै ग्याँसका �किसम अनुसार पूरै 

खोल्न नहुने ग्याँसहरू पिन हुनाले ध्यान �दनुपछर्। 

अचानक भल्भ खोल्यो भने पर्ेसर रेगुलेटर (aturyoku chousei ki) िभतर् बाँक� भएको हावा संकुिचत भई 

उच्च तापमानको हुन्छ र यो जलाउने सर्ोत बनेर �वस्फोट दुघर्टना हुने खतरा हुन्छ। साथै, एिस�टलीन 

(asechiren) अ�क्सजन (sanso) नभए पिन �वस्फोट हुने हुनाले सावधानी नअपनाईकन हुँ दैन। 

पर्योग निस��एसम्म प्लग खोल्न पर्योग गरेको उपकरण (रेन्च) जडान गरेको अवस्थामा नै रा�ु पछर्। 

・िसिलन्डर (bonbe) पर्योग गदार् ध्यान �दनुपन� कुराहरू (पाठ्यपुस्तक प�ृ 37)

िसिलन्डर (bonbe) पर्योग गन� बेला िनम्न कुराहरूमा ध्यान �दनुपछर्।

【िसिलन्डर (bonbe) पर्योग गदार् ध्यान �दनुपन� कुराहरू】 

・अिनवायर् रूपमा िसिलन्डर (bonbe) �फक्स गनुर्पछर्।

・ढुवानीको लािग तो�कएको सवार� साधनको सामान रा�े ठाउँमा रा�खएको अवस्थामा पर्योग गनुर् 

हँुदैन। 

・िसिलन्डर (bonbe) को नेकको भागमा �फक्स गनुर् हुँ दैन।

अ�क्सजन िसिलन्डर (sanso bonbe) लाई तेल लागेको पन्जाले छुनु हुँ दैन। साथै िसिलन्डर

(bonbe) न�जक तेलजन्य पदाथर् रा�ु हुँ दैन। 

(NE)
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(3) न� र �फतार् गदार् सावधानी अपनाउनुपन� कुराहरू

・ग्याँस कन्टेनर �फतार् आ�द (पाठ्यपुस्तक पृ� 37)

आफ्नो कम्पनीले ग्याँसको कन्टेनर ख�रद गरेको अवस्था र ग्याँस मेकरसँग भाडामा िलएको अवस्था हुन्छ

तर सामान्यतया ग्याँस मेकरसँग भाडामा िलएको अवस्थाहरू धेरै हुन्छन ।् त्यसकारण पर्योग पिछ ग्याँस 

मेकरलाई �फतार् नगर� हुँ दैन। 

साथै ख�रद गरेको अवस्थामा पिन, कन्टेनर नचा�हने भएको खण्डमा, आपूितर्कतार् वा कन्टेनरमा ले�खएको 

सम्पकर्  स्थानमा सम्पकर्  गर� संकलन गनर् अनुरोध नगर� हुँ दैन। कारखानामा त्य��कै छोडेर रा� वा सामान्य 

औ�ोिगक फोहोरको रूपमा न� गनुर् हुँ दैन। अ�क्सजन (sanso) वा ज्वलनशील ग्याँसको कन्टेनरलाई काटेमा 

अत्यन्तै खतरा हुने हुनाले, कदा�प काट्नु हुँ दैन। 

आपूितर्कतार् थाहा नभएको र कन्टेनरमा सम्पकर्  स्थान नले�खएको अवस्थामा, सम्ब�न्धत �जल्लाको हाइ 

पर्ेसर ग्याँस सुरक्षा संघमा परामशर् गर� आवश्यक काम गनुर्पछर्। 

・ग्याँस कन्टेनर �फतार् गदार् सावधानी अपनाउनुपन� कुराहरू (पाठ्यपुस्तक प�ृ 37)

ग्याँस मेकरले सम्झौतापतर् (ग्याँस ख�रदकतार्सँगको सम्झौता) मा पर्ायः पूणर् रूपमा ग्याँस पर्योग नगर�कन

ग्याँसको कन्टेनर �फतार् गनुर्पन� भनेर लेखेको हुन्छ। �कनभने पूणर् रूपमा ग्याँस पर्योग गरेमा, िसिलन्डर 

(bonbe) को पर्ेसर र वायुमण्डलीय पर्ेसर समान भई, फोहोर भएको हावा कन्टेनर िभतर् पस्ने सम्भावना हुन्छ। 

त्यसकारण पूणर् रूपमा ग्याँस पर्योग नगर�कन ग्याँस कन्टेनर मेकरलाई �फतार् नगर� हुँ दैन। 

वास्तवमा, पर्ेसर रेगुलेटर (aturyoku chousei ki) को हाइ पर्ेसर प�ट्टको पर्ेसर, पर्ेसर गेजको न्यूनतम 

मेमोर� जितको पर्ेसर भएको बेला �फतार् गदार् रामर्ो हुन्छ। 

(NE)
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1.3.3 पर्ेसर रेगुलेटर (aturyoku chousei ki) 

(1) पर्ेसर रेगुलेटर (aturyoku chousei ki) जडान (पाठ्यपुस्तक प�ृ 41)
हरेक �किसमको ग्याँस िसिलन्डर (bonbe) मा पर्ेसर रेगुलेटर (aturyoku chousei ki) जडान गन� त�रका

िनम्न अनुसार रहेको छ। 

【पर्ेसर रेगुलेटर (aturyoku chousei ki) जडान गन� त�रका】 
① धुलो आ�द हटाउने
अ�क्सजन िसिलन्डर (sanso bonbe) को खण्डमा: पर्ेसर रेगुलेटर (aturyoku chousei ki) जडान गनु र् अगा�ड, आधा

जित भल्भ खोली, 1 सेकेन्ड जित त्य��कै राखेर, ग्याँसले �फिलङ पोटर्को धुलो उडाउनुपछर्। 
・ज्वलनशील ग्याँसको िसिलन्डर (bonbe) को खण्डमा: �फिलङ पोटर्लाई सफा गन� कपडाले पुछ्नुपछर्।

② प्या�कङ िन�य गन�
सह� ढंगमा प्या�कङ जडान भएको कुरा र क्षित नभएको कुरा िन�य गनु र्पछर्।

③ पर्ेसर गेज जडान
अ�क्सजन िसिलन्डर (sanso bonbe) को खण्डमा: �व�करण पोटर् आफू तफर्  नफकर् ने गर� राखी, हेनर् स�जलो हुने

ठाउँमा पर्ेसर गेज हुने गर� समायोजन गर�, रेगुलेटर प�ट्टको पेचको उठेको भाग, 5 उठेका भागहरू वा सोभन्दा 
बढ�मा लाग्ने गर� जडान गनु र्पछर्। यो बेला, तो�कएको जडान औजार पर्योग गनु र्पछर्। 
नटमा मङ्क� रेन्च निमलेमा वा पेचको उठेका भागहरू �क�च्चन सक्ने हुनाले, पर्योग गनु र् हुँ दैन। 

・एिस�टलीन (asechiren) िसिलन्डर (bonbe) को खण्डमा: �व�करण पोटर् आफू तफर्  नफकर् ने गर� राखी, हेनर् स�जलो
हुने ठाउँमा पर्ेसर गेज हुने गर� समायोजन गर�, जडान मेटल �फ�टङले िथचेर �फक्स गनु र्पछर्। यो बेला, िन��त
रूपमा पेच कसेन भने, यो ग्याँस चुहावटको कारण बन्छ। यसको �वपर�त, अित बेस्कन कस्यो भने प्या�कङमा
क्षित भई, यो पिन ग्याँस चुहावटको कारण बन्छ।

④ रेगुलेटर �ाण्डल िन�य गन�
सह� त�रकामा जडान गरेपिछ, रेगुलेटरको तेसर्ोप�ट्टको ठाउँमा पर्ेसर गेज �ठक �वप�रत नहुने गर�, रेगुलेटर

�ाण्डललाई पूणर् रूपमा बायाँ ितर घुमाएर, खुकुलो भएको कुरा िन�य गनु र्पछर्। रेगुलेटर �ाण्डल खुकुलो पार् यो भने 
ग्याँस बग्न रो�कन्छ। धारो पानी खोल्दा र बन्द गदार् घुमाउने �दशा भन्दा उल्टो हुनाले ध्यान �दनुपछर्। 

⑤ भल्भ ओपिनङ
त्यसपिछ नहतार�कन िसिलन्डर (bonbe) को भल्भ �बस्तारै खोल्नुपछर्। अचानक खोल्नु हुँ दैन। भल्भ कडा भएको

बेला, खोल्ने र बन्द गन� �ान्डललाई हत्केलाले �बस्तारै हान्नु पछर्। भल्भ खोिलन िस��एपिछ पिन, �ान्डललाई 
त्य��कै रा�ुपछर्। 

・अ�क्सजन िसिलन्डर (sanso bonbe) को खण्डमा: ग्याँसको भल्भ पूरै खोल्नुपछर्।
・एिस�टलीन (asechiren) िसिलन्डर (bonbe) को खण्डमा: 1 फन्को आधा जित घुमाउनुपछर् (पूरै नखोल्ने)।

⑥ ग्याँस चुहावट चेक
त्यसपिछ, कने�क्टङ भागमा साबुनपानी आ�द लगाई, क�म्तमा पिन 2 �दशाबाट हेर�, फोकाहरू िनस्केको छ वा

छैन, िन�य गर�, ग्याँस चुहावट चेक गनु र्पछर्। 
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(2) पर्ेसर रेगुलेटर (aturyoku chousei ki) मा असामान्य �स्थित दे�खएको खण्डमा

・लो पर्ेसरप�ट्टको पर्ेसर व�ृ� (पाठ्यपुस्तक पृ� 42)

रेगुलेटर िभतर्को भल्भमा फोहोर टाँिसयो भने पूणर् रूपमा रेगुलेटर �ाण्डल खुकुलो भए तापिन हाइ पर्ेसर

प�ट्टबाट लो पर्ेसरप�ट्ट ग्याँस चु�हन पिन सक्छ। यस्तो अवस्थामा, ग्याँस पर्योग नगरेको �स्थितमा �बस्तारै 

लो पर्ेसरप�ट्टको पर्ेसर बढ्दै जाने "आउटफ्लो" भिनने घटना दे�खन्छ। 

आउटफ्लो भएको खण्डमा, तुरून्तै त्यो रेगुलेटर पर्योग गनर् रोक�, मेकर वा �बकर्� पसलमा ममर्तको लािग 

अनुरोध गनुर्पछर्। 

(3) पर्ेसर रेगुलेटर (aturyoku chousei ki) पर्योग गदार्का सावधानीहरू (पाठ्यपुस्तक प�ृ 43)

पर्ेसर रेगुलेटर (aturyoku chousei ki) पर्योग गन� बेला िनम्न कुराहरूमा ध्यान �दनुपछर्।

【पर्ेसर रेगुलेटर (aturyoku chousei ki) पर्योग गदार् ध्यान �दनुपन� बुँदाहरू】 

① पर्योग नगन� बेला, रेगुलेटर �ाण्डललाई पूणर् रूपमा बायाँ तफर्  घुमाई खुकुलो पारेर रा�ुपछर्।

② रेगुलेटरको हरेक भागमा गर्ीस वा तेल लगाउने, तेल लागेको हात वा पन्जाले �ाण्डल गनुर् हुँ दैन।

�वशेष गर� अ�क्सजन (sanso) को पर्ेसर रेगुलेटर (aturyoku chousei ki) मा तेल लगाउनु हुँ दैन।

③ पर्ेसर रेगुलेटर (aturyoku chousei ki) जडान पेचमा क्षित भएको बेला, जबरजस्ती जडान गनुर् हुँ दैन।

④ िसिलन्डर (bonbe) मा पर्ेसर रेगुलेटर (aturyoku chousei ki) लाई जडान गरेकै अवस्थामा िसिलन्डर

(bonbe) सानु र् हुँ दैन।

⑤ काम ग�ररहेको बेलामा एिस�टलीन (asechiren) को पर्ेसर कम भएमा, िसिलन्डर (bonbe) को बाँक�

प�रमाण िन�य गनुर्पछर्।

⑥ काम समा� भएको बेला वा रोक्ने बेला, िसिलन्डर (bonbe) को भल्भ बन्द गर�, रेगुलेटर �ाण्डललाई

पूणर् रूपमा बाँया तफर्  घुमाएर खुकुलो पारेर रा�ुपछर्।

⑦ पर्ेसर रेगुलेटर (aturyoku chousei ki) �वघटन गन� वा ममर्त गनुर् हुँ दैन।
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1.3.4 वेल्डर आ�द 

(1) जडान (पाठ्यपुस्तक प�ृ 43)

पर्ेसर रेगुलेटर (aturyoku chousei ki) र वेल्डर आ�द बीचको कनेक्ट गन� त�रका िनम्न अनुसार रहेको

छ। 

【पर्ेसर रेगुलेटर (aturyoku chousei ki) र वेल्डर कनेक्ट गन� त�रका】 

① कनेक्ट गनु र् अगा�ड होज (housu) पुरानो भई कमजोर नभएको र नचक� को कुरा िन�य गनु र्पछर्।

② होज (housu) को िभतर्ी भागमा फोहोर वा क�रा, पानी नपसेको कुरा िन�य गनु र्पछर्।

③ ब्लो पाइप (suikan) को भल्भ बन्द भएको कुरा िन�य गनु र्पछर्।

④ अ�क्सजन (sanso) को लािग िनलो र एिस�टलीन (asechiren) को लािग रातो होज (housu) पर्योग गनु र्पछर्।

फरक �किसमको ग्याँसको होज (housu) साझा रूपमा पर्योग गनु र् हुँ दैन।

⑤ होज (housu) को दुवै छेउहरूमा वान-टच टाइपको कनेक्ट उपकरण जडान भएको भएमा, पर्ेसर रेगुलेटर (aturyoku

chousei ki) को आउटपुट प�ट्ट र ब्लो पाइप (suikan) लाई िन��त रूपमा कनेक्ट गनु र्पछर्। अ�क्सजन (sanso)

को पर्ेसर रेगुलेटर (aturyoku chousei ki) र एिस�टलीन (asechiren) को होज (housu) मा वान-टच टाइप जडान

गनर् नसक्ने गर� बनाइएको हुन्छ।

यो बेला ज्वलनशील ग्याँसको पर्ेसर रेगुलेटर (aturyoku chousei ki) मा सुक्खा सुरक्षा उपकरण (kanshiki anzen 

ki) जडान नभएको खण्डमा, ज्वलनशील ग्याँसको होज (housu) प�ट्ट सुक्खा सुरक्षा उपकरण (kanshiki anzen 

ki) जडान गनु र्पछर्। 

⑥ वेल्डर आ�द बीचको सबै कनेक्सनहरू समा� भएपिछ अ�क्सजन (sanso) को पर्ेसरलाई 0.3～0.5MPa जित बनाई,

साबुनपानी आ�द पर्योग गर� ग्याँस चुहावट चेक गनु र्पछर्। अ�क्सजन (sanso) को ग्याँस चुहावट चेक समा�

भएपिछ, ज्वलनशील ग्याँसको पर्ेसरलाई 0.03～0.05MPa जित बनाई, एकै त�रकाले ग्याँस चुहावट चेक गनु र्पछर्।

⑦ ग्याँस चुहावट भएको छैन भने, ब्लो पाइप (suikan) को ज्वलनशील ग्याँसको भल्भलाई 2～3 सेकेन्ड खोलेर,

ग्याँस �रिलज गर�, यो 2 पटक दोहोर् याउनुपछर्। त्यसपिछ ज्वलनशील ग्याँसको भल्भ बन्द गरेको �स्थितमा

अ�क्सजन (sanso) ग्याँसको भल्भलाई 5 सेकेन्ड जित खोलेर अ�क्सजन (sanso) �रिलज गनु र्पछर्। यो होज (housu)

िभतर् पसेको हावा िनकाल्नको लािग हो।

यो बेला, िसधै ग्याँस शर�र िभतर् नतान्ने गर� ध्यान �दनुपछर्। शु� अ�क्सजन (sanso) ले मानव शर�रलाई 

हािन पुर् याउँदैन भनेर भन्न स�कँदैन। 

⑧ अन्तमा ब्लो पाइप (suikan) को भल्भ बन्द गर�, िसिलन्डर (bonbe) को भल्भ बन्द गर�, पर्ेसर रेगुलेटर (aturyoku

chousei ki) लाई पूणर् रूपमा खुकुलो बनाई, 5 िमनेट जित प�खर्नुपछर्। त्यसपिछ पर्ेसर रेगुलेटर (aturyoku chousei

ki) को पर्ेसर प�ट्ट र लो पर्ेसर प�ट्टको पर्ेसर िन�य गर�, कुनै एक पर्ेसर घटेको भएमा, ग्याँस चुहावट भइरहेको

हुन्छ। हाइ पर्ेसर प�ट्टको पर्ेसर घट�, लो पर्ेसरप�ट्टको पर्ेसर बढेको छ भने, पर्ेसर रेगुलेटर (aturyoku chousei ki)

को भल्भ भाग �बिगर्एको हुन्छ। दुवै अवस्थाहरूमा ममर्त आवश्यक हुन्छ।
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(2) आगो सल्काउने र ज्वालाको समायोजन

・पर्ेसर रेगुलेटर (aturyoku chousei ki) को लो पर्ेसरप�ट्टको पर्ेसर समायोजन (पाठ्यपुस्तक

प�ृ 44)

िनम्निल�खत त�रकामा, लो पर्ेसर प�ट्टको पर्ेसर समायोजन गनुर्पछर्। 

【लो पर्ेसर प�ट्टको पर्ेसर समायोजन गन� त�रका】 

① ब्लो पाइप (suikan) को भल्भ बन्द रहेको कुरा पुन: िन�य गनुर्पछर्।

② पर्ेसर रेगुलेटर (aturyoku chousei ki) मा अ�क्सजन (sanso) र ज्वलनशील ग्याँसको रेगुलेटर

�ाण्डललाई �बस्तारै घुमाई, लो पर्ेसरप�ट्टको पर्ेसर समायोजन गनुर्पछर्। नोजल (higuchi) अनुसार

उपयु� पर्ेसर फरक हुन्छ र नोजल (higuchi) मेकरको म्यानुअल आ�दमा ले�खएको हुन्छ।

सामान्यतया, अ�क्सजन (sanso) 0.2～0.3MPa र ज्वलनशील ग्याँस 0.02～0.03MPa हुन्छ।
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・आगो सल्काउने र ज्वालाको समायोजन (पाठ्यपुस्तक प�ृ 44)

िनम्निल�खत त�रकामा, आगो सल्काउने र ज्वालाको समायोजन गनुर्पछर्। 

【आगो सल्काउने र ज्वाला समायोजन गन� त�रका】 (वे�ल्डङको खण्डमा) 

① सह� त�रकामा वे�ल्डङको सुरक्षात्मक उपकरण र ग्याँस वे�ल्डङको लाइट-िस�ल्डङ सुरक्षात्मक चश्मा

लगाउनुपछर्।

② ब्लो पाइप (suikan) को ज्वलनशील ग्याँस भल्भ खोल्नुपछर्।

③ तो�कएको आगो सल्काउने उपकरण (वे�ल्डङ लाइटर (yousetu you raita)) ले आगो सल्काउनुपछर्।

④ सकेसम्म िछटो अ�क्सजन �पर्�ह�टङ भल्भ खोल्नुपछर्। ज्वलनशील ग्याँस र अ�क्सजन (sanso) को

कर्ममा भल्भ अपरेट गर�, �फक्का ज्वाला हुने गर� (अपरेट) गनुर्पछर्। यो बेला, ग्याँस ज्वाला िभतर्को

नोजल (higuchi) को मुखमा बन्ने कोिनकल आकारको भाग (फ्लेम कोर (वाइट स्पोट)), िचतर् 1-30

को ② िचतर् जित नोजल (higuchi) को टुप्पोबाट िनस्कने बनाउनुपछर्। यो बेलाको उिचत �स्थितको

ज्वालालाई न्यूटलर् फ्लेम अथवा मानक ज्वाला भिनन्छ।

(पर्दायक: कोइके सान्सो कोग्यो कम्पनी िलिमटेड) 

िचत्र 1-30: �ालाको समायोजन

① आगो स�ाउने िबि�कैको �ाला (काब�नाइ� �ेम) ② अ��जन (sanso) को प�रमाण समायोजन पिछ
(मानक �ाला)

स्रोत: कोइके सा�ो को�ो क�नी िलिमटेड 
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(3) वे�ल्डङ तथा क�टङ

・वे�ल्डङ (पाठ्यपुस्तक प�ृ 45)

वे�ल्डङ गन� त�रका, िनम्न अनुसार रहेको छ। 

【ग्याँस वे�ल्डङ गन� त�रका】 

① वे�ल्डङ गन� आधार सामगर्ी जोइन्टमा सेट गनुर्पछर्।

② आधार सामगर्ीको सतह र फ्लेम कोरको टुप्पोको दरू� 2～3mm जित हुने गर� राखी, आधार

सामगर्ी जोइन्टको एक प�ट्टको छेउ तताउनुपछर्। केह� समय पिछ ज्वाला परेको आधार सामगर्ीको

सतह रातो हुन्छ र त्यसको बीचको भागमा मोल्टन पुल बन्छ। मोल्टन पुल च�म्करहेको दे�खन्छ।

दवुै आधार सामगर्ीहरू प�ग्लएर नजो�डएको खण्डमा, वे�ल्डङ रड थपेर जोड्नुपछर्।

③ आधार सामगर्ी जोइन्टको एक छेउ जो�डएपिछ, जोइन्टको अक� छेउलाई पिन त्यसर� नै वे�ल्डङ

गनुर्पछर्। यो आधार सामगर्ीको जोइन्टलाई अस्थायी रूपमा जोड्नको लािग ग�रन्छ र यसलाई ट्याक

वे�ल्डङ भिनन्छ। पातलो प्लेटको वे�ल्डङमा, ट्याक वे�ल्डङ ठाउँहरू धेरै बनाएमा, बेस्कन बा�ङ्गनबाट

रोक्न स�कन्छ।

④ त्यसपिछ आधार सामगर्ी जोइन्टको एक प�ट्टको छेउमा बनेको मोल्टन पुलको एक िन��त

साइजलाई कायम रा�े गर� टचर् (tochi) लाई जोइन्ट तफर्  साद� वे�ल्डङकायर्लाई अिघ बढाउनुपछर्।

पातलो प्लेटको वे�ल्डङमा आवश्यकता भन्दा बढ� वे�ल्डङ रड नथप्ने गर� काम गनुर्पछर्। यसको

�वप�रत, आधार सामगर्ी प्लेट बाक्लो भएको खण्डमा, फ्लेम कोरको न�जकको ठाउँमा आधार

सामगर्ीलाई पगालेर, वे�ल्डङ रड थप्दै वे�ल्डङ गनुर्पछर्।
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・क�टङ (पाठ्यपुस्तक प�ृ 45)

क�टङ गन� त�रका िनम्न अनुसार रहेको छ। 

【ग्याँस क�टङ (gasu setudan) गन� त�रका】 

① क�टङ गन� आधार सामगर्ी सेट गनुर्पछर्।

② सुरुमा �पर्�ह�टङ फ्लेम (yonetu en) ले क�टङ गनर् चाहने ठाउँमा फ्लेम कोर पारेर आधार सामगर्ी

रातो हुने गर� तताउनुपछर्।

・छेउको सतहबाट क�टङ गन� खण्डमा, छेउको सतहमा ज्वालाको 50～80% पारेर आधार सामगर्ीको

सतह रातो हुने गर� तताउनुपछर्। आधार सामगर्ी तातेर रातो भएपिछ, क�टङ अ�क्सजन भल्भ

एक फन्को वा सोभन्दा बढ� खोल्नुपछर्। यो बेला, ज्वाला काबर्नाइज्ड फ्लेम हुने हुनाले, न्यूटलर्

फ्लेम हुने गर� अ�क्सजन �पर्�ह�टङ भल्भ समायोजन गनुर्पछर्।

・आधार सामगर्ीको छेउ बाहेकको ठाउँबाट क�टङ गनर् चाहने खण्डमा, क�टङ गनर् चाहने लाइन

िभतर्को एक ठाउँमा ब्लो पाइप (suikan) लाई िसधा पारेर ठडाई ज्वाला पारेर �पर्�हट गनुर्पछर्।

�पर्�हट गरेको ठाउँ रातो अथवा पह�लो भएको टाइिमङमा, ब्लो पाइप (suikan) थोरै (15 �डगर्ी

जित) ढल्काएर क�टङ अ�क्सजन (setudan sanso) िनकाली, आधार सामगर्ीमा प्वाल पानु र्पछर्।

यो बेला, 1 सेकेन्डमा 1 फन्कोको अनुपातमा �बस्तारै क�टङ अ�क्सजन (setudan sanso)

िनकाल्ने गर� गनुर्पछर्।

③ ब्लो पाइप (suikan) लाई हल्का ढल्काएको अवस्थामा, �बस्तारै क�टङ लाइनसँग िसधा हुने गर�

सानु र्पछर्। यो बेला नोजल (higuchi) र आधार सामगर्ी बीच एक िन��त दरू� कायम हुने गर� ध्यान

�दई, क�टङ स्प्याटर (supatta) को �ठक तल उड्ने गर� एक िन��त गितमा सानु र्पछर्।

・ब्लो पाइप (suikan) थोरै ढल्काउनुको कारण, िसधा पारेर ठड्यायो भने नोजल (higuchi) मा

स्प्याटर (supatta) पस्ने खतरा हुने हुनाले हो।

・क�टङ �दशाको �वपर�त �दशामा स्प्याटर (supatta) उड्यो भने, त्यो ज्यादै िछटो सारेको कारणले

गदार् हो। साथै �र-फ्यूज भयो भने, त्यो ज्यादै �ढलो सारेको कारणले गदार् हो। क�टङको गित

अत्यन्तै िछटो भयो भने, त्यसलाई अनकट भिनन्छ र पूणर् रूपमा काट्न नसक्ने अवस्था आउँछ।

(NE)
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・वे�ल्डङ र क�टङ कायर् गदार्खे�र सावधानी अपनाउनुपन� कुराहरू

ब्लो पाइप (suikan) बाट असामान्य आवाज आएको खण्डमा (पाठ्यपुस्तक प�ृ 46)

आगो सल्काएपिछ क�हलेकाह�� �क्ल�कङ साउन्ड आएको खण्डमा, नोजल (higuchi) को जडान खुकुलो भएको

वा नोजल (higuchi) मा चोट लागेको सम्भावना हुन्छ। तुरुन्तै आगो िनभाएर, नोजल (higuchi) कस्नुपछर्। 

त्यसो गदार् पिन �ठक नभएमा नोजल (higuchi) प�रवतर्न गनुर्पछर्। 

वे�ल्डङ र क�टङको काम ग�ररहेको बेलामा ब्लो पाइप (suikan) बाट क्र्याकिलङ साउन्ड आएको खण्डमा, 

फ्ल्यासब्याक भइरहेको सम्भावना हुन्छ। तत्काल काम रोकेर नोजल (higuchi) को सफाइ, फे�र कस्ने, ग्याँस 

चुहावट चेक आ�द गनुर्पछर्। फ्ल्यासब्याकको कारणको रूपमा िनम्न कुराहरूलाई िलन स�कन्छ। 

【फ्ल्यासब्याकको कारण】 

 अ�क्सजन (sanso) र ज्वलनशील ग्याँसको िमशर्ण अनुपात प�रवतर्न भयो।

 नोजल (higuchi) मा स्प्याटर (supatta) जस्ता बा� त�व नोजल (higuchi) मा पस्यो।

 नोजल (higuchi) को टुप्पो आ�द आधार सामगर्ीमा ठो�कने आ�द भई टािलयो।

 नोजल (higuchi) को तापमान बढ्यो।

 नोजल (higuchi) को कस्ने �विध अपयार्� भयो।

 ज्वलनशील ग्याँस आपूितर् पर्णाली िभतर् हावा पस्यो।

(NE)
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・आगो िनभाउने त�रका (पाठ्यपुस्तक प�ृ 47)

आगो िनभाउँदा, सुरुमा अ�क्सजन �पर्�ह�टङ भल्भ बन्द गर�, त्यसपिछ इन्धन ग्याँस बन्द गनुर्पछर्। क�टङ

कायर्को खण्डमा, क�टङ अ�क्सजन (setudan sanso), �पर्�ह�टङ अ�क्सजन (sanso) र इन्धन ग्याँसको कर्ममा 

भल्भ बन्द गनुर्पछर्। वे�ल्डङ र क�टङको काम ग�ररहेको बेला आगो िनभेको खण्डमा पिन, तुरुन्तै उह� कर्ममा 

भल्भ बन्द गनुर्पछर्। 

तर काम ग�ररहेको बेलामा फ्ल्यासब्याक भएको खण्डमा, तुरुन्तै अ�क्सजन �पर्�ह�टङ भल्भ बन्द गर�, 

त्यसपिछ इन्धन ग्याँस भल्भ बन्द गर�, अन्त्यमा क�टङ अ�क्सजन भल्भ बन्द गनु र्पछर्। त्यसपिछ अ�क्सजन 

(sanso) र इन्धन ग्याँस कन्टेनरको भल्भ बन्द गर�, पर्ेसर रेगुलेटर �ाण्डल (aturyoku chousei handoru) 

खुकुलो पानु र्पछर्। 

फ्ल्यासब्याक भएर आगो िनभेको खण्डमा, फ्ल्यासब्याक भएको कारण प�हचान गर� आवश्यक उपाय 

अपनाएपिछ काम पुनः सुरु गनुर्पछर्। कारणको प�हचान नभईकन पुनः सुरु गनुर् हुँ दैन। 

(NE)
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1.3.5 नोजल (higuchi) 

・नोजल (higuchi) को चयन (पाठ्यपुस्तक प�ृ 47)

पर्योग गन� ज्वलनशील ग्याँसको �किसम र आधार सामगर्ीको मोटाइ अनुसार, बनाउने मेकरको म्यानुअल 

आ�द बमो�जम उिचत नोजल (higuchi) चयन गनुर् आवश्यक हुन्छ। 

・नोजल (higuchi) जडान गन� त�रका (पाठ्यपुस्तक प�ृ 47)

नोजल (higuchi) जडान गन� त�रका, िनम्न अनुसार रहेको छ। 

【नोजल (higuchi) जडान गन� त�रका】 

① नोजल (higuchi) र ब्लो पाइप (suikan) दवुैको कन्ट्याक

भागहरूमा क्षित नभएको कुरा र फोहोर वा तेल नलागेको कुरा

िन�य गनुर्पछर्।

② िचतर् 1-31 को ब्याक नट (प्या�कङ नट) लाई पूणर् रूपमा

फकार्उनुपछर् (मुख्य बड�को हेक्सागोनल भागमा नठो�कएसम्म)।

③ नोजल (higuchi) लाई ब्लो पाइप (suikan) को िभतर्सम्म पुग्ने 

गर� कस्नुपछर्।

④ नोजल (higuchi) को मुख्य बड�को हेक्सागोनल भागलाई

तो�कएको स्प्यानरले पूणर् रूपमा कस्नुपछर्। यो बेला मङ्क� रेन्च

पर्योग गर् यो भने बा�हरको पाइप नट घुम्न पिन सक्ने हुनाले, 

मङ्क� रेन्च पर्योग नगनुर् उिचत हुन्छ। 

⑤ पर्ितरोध महसुस नभएसम्म ब्याक नटलाई हातले घुमाउनुपछर्।

⑥ ब्याक नटलाई तो�कएको स्प्यानरले घुमाउनुपछर्। प�हलो पटक जडान गदार् 1/2 फन्को र दोसर्ो

पटकदे�ख 1/4 फन्को जित घुमाउनुपछर्।

・नोजल (higuchi) सफा गन� त�रका (पाठ्यपुस्तक प�ृ 49)

वे�ल्डङ, क�टङ ग�रर�ो भने स्प्याटर (supatta) ले नोजल (higuchi) को टुप्पो जाम हुन सक्छ। त्यस्तो

बेला नोजल (higuchi) सफा गन� सुईले सफा गनुर्पछर्।

(प्रदायक: कोइके सा�ो को�ो क�नी िलिमटेड)

िचत्र 1-31: नोजल (higuchi) जडान
स्रोत: कोइके सा�ो को�ो क�नी िलिमटेड 

ब्याक नट
मु� बडीको
हे�ागोनल

भाग

तोिकएको स्�ानर
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1.3.6 होज (housu) 

・वान-टच जडान (wantacchi tugite) (पाठ्यपुस्तक प�ृ 50)

पर्ायः जस्तो ग्याँस वे�ल्डङको होज (housu), अ�क्सजन (sanso) को लािग र ज्वलनशील ग्याँसको लािग 

2 वटाको सेटमा, िचतर् 1-36 मा देखाइए जसर� दुवै छेउहरूमा वान-टच जोइन्ट (wantacchi tugite) जडान 

ग�रएको आकारमा �बकर्� ग�रन्छ। 

होज (housu) र वान-टच जोइन ् (wantacchi tugite) ट छुट्टाछुट्टै ख�रद गर�, होज (housu) को दुवै 

छेउमा वान-टच जोइन्ट (wantacchi tugite) जडान भएको बेला, िनम्न अनुसार गनुर्पन�छ। 

【होज (housu) को दबुै छेउमा वान-टच जोइन्ट (wantacchi tugite) जडान गन� त�रका】 

① होज ब्यान्ड (housu bando) पर्योग गर� िन��त रूपमा �फक्स गनुर्पछर्। यो बेला, तेल वा गर्ीस

पर्योग गन�, जबरजस्ती मोड्ने, िभतर्ी भागलाई तास्ने र ठोकेर नरम बनाउनु हुँ दैन।

② होज (housu) जोइन्टमा कडासँग प्लगइन गर�, पानीको ट्यान्कमा डुबाई, नाइटर्ोजन अथवा डर्ाइ

एयर (तेलजन्य त�व नभएको कुरा मातर्) ले अिधकतम पर्योग पर्ेसरको 2 गुणा जितको पर्ेसर 5

िमनेट जित लगाई, चुहावट वा जोइन्ट नफु�स्कने कुरा िन�य गनुर्पछर्।

(पर्दायक: िनस्सान तानाका कम्पनी िलिमटेड) 

िचत्र 1-36: �ाँस वे��ङ वान-टच जोइ�को उदाहरण
स्रोत: िन�ान तानाका क�नी िलिमटेड 
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・ग्याँस होज (housu) को िभजुअल जाँच (पाठ्यपुस्तक प�ृ 51)

पर्योग अिघ आँखाले हेरेर, िनम्न कुराहरूको जाँच गनुर्पन�छ। �वशेष गर� अ�क्सजन (sanso) को होज

(housu) एक पटक मातर् फ्ल्यासब्याक भयो भने पिन िभतर्ी भागमा ध्वाँसो टािसन्छ र फे�र फ्ल्यासब्याक

भएको खण्डमा, यो उगर् रूपमा जल्न पिन सक्ने हुनाले ध्यान �दनुपछर्।

【पर्योग अिघको िभजुअल जाँच �ववरण】 

 होज (housu) को सतहको �रइन्फोसर् लेयरसम्म आएको िचरा

 घषर्ण अथवा फुलाई

 रंग प�रवतर्न र कडाइ

 जोइन्ट मेटल �फ�टङ घो�टएर सन�

 अ�क्सजन होजको सन्दभर्मा, िभतर्ी भागको बा� त�व (फोहोर, क�रा आ�द)

य�द एक ठाउँमा मातर् असामान्यता भएमा, ममर्त नगर�कन त्यसलाई नयाँ होज (housu) सँग प�रवतर्न 

गनुर्पछर्। होज (housu) चु�हएको ठाउँमा ह�रयो टेप आ�दले ममर्त गनुर् हुँ दैन। 

・ग्याँस होज (housu) �ाण्डल गदार्का सावधानीहरू (पाठ्यपुस्तक प�ृ 52)

ग्याँस होज (housu) पर्योग गन� बेला, िनम्न कुराहरूमा पयार्� ध्यान �दनुपछर्। 

【ग्याँस होज (housu) पर्योग गदार् सावधानी अपनाउनुपन� कुराहरू】 

 न्यूनतम बा�ङ्गने अधर्व्यास वा सोभन्दा कममा पर्योग गनुर् हुँ दैन।

 िसिलन्डर (bonbe) को नेक वा कामदारको काँधमा राखेर पर्योग गनुर् हुँ दैन।

 होज (housu) मा तेल र फ्याटहरू लगाउनु हुँ दैन।

 चोट भएको चीजलाई ममर्त गरेर पर्योग गनुर् हुँ दैन।

 �कलामा झुन्ड्याएर भण्डारण गनुर् हुँ दैन।

 ओजोन उत्पन्न हुने ठाउँमा भण्डारण गनुर् हुँ दैन।

(NE)
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1.3.7 ग्याँस वे�ल्डङमा पर्योग ग�रने उपकरणहरूको जाँच 

・ग्याँस वे�ल्डङमा पर्योग ग�रने उपकरणहरूको जाँचको आवश्यकता (पाठ्यपुस्तक प�ृ 52)

ग्याँस वे�ल्डङमा पर्योग ग�रने उपकरणहरू ख�रद पिछ, दैिनक पर्योग वा समय �बतेसँगै पुरानो भई कमजोर 

हुँ दै जान्छ। त्यसैले, यी उपकरणहरूको दैिनक रुपमा जाँच गनुर्का साथै, तािलका 1－17 मा देखाइए जसर� 

एक िन��त अविध �बतेको खण्डमा, मेकर�ारा ज�रने जाँच, न� जस्ता उपायहरू अपनाउनु आवश्यक हुन्छ। 

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
2回目以降の点検

開始時期 期間 期間
吹管 製造年月後 5年 メーカの指定する期間
圧力調整器 製造年月後 7年 メーカの指定する期間
乾式安全器 使用開始後 3年 メーカの指定する期間

資料：労働安全衛生総合研究所技術指針

対象機器
最初の点検

तािलका 1-17: हरेक िकिसमको वे��ङमा प्रयोग ग�रने उपकरणह� न� अथवा मेकरले जाँच गन� अविध

दायरामा पन� 
उपकरणह� 

पिहलो जाँच दोस्रो पटक दे �खको जाँच

सु� अविध अविध अविध

मेकरले िनिद�� गन� अविध 

प्रेसर रेगुलेटर (aturyoku

chousei ki) 

मेकरले िनिद�� गन� अविध 

स�न पाइप

सु�ा सुर�ा उपकरण
(kanshiki anzen ki) 

मेकरले िनिद�� गन� अविध 

िनमा�ण िमित पिछ

प्रयोग सु� पिछ

िनमा�ण िमित पिछ

5 वष�

3 वष�

7 वष�

स्रोत: राि�� य �ावसाियक �ा� तथा सुर�ा संस्थान, प्रािविधक िदशािनद�शन 

(NE)



39 

・ब्लो पाइप (suikan) (टचर् (tochi)) को जाँच आ�द

व्यवसाय सञ्चालकले जाँच गन� �वषय (पाठ्यपुस्तक पृ� 53)

अिगर्म रूपमा तािलका 1-18 को जसर� ब्लो पाइप (suikan) को जाँच �वषय तोक�, िन��त रूपमा जाँच 

गनुर् आवश्यक हुन्छ। त्यो �दनको काम सुरु गनुर् अगा�ड दैिनक जाँच (nichijou tenken) गर�, पर्त्येक 1 

म�हना िभतर् िनयिमत रूपमा मािसक जाँच गनुर्पछर्। 

点検項目 点検箇所 点検内容 日常点検
毎月の

定期点検
本体、ホース、継
手台及びパイプ

ひび割れや腐食がない
か

● ●

パイプ等 破損又は変形がないか ● ●
火口の当り部、
ホース継手台の当
り部

傷や変形はないか ● ●

火口 変形又は溶損がないか ● ●
バルブ シート漏れはないか ● ●
火口の取付け部 ガス漏れはないか ●
バルブや部品の取
付け部

外部漏れはないか ●

火炎
スムーズに調整できる
か

● ●

切断酸素気流 正常か ● ●

外観検査

気密検査

火炎状態の
確認

表1-18：点検項目（例）तािलका 1-18: जाँच िवषय (उदाहरण)

जाँच िवषय 

िभजुअल 
िनरी�ण 

एयरटाइटनेस
िनरी�ण 

�ालाको �स्थित
िन�य गन�

मु� बडी, होज (housu),

जोइ� स्�ा� र पाइप 

जाँच ठाउँह� जाँच िववरण
दैिनक जाँच
(nichijou 

tenken) 

मािसक िनयिमत
जाँच 

भ� आिद 

नोजल (higuchi)

नोजल (higuchi) को
कन्�ाक भाग र होज
स्�ा�को कन्�ाक भाग 

भ� वा पाट�पुजा�को जडान
भाग 

नोजल (higuchi) को
जडान भाग 

भ� 

�ाला 

किटङ अ��जन (setudan
sanso) एयर�ो 

चक� को वा �खइएको छ वा छैन 

�ित अथवा आकार प�रवत�न भएको छ वा छैन 

आकार प�रवत�न अथवा प�ेर �ित 
भएको छ वा छैन 

चोट लागेको वा आकार
प�रवत�न भएको छ वा छैन 

बािहरी भागमा चुहावट भएको
छ वा छैन 

�ाँस चुहावट भएको छ वा छैन

िसट चुहावट भएको छ वा छैन 

सहज समायोिजत गन� सिकन्छ वा 
सिकँदैन

सामा� छ वा छैन

(NE)



40 

・पर्ेसर रेगुलेटर (aturyoku chousei ki) को जाँच आ�द

व्यवसाय सञ्चालकले जाँच गन� �वषय (पाठ्यपुस्तक पृ� 54) 

अिगर्म रूपमा तािलका 1-19 को जसर�, पर्ेसर रेगुलेटर 

(aturyoku chousei ki) को जाँच �वषय तोक�, िन��त 

रूपमा जाँच गनुर् आवश्यक हुन्छ। त्यो �दनको काम सुरु 

गनुर् अगा�ड दैिनक जाँच (nichijou tenken) गर�, पर्त्येक 

1 वषर् िभतर् िनयिमत रूपमा वा�षर्क जाँच गनुर्पछर्। 

点検項目 点検箇所 点検内容 日常点検
毎月の

定期点検
本体、カバー ひび割れや腐食がないか ● ●
入口継手、出口継手、圧
力計

破損又は変形がないか ● ●

入口継手と容器弁との接
合部及びねじ

傷、変形、気味の付着等
はないか

● ●

圧力計のケース 変形がないか ● ●
指針の位置 ゼロ点に戻っているか ● ●
①入口継手ねじ込み部
②高圧圧力計ねじ込み部
③バックキャップねじ込
み部

圧力調整ハンドルを緩め
た状態でガスを供給し、
石鹸水で確認してガス漏
れはないか

● ●

出口
ガス漏れ（出流れ）はな
いか

● ●

④本体とカバーねじ込み
部
⑤低圧圧力計ねじ込み部
⑥出口継手ねじ込み部
⑦安全弁部

出口を閉止した状態で仕
様圧力に設定し、石鹸水
で確認してガス漏れはな
いか

● ●

●

●
圧力低下の
確認

●
使用状態でガスを流したとき、高圧圧力計の低下が
ないか

表1-9：点検項目（例）

外観検査

気密検査

仕様圧力範
囲の確認

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
安全弁放出口からのガス漏れはないか

िचतर्
 
1-40: पर्ेसर रेगुलेटर (aturyoku chousei

ki) को हरेक भागको नाम 

लो प्रेसर पि�को प्रेसर गेज हाइ प्रेसर पि�को प्रेसर गेज

आउटलेट जोइ� इनलेट िफिटङ

सेट�ू नट

तािलका 1-19: जाँच िवषय (उदाहरण) 

जाँच िवषय

िभजुअल
िनरी�ण 

एयरटाइटनेस
िनरी�ण 

िनिद� � प्रेसर 
दायरा िन�य गन�

मु� बडी, कभर

जाँच ठाउँह� जाँच िववरण
दैिनक जाँच
(nichijou 
tenken) 

मािसक 
िनयिमत 
जाँच 

इनलेट जोइ� र क�ेनर
भ� बीचको जोइ� र
�ूह� 

①इनलेट जोइ� �ू-इन भाग
②हाइ प्रेसर गेज �ू-इन भाग 
③�ाक �ाप �ू-इन भाग 

प्रेसर गेजको केस 

�ाँस आपूित� गरी, प्रेसर रेगुलेटर �ा�ल (aturyoku chousei handoru) अपरेट

गरेर अिधकतम प्रेसरस�को सेिटङ सामा� �पमा गन� सिकन्छ िक सिकँ दैन

④मु� बडी र कभर �ू-इन 
भाग

⑤लो प्रेसर गेज �ू-इन भाग 
⑥आउटलेट जोइ� �ू-इन 
भाग 

⑦सुर�ा भ� भाग

आउटलेट

चक� को वा �खइएको छ वा छैन

�ित अथवा आकार प�रवत�न
भएको छ वा छैन 

प्रेसर रेगुलेटर �ा�ल 
(aturyoku chousei 

handoru) खुकुलो पारेको 
�स्थितमा �ाँस आपूित� गरी, 
साबुनपानीले िन�य गरेर
ँ  ो

चोट, आकार प�रवत�न, 
�ास�ास आिद छ वा छैन

�ाँस चुहावट (आउट�ो) 
भएको छ वा छैन

आउटलेट ब� गरेको �स्थितमा
प्रयोग प्रेसर सेट गरी, 
साबुनपानीले िन�य गरी �ाँस
चुहावट भएको छ वा छैन 

प्रेसर घटेको 
िन�य गन�

इनलेट जोइ�, आउटलेट 
जोइ�, प्रेसर गेज

सूचकको स्थान

सुर�ा भ� िडस्चाज� पोट�बाट �ाँस चुहावट भएको छ वा छैन

प्रयोग �स्थितमा �ाँस बगाएको बेला हाइ प्रेसर गेज कम भएको छ
वा छैन 

आकार प�रवत�न भएको छ वा छैन

िजरो पोइ�मा फिक� एको छ वा छैन
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चरण 2. ज्वलनशील ग्याँस र अ�क्सजन (sanso) को आधारभूत 

ज्ञान 

2.1 अ�क्सजन (sanso) को आधारभूत ज्ञान 

2.1.1 सुरुमा (पाठ्यपुस्तक प�ृ 57) 

अ�क्सजन (sanso) भनेको पृथ्वीमा भएका थुपर्ै पर्ाणीहरूलाई आफू जी�वत रहनको लािग गनुर्पन� 

गित�विधहरू कायम रा�को लािग आवश्यक त�व हुनाले, यो मानव शर�रलाई फाइदाजनक त�व हो भनेर 

सोिचने पिन ग�रन्छ। तर उच्च एकागर्ता भएको अ�क्सजन (sanso) अत्यन्तै खतरनाक हुनुका साथसाथै 

यो मानव शर�रलाई हािन पुर् याउने त�व पिन हो। अक�तफर्  एकागर्ता कम भयो भने पिन यसले मानव 

स्वास्थ्यमा गम्भीर खराब असर पछर्। 

अ�क्सजन (sanso) को खतराबारे सचेत नभईकन, यसलाई सरल ढंगमा �ाण्डल गन� पर्व�ृ� दे�खन्छ 

तर यसलाई पिन अन्य खतरनाक र हािनकारक रासायिनक त�वहरू जस्तै गर� होिसयार�पूवर्क �ाण्डल 

गनुर्पदर्छ। 
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2.1.2 अ�क्सजन (sanso) को खतरा 

・अ�क्सजन (sanso) को �वशेषता (पाठ्यपुस्तक प�ृ 57)

अ�क्सजन (sanso), रंगह�न, पारदश� र गन्धह�न हुन्छ। हावा भन्दा गहँुर्गो हुनाले, शु� अ�क्सजन 

(sanso) होचो ठाउँको खाल्डो आ�दमा चालै नपाईकन जम्मा हुन पिन सक्छ। 

अ�क्सजन (sanso) मा वस्तुलाई जल्न अत्यन्तै म�त गन� क्षमता हुने हुनाले, हावामा नजल्ने वस्तुलाई 

पिन उगर् रूपमा जलाउँछ। 10% अ�क्सजन (sanso) बढेको हावामा लुगाको सामगर्ी, कािलकोलाई जलायो 

भने सेल्युलोइड �फल्म जस्तै गर� जल्छ भनेर भिनन्छ। साथै तािलका 2-1 मा देखाइए जसर�, अ�क्सजन 

(sanso) को एकागर्ता बढ्यो भने �विभन्न त�वहरूको जल्ने तापमान कम भई, स�जलै जल्न सक्ने 

हुन्छ। 

साथै हावामा जल्ने भन्दा पिन अ�क्सजन (sanso) मा जलन तापमान बढ� हुन्छ। ग्याँस वे�ल्डङ र 

क�टङमा पिन यो �वशेषता पर्योग ग�रन्छ। त्यसकारण गाढा अ�क्सजन (sanso) मा उगर् रूपमा लुगा 

जलेको जस्तो अवस्थाको पोलेको घाउ, हावामा त्यस्तै कुरा भएको अवस्थाको भन्दा पिन गम्भीर हुने 

गदर्छ। 

・हाइ पर्ेसरको अ�क्सजन (sanso) को कारण हुने दघुर्टनाको उदाहरण (पाठ्यपुस्तक

प�ृ 58)

2008 सालमा भएको दघुर्टनामा, अ�क्सजन िसिलन्डर (sanso bonbe) चलाइरहेको बेला, पर्ेसर रेगुले�टङ 

भल्भ उडेर 1 जना कामदारलाई चोट (पोलेको घाउ) लाग्यो। भल्भ अचानक खोलेको कारण पर्ेसर रेगुले�टङ 

भल्भ हाइ पर्ेसर प�ट्टको तापमान बेस्कन बढ�, िभतर्ी भागमा लागेको तेलजन्य पदाथर् भएको धातुको 

टुकर्ा जस्ता फोहोरहरू जलेर �वस्फोट भएर यो दघुर्टना भनेर अनुमान ग�रएको छ। 

ガソリン 灯油 重油 鋸屑 水素
空気中 383 432 424 310 585
酸素中 272 251 256 280 585

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　所報1961年〕

表2-1：物質の発火温度（℃）तािलका 2-1: त�ह�को जल्ने तापमान 

हावामा 

अ��जन 
(sanso) मा

पेट� ोल म�ीतेल हेबी ओइल काठको धूलो हाइड� ोजन

स्रोत: कोगाकु कोमािमया "अ��जन (sanso) को खतरा र िवपद्/दुघ�टना रोकथामका उपायह�" 
(औ�ोिगक सुर�ा अनुस�ान संस्थान 1961 साल) 
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2.1.3 अ�क्सजन (sanso) को हािन (पाठ्यपुस्तक प�ृ 59) 

अ�क्सजन (sanso) को बारेमा सरकारले गरेको GHS वग�करण तथा वगर्को स्वास्थ्यको हािनको �वषय 

अनुसार, "पर्जनन �वषा�ता" वगर् 2, "िन�दर्� िनसाना अङ्ग र पर्णालीगत �वषा�ता (एकल एक्सपोजर)" वगर् 

3 (�ास नली जलन) भनेर भिनएको छ। यसको अथर्, अ�क्सजन (sanso) मा एक्सपोज भएका जनावरहरूमा 

पर्जनन �वषा�ता दे�खन्छ र एक्सपोज भएपिछ खोक�, दुखाइ, सास अ�ड्कने, सास फेनर् गाहर्ो हुने जस्ता 

लक्षणहरू दे�खएर �ासपर्�ासको फङ्सनमा बाधा आउँछ तर समय �बतेमा िनको हुन्छ भन्ने हो। 
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2.2 ज्वलनशील ग्याँस 

2.2.1 सुरुमा 

(1) जलनका 3 तत्वहरू र अपवाद (पाठ्यपुस्तक प�ृ 60)

ज्वलनशील ग्याँस, बाफ, धुलो जस्ता हावामा एक िन��त एकागर्तामा भयो भने, जलाउने सर्ोतले त्यसलाई

�वस्फोटक रूपमा जलाउन सक्छ। वस्तु जल्नको लािग जल्ने वस्तु, अ�क्सजन (sanso) र जलाउने सर्ोत गर� 

“जलनका 3 तत्वहरू” आवश्यक हुन्छ। यी मध्ये, कुनै एक नभएमा जलन हुँ दैन (आगो बल्दैन)। 

�वस्फोट भनेको उगर् “जलन” हुनाले, जलनका 3 तत्वहरू मध्ये कुनै एक नभएमा, िस�ान्तमा �वस्फोट 

पिन हुँ दैन। 

तर, एिस�टलीन (asechiren) जस्ता अ�क्सजन (sanso) नभएपिन “�वस्फोट” हुन्छ र िसलेन ग्याँस जस्ता 

जलाउने सर्ोतहरू नभएपिन हावामा पर्ाकृितक रूपमा जल्छ। साथै केह� वषर् यता, ग्याँस क�टङ (gasu setudan) 

को ज्वलनशील ग्याँसको रूपमा पर्ख्यात भएको हाइडर्ोजनको न्यूनतम सल्काउने उजार् अत्यन्तै कम हुनाले, 

एक पटक हावामा चुहावट भएर जलन दायराको एकागर्तासम्म पुग्यो भने, जलाउने सर्ोतलाई हटाउने �विध�ारा 

�वस्फोट रोक्ने कुरा वास्त�वकतामा स�कँदैन। 

(2) तल्लो ज्वलनशील सीमा (bakuhatu kagen kai) र मािथल्लो ज्वलनशील सीमा (पाठ्यपुस्तक

प�ृ 60)

हावामा ज्वलनशील ग्याँस चुहावट भएको खण्डमा, एक िन��त एकागर्ताको दायरा िभतर् नरहेमा, �वस्फोट 

हुँ दैन। यो दायरालाई जलन (�वस्फोट) दायरा आ�द भिनन्छ। �वस्फोट तल्लो सीमाको सानो ग्याँस चु�हएको 

खण्डमा, थोरै प�रमाणमा पिन �वस्फोट दायरामा पुग्ने हुनाले, अझ खतरनाक हुन्छ भनेर भन्न स�कन्छ। 
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(3) जलन गित (पाठ्यपुस्तक प�ृ 61)

(पर्दायक: कोइके सान्सो कोग्यो कम्पनी िलिमटेड) 

िचत्र 2-1: �ालाको सतह (�ेम कोर) को गठन 

�ाँस जलन गित 

�ाँस जलन गित �ाँस जलन गित 

�ाँस जलन गित 

�ेम कोर
(वाइट �ोट) 

�ाँस इजे�न गित 

�ेम कोर (वाइट �ोट) 

डेड �ा� 

�ाँस इजे�न गित �ाँस इजे�न गित �ाँस इजे�न गित 
【मानक】 �ो आउट फ्�ास�ाक 

स्रोत: कोइके सा�ो को�ो क�नी िलिमटेड 

(NE)



46 

(4) न्यूनतम सल्काउने उजार्

・न्यूनतम सल्काउने उजार् भनेको के हो? (पाठ्यपुस्तक प�ृ 63)

ज्वलनशील ग्याँसको एकागर्ता �वस्फोट सीमा मानसम्म पुग्यो भने, एक िन��त उजार् भएमा त्यो ग्याँस

�वस्फोट हुन्छ। 

・जलाउने सर्ोत (पाठ्यपुस्तक प�ृ 63)

ज्वलनशील ग्याँसको �स्थित अनुसार, मानव शर�रको �व�ुत उजार्ले पिन ग्याँस �वस्फोट हुन्छ।

यस बाहेक कायर्स्थल िभतर् इले�क्टर्क मोटर, ग्याँस उपकरण पायलट आगो, उच्च तापमानको वस्तु, घषर्ण

ताप, ठक्कर �झल्का(*) जस्ता जलाउने सर्ोत बन्न सक्ने चीजहरू धेरै हुन्छ। साधारण कारखानामा पिन 

आ�यर्जनक रूपमा धेरै जलाउने सर्ोतहरू हुन्छन ्र कुनै पिन नछुटाईकन िन��त रूपमा सबै जलाउने सर्ोतहरू 

हटाउन गाहर्ो हुन्छ। वे�ल्डङ कायर्मा �वस्फोट दुघर्टनालाई रोकथाम गनर्को लािग ज्वलनशील ग्याँसको 

चुहावटलाई रोकथाम गनुर् आवश्यक हुन्छ। 

* औजार र धातुका पाटर्पुजार्हरू क�ङ्कर्टको भु� आ�दमा खसालेको बेला उत्पन्न हुने �झल्का

(NE)
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2.2.2 वे�ल्डङ आ�दमा पर्योग ग�रने ज्वलनशील ग्याँस 

(1) भौितक पर्कृित आ�द (पाठ्यपुस्तक प�ृ 65)

アセチレン プロパン 水素
色及び臭い 無色・無臭のガス

である。溶接に使
用するアセチレン
には、容器に溶解
充てんするための
溶剤や不純物特有
の臭いがある。
（注1）

無色・無臭のガス
である。一般家庭
で用いられている
プロパンには着臭
剤をつけることが
高圧ガス保安法に
よって義務付けら
れているが、工業
用のLPGにはその
ような義務はな
い。

無色・無臭のガス
である。

化学式
ガス比重（注2） 0.895 1.6 0.07
沸点 -83.6℃ -42.1℃ -252.8℃
最低発火温度 305℃
その他 火炎温度は、他の

溶接用の可燃性ガ
スと比して高いた
め、ガス溶接には
適している

　　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
　　　 あり、1より大きいとピットなどに滞留することがある。

　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。

表2-6：溶接に用いられるガスの物理的性質等

C2H2 C3H8 H2

रंग र ग� 

रासायिनक सूत्र

�ूनतम जल्ने तापमान

�ाँस िविश� गु�� (नोट 2) 

उ�ने िबन्दु

अ� 

एिसिटलीन (asechiren)

रंगहीन, ग�हीन �ाँस
हो। वे��ङमा प्रयोग गन�
एिसिटलीन (asechiren) 

मा, क�ेनरमा मो�न
िफिलङको गन� द्रावक र
अशु� त�को िवशेष ग�
�न्छ। 

(नोट 1) 

रंगहीन, ग�हीन �ाँस
हो। सामा� घरमा प्रयोग
ग�रने प्रोपेन (puropan)

मा ग� थ�ु पन� कुरा
हाइ प्रेसर �ाँस सुर�ा
ऐन�ारा अिनवाय� ग�रएको
छ तर औे�ोिगक
प्रयोजनको LPG मा ��ो
दािय� छैन। 

रंगहीन, ग�हीन �ाँस
हो। 

प्रोपेन (puropan) हाइड� ोजन

अ� वे��ङको �लनशील 
�ाँसको तुलनामा �ालाको 
तापमान उ� �ने �नाले 
�ाँस वे��ङ (gasu  

yousetu) को लािग उपयु�
�न्छ। 

नोट 1: यो ग� घरायसी प्रयोजनको प्रोपेन (puropan) �ाँसको ग� भ�ा �ादै फरक �न्छ। 

2: हावासँगको तौलको तुलना यो 1 भ�ा सानो भयो भने िसिलङ निजक ज�ा �ने स�ावना �न्छ र 1 
भ�ा ठूलो भयो भने �ाल आिदमा ज�ा �न पिन सक्छ। 

तािलका 2-6: वे��ङ प्रयोग ग�रने �ाँसको भौितक प्रकृित आिद 

(NE)
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(2) खतरा हािन

・खतरा (पाठ्यपुस्तक प�ृ 66)

एिस�टलीन (asechiren) ग्याँस, पर्ोपेन (puropan) ग्याँस र हाइडर्ोजन भनेको ज्वलनशीलता र उच्च सल्कने

क्षमता भएका ग्याँसहरू हुन ्र ग्याँसको कन्टेनर तात्यो भने �वस्फोट हुने खतरा हुन्छ। हाइडर्ोजन स�जलै 

जल्छ र हतपत ज्वाला दे�खँदैन। 

・हािन (पाठ्यपुस्तक प�ृ 66)

एिस�टलीन (asechiren) ग्याँस, पर्ोपेन (puropan) ग्याँस र हाइडर्ोजन, यी मध्ये कुनै पिन उच्च एकागर्तामा

शर�र िभतर् िलयो भने, अ�क्सजनको कमी (sanso ketubou) हुने खतरा हुनाले अत्यन्तै खतरा हुन्छ। साथै 

एिस�टलीन (asechiren) शर�र िभतर् िलएमा पल्मोनर� एडेमा हुन सक्छ भनेर भिनन्छ। यस बाहेक, एिस�टलीन 

(asechiren) ग्याँस र पर्ोपेन (puropan) ग्याँस शर�र िभतर् िलएमा िनन्दर्ा अथवा �रँगटा लाग्ने, हाइपोस्थेिसया 

र टाउको दु�े खतरा हुन्छ। 

(3) आगलागीको अवस्थामा अपनाउनुपन� सावधानी (पाठ्यपुस्तक प�ृ 66)

एिस�टलीन (asechiren) ग्याँस, पर्ोपेन (puropan) ग्याँस र हाइडर्ोजनको कारण भएको आगलागीको आगो

िनभाउन, आगो िनभाउने पाउडर (hunmatu shouka zai) अथवा िन�ष्कर्य ग्याँस (N2, Ar, CO2 आ�द) पर्योग 

गनुर्पछर्। ठूलो आगलागीको अवस्थामा पानी छक� र र पानी स्पर्ेको पर्योग गनुर्पछर्। रड आकारको पानी हाल्नु 

हुँ दैन। 

(NE)
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2.3 हाइ पर्ेसर ग्याँस 

2.3.1 हाइ पर्ेसर ग्याँस भनेको के हो? (पाठ्यपुस्तक प�ृ 67) 

【हाइ पर्ेसर ग्याँसका �किसमहरू】 (हाइ पर्ेसर ग्याँस सुरक्षा ऐनबाट) 

① कम्पर्ेस्ड ग्याँस

सामान्य तापमानमा पर्ेसर (गेज पर्ेसर भनेर भिनन्छ। यसपिछ पिन एकै।) 1MPa वा सोभन्दा बढ� हुने

कम्पर्ेस्ड ग्याँस हो। वास्तवमा त्यो पर्ेसर 1MPa वा सोभन्दा बढ� भएको ग्याँस अथवा तापमान 35℃ मा 

पर्ेसर 1MPa वा सोभन्दा बढ� भएको ग्याँस हो (कम्पर्ेस्ड एिस�टलीन ग्याँस बाहेक।) 

② कम्पर्ेस्ड एिस�टलीन ग्याँस

सामान्य तापमानमा पर्ेसर 0.2MPa वा सोभन्दा बढ� हुने कम्पर्ेस्ड एिस�टलीन ग्याँस हो। वास्तवमा त्यो

पर्ेसर 0.2MPa वा सोभन्दा बढ� भएको ग्याँस अथवा तापमान 15℃ मा पर्ेसर 0.2MPa वा सोभन्दा बढ� 

भएको ग्याँस हो। 

③ तरलीकृत ग्याँस (ekika gasu)

सामान्य तापमानमा पर्ेसर 0.2MPa वा सोभन्दा बढ� हुने तरलीकृत ग्याँस (ekika gasu) हो। वास्तवमा

त्यो पर्ेसर 0.2MPa वा सोभन्दा बढ� भएको ग्याँस अथवा पर्ेसर 0.2MPa हुने अवस्थाको तापमान 35℃ 

वा सोभन्दा कम भएको ग्याँस हो। 

(NE)
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2.3.2 हाइ पर्ेसरको खतरा 

(1) कम्पर्ेसन भएको कारण हुने खतराहरू

・पड्कने (haretu) दघुर्टना घट्ने (पाठ्यपुस्तक प�ृ 67)

सामान्य कम्पर्ेस्ड ग्याँसको िसिलन्डर (bonbe) �फिलङ गदार् हाइ पर्ेसर ग्याँस सुरक्षा ऐन अनुसार 14.7MPa

वा सोभन्दा कमको पर्ेसरमा �फिलङ ग�रन्छ। 14.7MPa भनेको पर्ित 1cm2 मा 150kg जितको पर्ेसर हो। 

ट्यान्क पड्केर (haretu) िनस्केको ब्लास्ट पर्ेसरले वरपरका भवनहरू आ�दलाई क्षित पुर् याएको उदाहरणहरू 

धेरै छन ।् 

अथर्, व्यापार तथा उ�ोग मन्तर्ालयका अनुसार, हाइ पर्ेसर ग्याँस दुघर्टनाहरू मध्येको 93% वा सोभन्दा बढ� 

इजेक्शन र चुहावटहरू हुन ्र हाइ पर्ेसर ग्याँसको कन्टेनर आ�द पड्कने (haretu) र क्षित हुने दुघर्टनाहरू 

पिन हुन्छन ।् 

・िसिलन्डर (bonbe) उड्ने दघुर्टना (पाठ्यपुस्तक प�ृ 68)

भरेको िसिलन्डर (bonbe) को भल्भ भाग भाँिचएर इजेक्शन (िनस्केको) भएको ग्याँसको श��ले िसिलन्डर

(bonbe) उगर् रूप यताउता उड्ने र अवस्थामा अनुसार रकेट जसर� उड्ने पिन गछर्। यस्तो अवस्थामा, ग्याँस 

निस��एसम्म पखर्नु बाहेक अरू उपाय हुँ दैन। 

(2) हाइ पर्ेसर ग्याँस �ाण्डल गदार् ध्यान �दनुपन� कुराहरू (पाठ्यपुस्तक प�ृ 68)

हाइ पर्ेसर ग्याँस सुरक्षा ऐनमा हाइ पर्ेसर ग्याँस 40℃ वा सोभन्दा कमको ठाउँमा भण्डारण नगर�कन हुँ दैन

भनेर तो�कएको छ। 

温度
（℃）

容器内のガスの
圧力（MPa）

25℃のときの圧力を
1としたときの値

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

表2-8：温度による圧力の変化तािलका 2-8: तापमान अनुसार प्रेसरको प�रवत�न

तापमान क�ेनर िभत्रको 
�ाँसको प्रेसर (MPa)

25℃ को बेलाको प्रेसर 1 
मानेको बेलाको मान 

(NE)
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2.4 �वपद्/दघुर्टना रोकथाम 

2.4.1 ग्याँस वे�ल्डङको कारण हुने �वपद्/दघुर्टनाको �स्थित 

・फ्यूम (hyumu) को कारण हुने स्वास्थ्य �वकार (पाठ्यपुस्तक प�ृ 74)

ग्याँस वे�ल्डङको कारण उत्पन्न हुने फ्यूम (hyumu) को प�रमाण, आकर्  वे�ल्डङ जितको हुँ दैन तर �जन 

प्ले�टङको आधार सामगर्ीको वे�ल्डङ र क�टङको कारण पल्मोनर� एडेमा, स्टेनलेस स्ट�ल क�टङको कारण 

फोक्सोको क्यान्सर वा दम हुन्छ भनेर आशंका ग�रन्छ। 

साथै केह� वषर् यता म्या�ग्नज भएको तामाको सामगर्ीको वे�ल्डङ र क�टङको कारण केन्दर्�य स्नायु पर्णालीको 

स्वास्थ्य असर समस्या बन्दै आइरहेको छ। 

(NE)
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2.4.2 ग्याँस वे�ल्डङको कारण हुने दघुर्टनाको रोकथाम 

(1) पोलेको घाउको रोकथाम (पाठ्यपुस्तक प�ृ 75)

शर्म स्वास्थ्य तथा सुरक्षा िनयमको दफा 312 मा एिस�टलीन वे�ल्डङ उपकरण पर्योग ग�रएको वे�ल्डङ

कायर् आ�दमा र दफा 313 मा मेनफोल्डको पर्योग गर� ग्याँस वे�ल्डङ गन� उपकरण पर्योग गन� वे�ल्डङ 

कायर्हरू आ�दमा कामदारलाई सुरक्षात्मक चश्मा तथा सुरक्षात्मक पन्जा लगाउन लगाउनुपन� कुरा अिनवायर् 

ग�रएको छ। 

(पर्दायक: क्याटर�पलर अपरेटर टेर्िनङ कम्पनी िलिमटेड) 

िचत्र 2-10: वे��ङको सुर�ा�क उपकरण

स्रोत: �ाटरिपलर अपरेटर ट� े िनङ िलिमटेड 

सुर�ा जु�ाफुट कभर

एप्रोन

वे��ङको
हेलमेट

आम� कभर

सुर�ा�क टोपी

सुर�ा�क च�ा

धुलोको कणह�
रो�े मा�

वे��ङको छालाले बनाइएको
सुर�ा�क पन्जा

(NE)
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(2) �वस्फोट र आगलागी �वपद्/दघुर्टनाको रोकथाम

・�वस्फोट र आगलागीको कारण हुने �वपद्/दघुर्टनाको कारण

�वस्फोट र आगलागी दुघर्टनाको �स्थित (पाठ्यपुस्तक प�ृ 75)

ग्याँस वे�ल्डङ गदार्, चुहावट भएको ज्वलनशील ग्याँस �वस्फोट हुने, वरपरका जल्ने वस्तुहरू जल्ने भई

आगलागी हुने जस्ता �वस्फोट र आगलागीको कारण एक पिछ अक� व्यवसाियक दुघर्टनाहरू भइरहेका छन ।् 

�वशेष गर� पानीजहाज वा ट्यान्क िभतर् आ�द बाफ वा धुलो �वस्फोट भयो भने �वस्फोटको साइज उगर् रूप 

िलई गम्भीर दुघर्टना हुने सम्भावना हुन्छ। 

ग्याँस वे�ल्डङको काम ग�ररहेको बेलामा भएका अ�हलेसम्मको �वस्फोट र आगलागी दुघर्टनाहरूमा, पर्ायः 

जस्तो वे�ल्डङको ज्वलनशील ग्याँस �वस्फोट भएको र जलेको छ। त्यसको कारण, उपकरण र होज (housu) 

को जडानमा खराबी भई चुहावट, पुरानो भई कमजोर भएको सु�वधाबाट हुने चुहावटका साथसाथै फ्ल्यासब्याकले 

गदार् हुने अन्य कारणहरू पिन छन ।् 

धुलो �वस्फोट (hunjin bakuhatu) भनेको के हो? (पाठ्यपुस्तक प�ृ 77) 

ज्वलनशील वस्तु (kanensei no mono) ससाना कण (धुलो) भई ठूलो प�रमाणमा हावामा उ�डरहेको ठाउँमा 

ग्याँस वे�ल्डङ गर् यो भने, यो नै जलाउने सर्ोत भएर उगर् रूपमा �वस्फोट हुन पिन सक्छ। 

धुलो, जल्ने वस्तु भएमा, कोइला जस्ता वस्तुहरू मातर् नभईकन, मैदा, िचनी, प्ला�स्टक लगायत डल्लो 

परेको �स्थितमा नजल्ने एल्युिमिनयम र फलाम जस्तो धातुमा पिन हुन सक्ने हुनाले सावधानी अपनाउनु 

आवश्यक हुन्छ। 
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・�वस्फोट र आगलागीको रोकथाम

■इन्धन ग्याँसबाट हुने �वस्फोट दुघर्टनाको रोकथाम (पाठ्यपुस्तक प�ृ 77)

ग्याँस वे�ल्डङमा हुने धेरै जस्ता �वस्फोट दुघर्टनाहरू, काम गन� वातावरणमा एिस�टलीन (asechiren) जस्ता 

इन्धन ग्याँस चुहावट भई, वे�ल्डङको ज्वाला वा आगो सल्काउने लाइटर जलाउने सर्ोत बन्ने कारण हुन्छन ।् 

त्यसकारण �वस्फोट दुघर्टना रोकथाम गनर्को लािग इन्धन ग्याँसको चुहावट रोक्नु मह�वपूणर् हुन्छ। 

कायर्स्थलमा सध� पयार्� वायुसञ्चार गनुर् आवश्यक हुन्छ। 

त्यसमािथ पिन, अन्य व्यवसायहरू आ�दसँग िमिशर्त कायर्को अनुमान ग�रने अवस्थामा, न�जकै रंग 

लगाउने कायर् आ�द नगन� गर�, अिगर्म रूपमा पयार्� समायोजन गनुर्पदर्छ। 

�वशेष गर� पानीजहाजको �रमोडिलङ, ममर्त, सरसफाई आ�द गन� खण्डमा, सामान रा�े ठाउँ जस्ता 

सम्ब�न्धत पानीजहाजको िभतर्ी भाग वा यसमा जो�डएको ठाउँमा काम सुरु गन� बेला तथा सम्ब�न्धत काम 

ग�ररहेको बेला सध�, कायर् स्थान तथा त्यस स्थान व�रप�र सल्कने क्षमता भएको कुराको बाफ अथवा 

ज्वलनशील ग्याँसको एकागर्ता मापन नगर�कन हुँ दैन (शर्म स्वास्थ्य तथा सुरक्षा िनयम दफा 328 को 3)। 

(NE)



55 

■फ्ल्यासब्याकको कारण हुने �वस्फोट र आगलागी रोकथाम

फ्ल्यासब्याक र त्यसको कारण (पाठ्यपुस्तक प�ृ 78)

ग्याँस वे�ल्डङ र क�टङ (setudan) मा, ज्वलनशील ग्याँस र अ�क्सजन (sanso) वेल्डर र होज (housu)

िभतर् हुन्छ। त्यसकारण पयार्� ध्यान �दएन भने, ज्वाला वेल्डर वा होज (housu) को िभतर्ी भागमा फक� र

िभतर्ी भागको ज्वलनशील ग्याँस जलन भई "फ्ल्यासब्याक" हुन्छ।

फ्ल्यासब्याकको सम्भा�वत कारणहरू िनम्नानुसार छन ।्

【फ्ल्यासब्याकको कारण】 

① नोजल (higuchi) तापमानको वृ��, अपयार्� फ्लो-रेट, िमशर्ण अनुपातमा प�रवतर्न आ�दले जलन गित

ग्याँसको फ्लो भन्दा पिन िछटो भएको अवस्थामा

② आधार सामगर्ी आ�दसँगको कन्ट्याक वा स्प्याटर (supatta) ले नोजल (higuchi) को टुप्पो टािलएको

अवस्थामा।

② LPG को नोजल (higuchi) लाई एिस�टलीन (asechiren) मा पर्योग गरेको खण्डमा।

③ अपयार्� प�जर्ङ र हावाको चुहावटको कारण, ज्वलनशील ग्याँसको होज (housu) को िभतर्ी भागमा हावा

भएको खण्डमा

⑤ अ�क्सजनको होजको िभतर्ी भागमा धातु पाउडर वा प�हलेको फ्ल्यासब्याकको ध्वाँसो टाँिसएको

अवस्थामा।

फ्ल्यासब्याकको कारण हुने दुघर्टना (पाठ्यपुस्तक प�ृ 78) 

फ्ल्यासब्याकको कारण हुने क्षित दुघर्टनाहरूमा, नोजल (higuchi) वा ब्लो पाइप (suikan) जलेर क्षित 

हुने आ�द पदर्छन ।् साथै मािथको ④ र ⑤ को कारण, होज (housu) को िभतर्ी भाग जलन भई होज 

(housu) प�ड्कन (haretu) पिन सक्छ। 

सुरक्षा उपकरण (anzen ki) �ारा "फ्ल्यासब्याक" रो�कए तापिन, यो दोहोर् याइरहेमा होज (housu) आ�दको 

िभतर्ी भाग जलेर पातलो भई, पर्ेसरलाई थाम्न नसक्ने भएर प�ड्कन पिन सक्छ। फ्ल्यासब्याकको कारण 

अ�क्सजन होजको िभतर्ी भागमा ध्वाँसो टाँिसयो भने, ध्वाँसो �वस्फोटक रूपमा जल्न पिन सक्छ। 

फ्ल्यासब्याकको कारण हुने दुघर्टनाको रोकथाम (पाठ्यपुस्तक प�ृ 79) 

फ्ल्यासब्याक हुन न�दनको लािग, काम सुरु गनुर् अगा�ड िन��त रूपमा ग्याँस प�जर्ङ गनुर्पछर्। िन��त 

रूपमा उपकरणहरूको जाँच र मे�न्टनेन्स, ज्वलनशील ग्याँस र अ�क्सजन (sanso) को मापदण्ड अनुरूपको 

�ाण्डिलङ मह�वपूणर् हुन्छ। 

साथै फ्ल्यासब्याक भएको अवस्थाको लािग तयार�को रूपमा, िन��त रूपमा सुरक्षा उपकरण (anzen ki) 

जडान नगर�कन हुँ दैन।

(NE)
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■इन्धन ग्याँस बाहेकको आगलागी दुघर्टनाको रोकथाम

ज्वलनशील वस्तु (kanensei no mono) हटाउने आ�द (पाठ्यपुस्तक प�ृ 79)

िस�ान्त अनुसार वे�ल्डङ कायर्को व�रप�रबाट जल्ने वस्तुहरू हटाउनुपदर्छ। जल्ने वस्तुहरू हटाउन 

असम्भव अवस्थामा, फ्लेमपर्ूफ िसट (bouen shito) छोप्ने वा पाट�सनको व्यवस्था गनुर्पछर्। वे�ल्डङ र 

क�टङको काम गन� बेला आगो िनभाउने चौक�दार भयो भने रामर्ो हुन्छ। 

अचेल भवनका कायर्स्थलहरूमा पर्योग ग�रने कडा युरेथेन फोममा हतपत आगो नफैिलने र नजल्ने 

चीजहरू धैरै हुन्छन ्तर साँघुरो ठाउँ भयो भने वे�ल्डङ र क�टङको तापको कारण उत्पन्न भएको ज्वलनशील 

ग्याँस जम्मा भई, �वस्फोट वा आगलागी दुघर्टना हुने अवस्थाहरू हुन्छन ।् साथै स्पर्े-टाइपको युरेथेन 

फोममा "हतपत नजल्ने" भनेर ले�खएको भए तापिन, 200℃ नाघ्यो भने ज्वलनशील पाइरोिलिसस ग्याँस 

र बाफ उत्पन्न हुने हुनाले, ठाउँ अनुसार उगर् रूपमा जल्ने हुनाले सावधानी अपनाउनुपदर्छ। 

िमिशर्त कायर् अथवा िनकट (यसमा तलमािथ पिन पदर्छ) कायर् आ�द (पाठ्यपुस्तक प�ृ 81) 

िमिशर्त कायर् अथवा तलमािथको कायर् जस्ता िनकट कायर्हरूमा अन्य कायर्हरूको जल्ने वस्तुहरू स्प्याटर 

(supatta) को कारण जल्ने र सल्कने भई आगलागी हुन पिन सक्छ। 

एिस�टलीन (asechiren) पर्योग गर� ग्याँस क�टङ (gasu setudan) को स्प्याटर (supatta) को पर्ार�म्भक 

तापमान 2,200～2,300℃ भनेर अनुमान ग�रएको छ। 

सामान्यतया 10m जितमा स्प्याटर (supatta) उड्छ भन्ने �वचार अनुरूप, त्यो दायरामा जल्ने वस्तुहरू 

नरा�े कुरा मह�वपूणर् हुन्छ। 

(NE)



57 

(3) ग्याँस वे�ल्डङ (gasu setudan) गदार् उत्पन्न हुने हािनकारक �करणहरू (पाठ्यपुस्तक प�ृ

82) 

ग्याँस वे�ल्डङ (gasu setudan) को काम ग�ररहेको बेला, आधार सामगर्ी वा ज्वाला जस्ता उच्च तापमान 

भागबाट श��शाली �व�करण िन�स्करहेको हुन्छ। �व�करणको कारण हुने व्यावसाियक रोगहरू भनेको शर्म 

मानक ऐन लागू अध्यादेश संलग्न तािलकाको 1 को 2 को "व्यावसाियक रोग सूची" मा, "�व�करणको 

सम्पकर् मा आउने कायर्को कारण रे�टना जलन, मोितया�बन्दु जस्ता आँखाको रोग अथवा छालाको रोग" भनेर 

ले�खएको छ। आकर्  वे�ल्डङ जित त होइन तर ग्याँस वे�ल्डङमा पिन श��शाली दे�खने �करण (आँखाले 

दे�खने �करण) वा अल्टर्ाभायोलेट �करण जस्ता हािनकारक �करण (yuugai kousen) उत्पन्न हुन्छन ।् 

(4) अ�क्सजनको कमी (sanso ketubou) ले हुने रोग (पाठ्यपुस्तक पृ� 86)

पयार्� वायुसञ्चार नहुने ठाउँमा ग�रने ग्याँस वे�ल्डङ जस्ता कायर्हरू आ�दमा, अ�क्सजनको कमी (sanso

ketubou) को खतरा हुन्छ। पयार्� वायुसञ्चार नहुने ठाउँमा ग्याँस वे�ल्डङ र थमर्ल क�टङ गन� खण्डमा, 

पोट�बल वायुसञ्चार उपकरण आ�दले कृ�तर्म वायुसञ्चार गनुर्का साथै �स्थित अनुसार उपयु� �ास सुरक्षात्मक 

उपकरण (kokyuu you hogo gu) को पर्योग गनुर्पछर्। 

साथै अ�क्सजनको कमी (sanso ketubou) भएको खतरा ठाउँहरूमा, एयरलाइन मास्क जस्ता ताजा एयर 

आपूितर् गन� मास्क नभएमा पर्योग गनर् नस�कने कुरामा ध्यान �दनु आवश्यक हुन्छ। (अ�क्सजनको कमी 

(sanso ketubou) लाई हावामा अ�क्सजन (sanso) को एकागर्ता 18% मुिन भएको �स्थित भनेर प�रभा�षत 

ग�रएको छ। (अ�क्सजनको कमी (sanso ketubou) ले हुने रोग आ�दको रोकथाम िनयम दफा 2)। साथै 

अ�क्सजनको कमी (sanso ketubou) भएको खतरा ठाउँहरूको काममा "अ�क्सजनको कमी खतरनाक काम 

�वशेष िशक्षा" आवश्यक पदर्छ) 

(NE)
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(5) धातु फ्यूम (hyumu) को कारण हुने दघुर्टना

・धातु फ्यूम (hyumu) र त्यसको स्वास्थ्य असर

ग्याँस वे�ल्डङ आ�दको कारण धातु फ्यूम (hyumu) को उत्पन्न (पाठ्यपुस्तक प�ृ 86)

फ्यूम (hyumu) भनेको उच्च तापमानको धातु बाफ बनेर कायर् वातावरणमा �रिलज भई, हावामा िचिसएर

जमेको चीज हो। ग्याँस वे�ल्डङ वा ग्याँस क�टङ (gasu setudan) मा आधार सामगर्ी मातर् नभईकन, सतहको 

प्ले�टङमा हुने धातु पिन फ्यूम (hyumu) हुने कुरामा ध्यान �दनु आवश्यक हुन्छ। 

・न्यूमोकोिनओिसस (jinpai) ज�टल रोग

न्यूमोकोिनओिसस (jinpai) (पाठ्यपुस्तक प�ृ 88)

धातु फ्यूम (hyumu) को कारण हुने द�घर् हािनको रूपमा, सबैभन्दा ग�म्भर रोग न्यूमोकोिनओिसस (jinpai)

र त्यसको ज�टल रोग हो। लक्षणहरू खराब हुँ दै गयो भने खोक�, खकार, स्वाँस्वाँ, �ास रो�कने जस्ता 

लक्षणहरू दे�खएर �ासपर्�ास पिन क�ठन हुन्छ। 

हालको िच�कत्सामा न्यूमोकोिनओिसस (jinpai) लाई प�हले कै अवस्थामा फकार्उन स�कँदैन। साथै धुलो 

कायर्बाट टाढा रहेमा, त्यो भन्दा बढ� लक्षणहरू खराब हुँ दैन भन्ने हुँ दैन। कायर्बाट टाढा रहे तापिन, �वगतमा 

ठूलो प�रमाणको फ्यूम (hyumu) मा एक्सपोजर भएको खण्डमा, लक्षणहरू अझै खराब हुँ दै जाने अवस्थाहरू 

हुन्छन ।् 

ज�टल रोग (पाठ्यपुस्तक पृ� 88) 

न्यूमोकोिनओिसस (jinpai) भयो भने, फोक्सोको काम गन� क्षमता कम हुने मातर् नभई, थ�रथ�रका रोग 

लागेर ज�टल हुन पिन सक्छ। न्यूमोकोिनओिसस (jinpai) सँग �वशेष ग�हरो सम्बन्ध भएको ज�टल रोगको 

रूपमा कानूनले प�हचान गरेको 6 �किसमका रोगहरू छन ।् एस्बेस्टोसमा एक्सपोजर भएको एस्बेस्टोिससको 

सन्दभर्मा, मेसोथेिलयोमा पिन ज�टल रोगको रूपमा प�हचान ग�रएको छ। 

【कानूनले प�हचान गरेको न्यूमोकोिनओिसस (jinpai) सँग �वशेष ग�हरो सम्बन्ध भएको ज�टल रोग】 

● फोक्सोको क्षयरोग

● प्लूरसी क्षयरोग

● सेकेन्डर� बर्ोन्काइ�टस

● सेकेन्डर� बर्ोन्काइकोटािसस

● सेकेन्डर� न्यूमोथोर् याक्स

● पर्ाथिमक फोक्सोको क्यान्सर

(NE)
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・धातु फ्यूम (hyumu) का लािग उपायहरू (पाठ्यपुस्तक प�ृ 88)

सामान्यतया रासायिनक त�व वा धूलोको इनहेलेशन एक्स्पोजोरको �वरू�को उपायहरूमा हािनकारक त�व

पर्योग नगन� गर� गन� इ�न्टर्�न्सक सुरक्षा, स्थानीय िनकास िसस्टम (local exhaust system) आ�द�ारा 

इ�न्जिनय�रङ उपाय, कामदारलाई स्वास्थ्य तथा सुरक्षा िशक्षा आ�दको व्यवस्थापन उपाय र व्य��गत 

सुरक्षात्मक उपकरणको पर्योग गर� 4 उपायहरू छन ।् यी मध्ये सबैभन्दा उच्च पर्ाथिमकताका साथ अपनाउनुपन� 

उपाय इ�न्टर्�न्सक सुरक्षा हो र त्यसपिछ इ�न्जिनय�रङ उपाय, व्यवस्थापन उपायको कर्ममा पर्ाथिमकता �दई, 

व्य��गत सुरक्षात्मक उपकरणलाई अ�न्तम पर्योग गनुर्पदर्छ। 

ग्याँस वे�ल्डङको खण्डमा, इ�न्टर्�न्सक सुरक्षा भनेको उत्पन्न हुने फ्यूम (hyumu) लाई कम गनुर् हो र पूणर् 

रूपमा फ्यूम (hyumu) हटाउन गाहर्ो हुन्छ। 

त्यसको लािग लो फ्यूम भएको पग्लने सामगर्ीको चयनका साथै िन��त रूपमा इ�न्जिनय�रङ उपाय, 

व्यवस्थापन उपाय, व्य��गत सुरक्षात्मक उपकरण पर्योग; यी 3 उपायहरू आपनाउनुपन� हुन्छ। 

�ास सुरक्षात्मक उपकरण (kokyuu you hogo gu) (पाठ्यपुस्तक प�ृ 90) 

भवन बा�हर आकर्  वे�ल्डङ गन� खण्डमा वा अस्थायी रूपमा भवन िभतर् काम गन� खण्डमा, स्थानीय िनकास 

िसस्टम (local exhaust system) आ�दको व्यवस्था गनर् क�ठन हुन्छ। त्यस्तो बेला, �ास सुरक्षात्मक उपकरण 

(kokyuu you hogo gu) �ारा कामदारले सास फेन� हावाको हािनकारक त�वको एकागर्तालाई स्वीकायर् जो�खम 

स्तरसम्म घटाउनु आवश्यक हुन्छ। त्यसको लािग उिचत �ास सुरक्षात्मक उपकरण (kokyuu you hogo gu) 

चयन गर�, उिचत पर्योग �विधको पालना नगर�कन हुँ दैन। 

�ास सुरक्षात्मक उपकरण (kokyuu you hogo gu) को पर्योगलाई कायर् व्यवस्थापनको एक भागमा रा�खएको 

छ। �ास सुरक्षात्मक उपकरण (kokyuu you hogo gu) भनेको काम गन� वातावरणमा हािनकारक रासायिनक 

त�व भएको बेला, कामदारले हािनकारक रासायिनक त�व शर�र िभतर् नतान्ने उ�ेश्यको व्य��गत सुरक्षात्मक 

उपकरण हो। 

धुलोको कणहरू रोक्ने मास्क (पाठ्यपुस्तक प�ृ 90) 

यो, काम गन� वातावरणको धुलो आ�द �फल्टरले हटाउने पर्कार (kokyuu you hogo gu) हो। �फल्टर फेनर् 

स�कने, फेन� टाइप र एक पटक पर्योग गरेर फाल्ने टाइप हुन्छन ।् फेन� टाइपमा, मास्कमा �फल्टर जो�डएको, 

पर्त्यक्ष जो�डएको पर्कार र छोटो होज (housu) बाट जो�डएको अलग पर्कार हुन्छन ।् (पर्त्यक्ष जो�डएको पर्कारको 

भन्दा) अलग पर्कारको उच्च क्षमता हुन्छ। 

सामान्य घरमा पर्योग ग�रने स�जर्कल मास्क र नबुनेको कपडाको मास्कमा धुलोको कणहरू रोक्ने क्षमता 

हुँ दैन।

(NE)
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(6) अन्य

・�हटस्टर्ोक (necchuushou) रोकथामको उपाय (पाठ्यपुस्तक प�ृ 92)

�हटस्टर्ोक (necchuushou) को लािग दैिनक स्वास्थ्य व्यवस्थापन पिन मह�वपूणर् हुन्छ र लगातार काम

नगर�कन, उिचत समय �वशर्ाम गनुर्पदर्छ। �वशेष गर�, साँघुरो ठाउँ वा गम�को समयमा भवन बा�हर आ�द 

उच्च तापमान, आदर्र्ता र चक� घाम मुिनको काममा हुन्छ। यस्तो अवस्थामा, WBGT (ताप सूचकाङ्क) लाई 

ध्यानमा राखेर काम गन� कुरा र पयार्� �डर्न्क्स र नुन भएको पदाथर् पूितर् गन� कुरा मह�वपूणर् हुन्छ। क्याफेन 

भएको िगर्न-ट� आ�दमा मूतर्वधर्क पर्भाव पान� हुनाले �हटस्टर्ोक (necchuushou) बाट बच्ने उपायको रूपमा यो 

उपयु� नहुने कुरालाई ध्यानमा रा�ुपदर्छ। 

・खस्ने दघुर्टना (tuiraku saigai) रोकथाम (पाठ्यपुस्तक प�ृ 93)

अग्लो ठाउँमा वे�ल्डङ कायर् गन� खण्डमा, खस्ने दुघर्टना (tuiraku saigai) रोकथामको लािग उिचत ढंगमा

खस्नबाट रोक्ने उपकरण (tuiraku seishi you kigu) को पर्योग गनुर्पदर्छ। (फुल हान�सको �वशेष िशक्षा 

आवश्यक पदर्छ) 

(NE)
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चरण 3. सम्ब�न्धत िनयम तथा कानून 

3.1 ग्याँस वे�ल्डङ आ�दसँग सम्ब�न्धत कानूनी पर्णाली (पाठ्यपुस्तक प�ृ 101) 

ग्याँस वे�ल्डङ कायर्सँग सम्ब�न्धत कानूनको रूपमा, शर्म 

स्वास्थ्य तथा सुरक्षा ऐन (roudou anzen eiseihou) मा के�न्दर्त 

कानून, यस बमो�जमको म�न्तर्प�रषद्को आदेश, मन्तर्ालयको 

आदेश जस्ता धेरै कानूनहरू लागू ग�रएको छ। 

यो प�रच्छेदमा यसका पर्मुख कुराहरूको प�रचय ग�रन्छ। 

शर्म स्वास्थ्य तथा सुरक्षाका उपायहरू प�हले शर्म सतर्हरूको 

मापदण्ड, शर्म मापदण्ड ऐनमा तो�कएको िथयो तर स्योवा 47 

सालमा �ववरणलाई पूणर् गर� एकल ऐनको रूपमा शर्म स्वास्थ्य 

तथा सुरक्षा ऐन (roudou anzen eiseihou) लागू ग�रयो र 

त्यसपिछ यो कानून बमो�जम व्यवसाियक दुघर्टना रोकथामको �विभन्न िनयमहरू तयार ग�रएको छ। 

यी कानूनी पर्णालीहरू िनम्नानुसार रहेका छन ।्

※　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。

労働安全衛生法

じん肺法施行規則

作業環境測定法施行規則

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

アセチレン溶接装置のアセチレン発生器構造規格

作業環境測定法施行令

労働安全衛生法施行令

作業環境測定法（※）

じん肺法

労働安全衛生規則

鉛中毒予防規則

特定化学物質障害予防規則

酸素欠乏症等防止規則

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）

機械等検定規則

कानून

म��प�रषद्को आदेश

म�ालयको आदेश (िनयम), 

सूचना/साव�जिनक सूचना

(नीित आिद) 

ससदमा
स्थापना

म��प�रष
द्को िनण�य

म�ालय
प्रमुखको िनण�य

िचत्र 3-1 कानूनी प्रणाली

श्रम �ा� तथा सुर�ा ऐन (roudou anzen eiseihou)

�ूमोकोिनओिसस (jinpai) ऐन

काय� वातावरण मापन ऐन (*)

श्रम �ा� तथा सुर�ा ऐन (roudou anzen eiseihou) काया��यन अ�ादेश

काय� वातावरण मापन ऐन काया��यन अ�ादेश

श्रम सुर�ा िनयम 

लीड िवषा�ता रोकथाम िनयम

िनिद� � रासायिनक पदाथ� िवकार रोकथाम िनयमह�

अ��जनको कमी (sanso ketubou) ले �ने रोग आिदको रोकथाम िनयम

धुलो िवकार रोकथाम िनयम (* भवन िभत्रको काय�स्थल आिदमा धातुको �ाँस किटङ (gasu setudan) मा लागू) 

मेिसन आिदको जाँच िनयम

एिसिटलीन वे��ङ उपकरणको सुर�ा उपकरण (anzen ki) तथा मेनफो�को प्रयोग गरी �ाँस वे��ङ गन� उपकरणको
सुर�ा उपकरण (anzen ki) को मानक 

एिसिटलीन वे��ङ उपकरणको एिसिटलीन (asechiren) जेनरेटर संरचनाको मानक

�ूमोकोिनओिसस (jinpai) ऐन लागू अ�ादेश

काय� वातावरण मापन ऐन लागू अ�ादेश

* आधार सामग्री आिदमा �ाि�ज ज�ा दायरामा पन� त�ह� भएको ख�मा काय� वातावरण मापन गनु �पछ� । 

(NE)
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3.2 शर्म स्वास्थ्य तथा सुरक्षा ऐन (roudou anzen eiseihou) (उ�रण) 

(व्यवसाय सञ्चालक आ�दको दाियत्व) 

दफा 3 व्यवसाय सञ्चालकले यस कानून�ारा तो�कएको व्यवसाियक दुघर्टनाको रोकथामको न्यूनतम मापदण्डको 

पालना गन� मातर् नभईकन, वास्त�वक रूपमा आरामदायी कायर् वातावरण र शर्म सतर्हरूको सुधार�ारा 

कायर्स्थलमा कामदारको सुरक्षा र स्वास्थ्य सुिन��त नगर�कन हुँ दैन। साथै व्यवसाय सञ्चालकले सरकारले 

सञ्चालन गन� व्यवसाियक दुघर्टनाको रोकथामसँग सम्ब�न्धत नीितमा सहयोग नगर� हुँ दैन। (पाठ्यपुस्तक 

पृ� 107) 

दफा 4 कामदारले व्यवसाियक दुघर्टना रोकथाम गनर्को लािग आवश्यक कुराहरूको पालना गनुर्का साथै व्यवसाय 

सञ्चालक तथा अन्य सम्ब�न्धत िनकायहरूले सञ्चालन गन� व्यवसाियक दुघर्टनाको रोकथामसँग सम्ब�न्धत 

उपायहरूमा सहयोग गन� पर्यास नगर� हुँ दैन। (पाठ्यपुस्तक पृ� 108) 

(पर्कार अनुसारको जाँच) 

दफा 44 को 2 दफा 42 को मेिसन आ�द मध्येको संलग्न तािलका दफा 4 मा उल्लेख ग�रएको मेिसन जस्ता 

म�न्तर्प�रषद्को आदेश�ारा तो�कएका कुराहरू िनमार्ण गर�, अथवा आ�द गरेको व्य��ले शर्म तथा कल्याण 

मन्तर्ालयको अध्यादेशले तोकेको ठाउँ अनुसार, स्वास्थ्य, शर्म तथा कल्याण मन्तर्ीको दतार् पर्ा� व्य�� (यसपिछ 

"पर्कार अनुसारको जाँच िनकाय" भिननेछ।) �ारा ग�रने सम्ब�न्धत मेिसन आ�दको पर्कारको जाँच नगराईकन 

हुँ दैन। य��प सम्ब�न्धत मेिसन आ�द मध्येको आयात ग�रएको मेिसन आ�द भई, त्यो पर्कारको सन्दभर्मा 

िनम्न बुँदाको जाँच ग�रएको मेिसन आ�दमा पन� कुराहरू भने यसमा मातर् सीिमत हुनेछैन। (पाठ्यपुस्तक 

पृ� 116) 

(नोट) धुलोको कणहरू रोक्ने मास्क, धुलोको कणहरू रोक्ने मास्क, इले�क्टर्क फ्यान भएको �ास सुरक्षात्मक 

उपकरण, सुरक्षात्मक टोपी आ�द िनमार्ण र आयात गरेको व्य��ले शर्म तथा कल्याण मन्तर्ालयको 

अध्यादेश�ारा तो�कएको ठाउँ अनुसार, पर्कार अनुसारको जाँच िनकाय�ारा ग�रने “पर्कार अनुसारको जाँच” 

नगराई हुँ दैन। 

(NE)
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(रोजगार पर्ितबन्ध) 

दफा 61 व्यवसाय सञ्चालकले केर्न चलाउने तथा अन्य म�न्तर्प�रषद्को आदेश�ारा तो�कएका कायर्हरू �जल्ला 

शर्म ब्यूरोको पर्मुखको सम्ब�न्धत कायर्को अनुमित पतर् पर्ा� व्य�� अथवा �जल्ला शर्म ब्यूरोको पर्मुखको दतार् 

पर्ा� िनकायले सञ्चालन गन� सम्ब�न्धत कायर्को पर्ा�विधक पर्िशक्षण पूरा गरेको व्य�� तथा अन्य स्वास्थ्य, 

शर्म तथा कल्याण मन्तर्ालयको अध्यादेशमा तो�कएको योग्यता भएको व्य�� नभएमा, सम्ब�न्धत कायर्हरू 

गराउनु हुँ दैन। 

2 अिघल्लो बुँदाको िनयमअनुसार सम्ब�न्धत काममा संलग्न हुन सक्ने व्य�� बाहेक अन्य व्य��ले सम्ब�न्धत 

कायर् गनुर् हुँ दैन। 

3 बुँदा 1 को िनयम अनुसार सम्ब�न्धत कायर्मा संलग्न हुन सक्ने व्य��ले सम्ब�न्धत कायर्मा संलग्न हुने 

बेला, यस सम्बन्धीको अनुमित पतर् तथा अन्य योग्यताहरू पर्मा�णत हुने कागजात आफूसँग नराखीकन हुँ दैन। 

(पाठ्यपुस्तक पृ� 118) 

(NE)
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3.3 शर्म स्वास्थ्य तथा सुरक्षा िनयम (उ�रण) 

(काममा रा�े बेला आ�दको िशक्षा) 

दफा 35 व्यवसाय सञ्चालकले, कामदारलाई काममा राखेको अथवा कामदारको कायर् �ववरण प�रवतर्न गरेको 

बेला, सम्ब�न्धत कामदारलाई �ढलाइ नगर�कन िनम्न बुँदाहरू मध्ये सम्ब�न्धत कामदार संलग्न हुने कायर् 

सम्बन्धी सुरक्षा अथवा स्वच्छताको लािग आवश्यक कुराहरूबारे िशक्षा न�दईकन हुँ दैन। य��प, दफा 2 को ग 

मा उल्लेख ग�रएका कामका पर्कारहरूको कायर्स्थलका कामदारको सन्दभर्मा, क दे�ख घ सम्मका कुराहरूको 

िशक्षालाई छुट गनर् स�कन्छ। 

क मेिसन आ�द र सामगर्ी आ�दको खतरा अथवा हािन तथा यी कुराहरूको �ाण्डिलङ �विधसँग सम्ब�न्धत 

कुराहरू। 

ख सुरक्षा उपकरणहरू, हािनकारक त�व िनयन्तर्ण उपकरण अथवा सुरक्षात्मक उपकरणको क्षमता तथा यी 

कुराहरूको �ाण्डिलङ �विधसँग सम्ब�न्धत कुराहरू। 

ग काम गन� त�रकासँग सम्ब�न्धत कुराहरू। 

घ काम सुरु गन� बेलाको जाँचसँग सम्ब�न्धत कुराहरू। 

ङ सम्ब�न्धत कायर्सँग सम्बन्ध भएका हुन सक्ने खतरा भएको रोगको कारण तथा रोकथामसँग सम्ब�न्धत 

कुराहरू। 

च सामानहरू छुट्याउने, िमलाउने र सरसफाइ कायम रा�े कुरासँग सम्ब�न्धत कुराहरू। 

छ दुघर्टना भएको बेला आ�दमा अपनाउनुपन� आपत्कालीन पर्ाथिमक उपचार र खतराबाट बच्ने कुरासँग 

सम्ब�न्धत कुराहरू। 

ज अिघल्ला बुँदाहरूमा सूचीब� कुराहरू बाहेकका सम्ब�न्धत कायर्सँग सम्बन्ध भएको सुरक्षा अथवा स्वच्छताको 

लािग आवश्यक कुराहरू। (पाठ्यपुस्तक पृ� 130)  

2 व्यवसाय सञ्चालकले अिघल्ला बुँदाहरूमा सूचीब� सबै कुराहरू अथवा केह� अंशबारे पर्त्येक ज्ञान तथा कौशल 

छ भनेर पर्मा�णत भएको कामदारलाई सम्ब�न्धत कुराहरूको िशक्षा छुट �दन सक्नेछ। (पाठ्यपुस्तक पृ� 131) 

(NE)
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(पर्ा�विधक पर्िशक्षण पर्माणपतर् पुन: जार� आ�द) 

दफा 82 पर्ा�विधक पर्िशक्षण पर्माणपतर् जार� पर्ा� गरेको व्य��ले सम्ब�न्धत पर्ा�विधक पर्िशक्षणसँग सम्बन्ध 

भएको कायर्मा वास्त�वक रूपमा संलग्न भइरहेको व्य�� अथवा संलग्न हुन खो�जरहेको व्य��ले, यो हराई 

अथवा क्षित भएको बेला, बुँदा 3 मा तो�कएको अवस्था बाहेक, पर्ा�विधक पर्िशक्षण पर्माणपतर् जार� पर्ा� दतार् 

पर्िशक्षण संस्थामा पर्ा�विधक पर्िशक्षण पर्माणपतर् पुन: जार� आवेदन (ढाँचा नं. 18) पेस गर�, पर्ा�विधक पर्िशक्षण 

पर्माणपतर् पुन: जार� नगर�कन हुँ दैन। 

2 अिघल्लो बुँदामा तो�कएको व्य��ले नाम प�रवतर्न गरेको बेला, बुँदा 3 मा तो�कएको अवस्था बाहेक, पर्ा�विधक 

पर्िशक्षण पर्माणपतर् जार� पर्ा� दतार् पर्िशक्षण संस्थामा पर्ा�विधक पर्िशक्षण पर्माणपतर् पुनल�खन आवेदन (ढाँचा 

नं. 18) पेस गर� पर्ा�विधक पर्िशक्षण पर्माणपतर् पुनल�खन नगर�कन हुँ दैन। (पाठ्यपुस्तक पृ� 132)  

(भे�न्टलेसन आ�द�ारा �वस्फोट अथवा आगलागीको रोकथाम) 

दफा 261 व्यवसाय सञ्चालकले सल्कने क्षमता भएको कुराको बाफ, ज्वलनशील ग्याँस अथवा ज्वलनशील धुलो 

भई, �वस्फोट अथवा आगलागी हुने खतरा भएको ठाउँमा सम्ब�न्धत बाफ, ग्याँस अथवा धुलोको कारण हुने 

�वस्फोट अथवा आगलागी रोकथाम गनर्को लािग भे�न्टलेसन, वायुसञ्चार,धुलो आ�दको उपायहरू नअपनाईकन 

हुँ दैन। (पाठ्यपुस्तक पृ� 133) 

(तेलजन्य पदाथर् आ�द हुने पाइप अथवा कन्टेनरको वे�ल्डङ आ�द) 

दफा 285 व्यवसाय सञ्चालकले खतरनाक चीज बाहेकका सल्कने क्षमता भएको तेलजन्य पदाथर् अथवा ज्वलनशील 

धुलो अथवा खतरनाक चीज हुने खतरा भएको पाइप अथवा ट्यान्क, डर्महरू आ�दको कन्टेनरहरूमा, अिगर्म 

रूपमा, यी खतरनाक चीजहरू बाहेकका सल्कने क्षमता भएको तेलजन्य पदाथर् अथवा ज्वलनशील धुलो अथवा 

खतरनाक चीजहरू हटाउने जस्ता �वस्फोट अथवा आगलागी रोकथामको लािग उपायहरू अपनाए पिछको 

�स्थित नभएमा, वे�ल्डङ, थमर्ल क�टङ तथा अन्य आगो पर्योग गन� कायर् अथवा �झल्का िन�स्कने खतरा 

भएको काम लगाउनु हुँ दैन। 

2 कामदारले अिघल्लो बुँदाको उपायहरू अपनाए पिछको अवस्था नभएमा, सो बुँदाको काम गनुर् हुँ दैन। 

(पाठ्यपुस्तक पृ� 134) 

(NE)



66 

(अपयार्� भे�न्टलेसन जस्ता ठाउँहरूमा ग�रने वे�ल्डङ आ�द) 

दफा 286 व्यवसाय सञ्चालकले, भे�न्टलेसन अथवा वायुसञ्चार अ�क्सजन (sanso) ठाउँमा वे�ल्डङ, थमर्ल क�टङ, 

धातु तताउने तथा अन्य आगो पर्योग गन� काम अथवा घोट्ने ढुङ्गाले गन� सुक्खा गर्ाइ�न्डङ, िछनोले गन� िच�पङ 

र अन्य �झल्का िन�स्कने खतरा भएको काम गन� बेला, अ�क्सजनलाई भे�न्टलेसन अथवा वायुसञ्चारको लािग 

पर्योग गनुर् हँुदैन। 

2 कामदारले अिघल्लो बुँदाको अवस्थामा अ�क्सजनलाई भे�न्टलेसन अथवा वायुसञ्चारको लािग पर्योग गनुर् 

हुँ दैन। (पाठ्यपुस्तक पृ� 135) 

(सुरक्षा उपकरण (anzen ki) को स्थापना)

दफा 306 व्यवसाय सञ्चालकले एिस�टलीन वे�ल्डङ उपकरणको सन्दभर्मा, उ� पर्त्येक ब्लो पाइप (suikan) मा 

सुरक्षा उपकरण (anzen ki) को व्यवस्था नगर�कन हुँ दैन। य��प, मुख्य पाइपमा सुरक्षा उपकरण (anzen ki) 

को व्यवस्था भई, ब्लो पाइप (suikan) सँग सबैभन्दा न�जक रहेको पर्त्येक शाखा पाइपमा सुरक्षा उपकरण 

(anzen ki) को व्यवस्था भएको बेला, यसमा मातर् सीिमत हुनेछैन। 

2 व्यवसाय सञ्चालकले जेनरेटरबाट ग्याँस रेजोभर छु�ट्टएको एिस�टलीन वे�ल्डङ उपकरणको सन्दभर्मा, जेनरेटर 

र ग्याँस रेजोभरको बीचमा सुरक्षा उपकरण (anzen ki) को व्यवस्था नगर�कन हुँ दैन। (पाठ्यपुस्तक पृ� 137) 

(तामाको पर्योग पर्ितबन्ध)

दफा 311 व्यवसाय सञ्चालकले मोल्टन एिस�टलीन (asechiren) को मेनफोल्डको पर्योग गर� ग्याँस वे�ल्डङ गन� 

उपकरणको पाइ�पङ तथा सहायक उपकरणहरूमा तामा अथवा 70% वा सोभन्दा बढ� तामा भएको अलोइ 

पर्योग गनुर् हुँ दैन। (पाठ्यपुस्तक पृ� 138) 

(NE)
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(िनयिमत आत्म-िनर�क्षण (teiki jishu kensa)) 

दफा 317 व्यवसाय सञ्चालकले एिस�टलीन वे�ल्डङ उपकरण अथवा मेनफोल्डको पर्योग गर� ग्याँस वे�ल्डङ गन� 

उपकरण (यी पाइपहरू मध्ये जिमनमुिन गा�डएको भाग बाहेक। तलका दफाहरूमा पिन एकै।) को पर्त्येक 1 

वषर् िभतर् 1 पटक, िनयिमत रूपमा सम्ब�न्धत उपकरणको क्षित, आकार प�रवतर्न, �खइएको छ वा छैन तथा 

त्यसको क्षमताबारे आत्म-िनर�क्षण नगर�कन हुँ दैन। य��प, 1 वषर् भन्दा बढ� पर्योग नगन� एिस�टलीन वे�ल्डङ 

उपकरण अथवा मेनफोल्डको पर्योग गर� ग्याँस वे�ल्डङ गन� उपकरणको सम्ब�न्धत पर्योग नगन� अविधमा, 

यसमा मातर् सीिमत हुनेछैन। 

4 व्यवसाय सञ्चालकले बुँदा 1 अथवा बुँदा 2 को आत्म-िनर�क्षण गरेको बेला, िनम्न �ववरणहरू रेकडर् गर�, 

यसलाई 3 वषर्को अविध भण्डारण नगर�कन हुँ दैन। 

क िनर�क्षण िमित 

ख िनर�क्षण �विध 

ग िनर�क्षण स्थान 

घ िनर�क्षणको नितजा 

ङ िनर�क्षण गरेको व्य��को नाम 

च िनर�क्षणको नितजा बमो�जम ममर्त जस्ता उपायहरू अपनाएको खण्डमा उ� �ववरण 

(पाठ्यपुस्तक पृ� 140)  

(�ास सुरक्षात्मक उपकरण (kokyuu you hogo gu) आ�द) 

दफा 593 व्यवसाय सञ्चालकले, अत्यन्तै तातो अथवा िचसो ठाउँमा गन� काम, ठूलो प�रमाणको तातो वस्तुहरू, 

िचसो वस्तुहरू अथवा हािनकारक त�व �ाण्डल गन� कायर्, हािनकारक �करण पन� कायर्, ग्याँस, बाफ अथवा 

धुलो िनस्केर हािन हुने ठाउँको कायर्, रोगाणु�ारा संकर्मणको उच्च खतरा भएको कायर् तथा अन्य हािन हुने 

कायर्हरूमा, सम्ब�न्धत कायर्मा संलग्न हुने कामदारलाई पर्योग गनर् लगाउनको लािग उिचत सुरक्षात्मक कपडा, 

सुरक्षात्मक चश्मा, �ास सुरक्षात्मक उपकरण (kokyuu you hogo gu) जस्ता सुरक्षात्मक उपकरणको व्यवस्था 

नगर�कन हुँ दैन। (पाठ्यपुस्तक पृ� 142)  

(NE)
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3.4 धुलो �वकार रोकथाम िनयम 

धुलो �वकार रोकथाम िनयमको रूपरेखा िनम्नानुसार रहेको छ (पाठ्यपुस्तक पृ� 106 बाट) 

・धातुलाई थमर्ल क�टङ गन� काम (धुलो �वकार रोकथाम िनयम) (पाठ्यपुस्तक 106)

"भवन िभतर्, खानी िभतर् अथवा ट्यान्क, पानीजहाज, पाइप, सवार� साधन आ�दको िभतर्ी भागमा, धातुलाई

थमर्ल क�टङ गन� अथवा आकर्  पर्योग गरेर गाउ�जङ गन� कायर्", धुलो �वकार रोकथाम िनयम अन्तगर्तको "धुलो 

कायर्" मा पदर्छ (धुलो िनयम दफा 2 को 1 को 1 तथा संलग्न तािलका 1 को 20) । अथार्त ,् ग्याँस क�टङ 

(gasu setudan) कायर् धुलो कायर्मा पदर्छ। 

धातुलाई थमर्ल क�टङ गन� भवन िभतर्को कायर्स्थल आ�दमा जेनरल भे�न्टलेसन िसस्टम (zentai kankisouchi) 

(खानी िभतर् वायुसञ्चार उपकरण) आ�दको व्यवस्था गन� कुरा र खानी िभतर्को कायर्स्थलमा धुलोको एकागर्ता 

मापन गन� कुरा आ�द अिनवायर् ग�रएको छ। 

(NE)
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ग्याँस वे�ल्डङ पर्ा�विधक पर्िशक्षण सहायक पाठ्यपुस्तकको पर�क्षा पर्� संगर्ह 

चरण 1. ग्याँस वे�ल्डङ आ�दमा पर्योग ग�रने उपकरणसँग सम्ब�न्धत पर्�हरू 

■पर्� नम्बर 1 (ग्याँस क�टङ (gasu setudan) को �वशेषता)

ग्याँस क�टङ (gasu setudan) को �वशेषताको सन्दभर्मा, िनम्न 4 व्याख्याहरू मध्येबाट एउटा गलत व्याख्या

चयन गनुर्होस ।्

(1) ग्याँसको जलन तापमानले अक्सीकरण हुने सामगर्ी भएमा, बाक्लो प्लेट पिन काट्न स�कन्छ।

(2) ग्याँस क�टङ (gasu setudan) मा धातुलाई अक्सीकरण�ारा का�टन्छ।

(3) ग्याँसको जलन तापमान अनुसार अक्सीकरण हुने सामगर्ी बाहेक पिन काट्न स�कन्छ।

(4) स्ट�ल सामगर्ीहरू काट्नको लािग ग्याँस क�टङ (gasu setudan) सबैभन्दा बढ� पर्योग ग�रन्छ।

■पर्� नम्बर 2 (ग्याँस वे�ल्डङ र क�टङ (setudan) को खतरा)

ग्याँस वे�ल्डङ र क�टङ (setudan) को खतराको सन्दभर्मा, िनम्न 4 व्याख्याहरू मध्येबाट एउटा गलत व्याख्या

चयन गनुर्होस ।्

(1) �ान्डल ग�रने अ�क्सजन (sanso) र ग्याँसमा िन��त खतरा भएका कुराहरू हुन्छन ।्

(2) ज्वलनशील ग्याँसको कारण �वस्फोट र आगलागी हुँ दैन।

(3) ग्याँस वे�ल्डङ कायर्को कारण उच्च तापमानको ज्वाला न�जक भएको ज्वलनशील बाफ र ग्याँसमा आगो

स�ल्कएर �वस्फोट दुघर्टनाहरू भइरहेका छन ।्

(4) �वगतमा उच्च तापमान भएको आधार सामगर्ी वा स्प्याटर (supatta) आ�दमा छोएर चोट लाग्ने दुघर्टनाहरू

भएका छन ।्

(NE)
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■पर्� नम्बर 3 (ग्याँस वे�ल्डङ र ग्याँस क�टङ (gasu setudan) मा पर्योग ग�रने उपकरणहरू)

ग्याँस वे�ल्डङ र ग्याँस क�टङ (gasu setudan) मा पर्योग ग�रने उपकरणहरूको नामको सन्दभर्मा, िनम्न 4

मध्येबाट एउटा गलत जवाफ चयन गनुर्होस ।्

(1) ग्याँस वे�ल्डङमा पर्योग ग�रने उपकरणहरू मध्येको सक्सन पाइप र नोजल (higuchi) हटाएर क�टङका

उपकरणहरू जडान गरेमा ग्याँस क�टङ (gasu setudan) गनर् स�कन्छ।

(2) सबै ज्वलनशील ग्याँसको लािग एकै वेल्डर साझा रूपमा पर्योग गनर् स�कन्छ भन्ने हुँ दैन।

(3) अ�क्सजन (sanso) को कन्टेनर, ज्वलनशील ग्याँसको कन्टेनर, अ�क्सजन (sanso) र ग्याँसलाई वेल्डरमा

पठाउने होज (housu) र वेल्डर गर� यी 4 कुराहरू मातर् भएमा, ग्याँस वे�ल्डङ गनर् स�कन्छ र यी बाहेकका

अन्य उपकरणहरूको आवश्यकता पद�न।

(4) ज्वलनशील ग्याँसको �किसम र पर्ेसर अनुसार उपयु� वेल्डर पर्योग नगर�कन हुँ दैन।

■पर्� नम्बर 4 (टचर् (tochi))

टचर् (tochi) को सन्दभर्मा, िनम्न 4 व्याख्याहरू मध्येबाट एउटा गलत व्याख्या चयन गनुर्होस ।्

(1) ग्याँस वे�ल्डङको वेल्डर र ग्याँस क�टङ (gasu setudan) को कटर (setudanki) ले ज्वलनशील ग्याँस मातर्

जलाई, धातु सामगर्ीलाई तताउँछ।

(2) धातु तताउन, वे�ल्डङ र क�टङ गनर्को लािग पर्योग ग�रने उपकरणलाई टचर् (tochi) भिनन्छ।

(3) ग्याँस वे�ल्डङको वेल्डर र ग्याँस क�टङ (gasu setudan) को कटर (setudanki) ले ज्वलनशील ग्याँस र

अ�क्सजन (sanso) लाई िमसाएर जलाई, धातु सामगर्ीलाई तताउँछ।

(4) ग्याँस वे�ल्डङको वेल्डर र ग्याँस क�टङ (gasu setudan) को कटर (setudanki), ब्लो पाइप (suikan) र

नोजल (higuchi) बाट बनेको हुन्छ।

(NE)
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■पर्� नम्बर 5 (ज्वलनशील ग्याँसका �किसमहरू र नोजल (higuchi))

ज्वलनशील ग्याँसका �किसमहरू र नोजल (higuchi) को सन्दभर्मा, िनम्न 4 व्याख्याहरू मध्येबाट एउटा गलत

व्याख्या चयन गनुर्होस ।्

(1) पर्ोपेन (puropan) को तुलनामा एिस�टलीन (asechiren) स�जलै जल्छ र यसको जलन गित तीवर् हुन्छ।

(2) �किसम अनुसार ज्वलनशील ग्याँसको पर्कृित फरक हुन्छ तर सबै ज्वलनशील ग्याँसहरूमा नोजल (higuchi)

को बनावट एकै हुन्छ।

(3) फ्ल्यासब्याक रोकथामको लािग नोजल (higuchi) बाट ज्वाला निनस्केसम्म, सकेसम्म तापमान नबढ्ने गर�

एिस�टलीन (asechiren) ग्याँसको नोजल (higuchi) बनाइएको हुन्छ।

(4) फ्ल्यासब्याक भयो भने अत्यन्तै खतरा हुन्छ।

■पर्� नम्बर 6 (पर्ेसर रेगुलेटर (aturyoku chousei ki))

पर्ेसर रेगुलेटर (aturyoku chousei ki) को सन्दभर्मा, िनम्न 4 व्याख्याहरू मध्येबाट एउटा गलत व्याख्या

चयन गनुर्होस ।्

(1) ग्याँसको �किसम फरक भयो भने पर्ेसर रेगुलेटर (aturyoku chousei ki) को सामगर्ी, बनावट आ�द पिन

फरक हुन्छ।

(2) पर्ेसर रेगुलेटर (aturyoku chousei ki) भनेको िसिलन्डर (bonbe) को मूल पर्ेसरलाई वे�ल्डङ आ�दमा उपयु�

पर्ेसर समायोजन गन� उपकरण हो।

(3) पर्ेसर रेगुलेटर (aturyoku chousei ki) जडान नगर�कन पिन कन्टेनरमा भ�रएको अ�क्सजन (sanso) र

ज्वलनशील ग्याँस पर्योग गनर् स�कन्छ।

(4) ग्याँसको पर्योग सतर् र पर्कृितबारे रामर्ोसँग �वचार गर�, उपयु� पर्ेसर रेगुलेटर (aturyoku chousei ki) चयन

गनुर् आवश्यक हुन्छ।

(NE)
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■पर्� नम्बर 7 (पर्ेसर रेगुलेटर (aturyoku chousei ki) पर्योग गदार् ध्यान �दनुपन� कुराहरू)

पर्ेसर रेगुलेटर (aturyoku chousei ki) पर्योग गदार् ध्यान �दनुपन� कुराहरूको सन्दभर्मा, िनम्न 4 व्याख्याहरू

मध्येबाट एउटा गलत व्याख्या चयन गनुर्होस ।्

(1) पर्ेसर रेगुलेटर (aturyoku chousei ki) को सूचक हल्का ह�ल्लरहेको भएमा वा पर्ेसर रेगुलेटर (aturyoku

chousei ki) बाट असामान्य आवाज आइरहेको भएमा, एक पटक लो पर्ेसर प�ट्टको भल्भलाई बन्द गर�

�बस्तारै खोल्नुपछर्।

(2) वे�ल्डङ आ�द गदार्, एक िन��त अन्तर भएको �स्थितमा भल्भलाई �स्थर बनाउनुपछर्।

(3) ग्याँस बिगरहेको �स्थितमा पर्ेसर रेगुलेटर (aturyoku chousei ki) को सूचक हल्का ह�ल्लरहेको भएमा वा

पर्ेसर रेगुलेटर (aturyoku chousei ki) बाट असामान्य आवाज आइरहेको बेलामा पर्ेसर रेगुलेटर (aturyoku

chousei ki) को से�टङ िन�य गनुर्पछर्।

(4) पर्ेसर रेगुलेटर (aturyoku chousei ki) को सूचक हल्का ह�ल्लरहेको भएमा वा पर्ेसर रेगुलेटर (aturyoku

chousei ki) बाट असामान्य आवाज आइरहेको भएमा, एक पटक हाइ पर्ेसर प�ट्टको भल्भलाई बन्द गर�

�बस्तारै खोल्नुपछर्।

■पर्� नम्बर 8 (ग्याँस वे�ल्डङ र क�टङ (setudan) तथा फ्ल्यासब्याक)

ग्याँस वे�ल्डङ र क�टङ (setudan) तथा फ्ल्यासब्याकको सन्दभर्मा, िनम्न 4 व्याख्याहरू मध्येबाट एउटा गलत

व्याख्या चयन गनुर्होस ।्

(1) "डेटोनेसन" भनेको फ्ल्यासब्याकको गितले पर्काशको गितलाई �ज�े घटना हो।

(2) सह� ढंगमा सुरक्षा उपकरण (anzen ki) ले काम गरेमा, फ्ल्यासब्याक नोजल (higuchi) मा रो�कन्छ तर

उपकरणमा क्षित हुन सक्छ।

(3) सुरक्षा उपकरण (anzen ki) सम्मको वेल्डर वा ग्याँस होजसम्म फ्ल्यासब्याक पुगेर, िभतर्ी भागमा ध्वाँसो

टाँिसए पिन, यो पिछ जल्दैन।

(4) फ्ल्यासब्याक नहुने गर� गनुर् महत्वपूणर् हुन्छ।

(NE)
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■पर्� नम्बर 9 (वे�ल्डङ (yousetu) र क�टङ (setudan) को ग्याँस होज (housu) को बा�हर� सतहको रंग)

वे�ल्डङ (yousetu) र क�टङ (setudan) को ग्याँस होज (housu) को बा�हर� सतहको रंगको सन्दभर्मा, िनम्न

4 व्याख्याहरू मध्येबाट एउटा गलत व्याख्या चयन गनुर्होस ।्

(1) वे�ल्डङ र क�टङ रबर होज (yousetu ・ setudan you gomu housu) अन्य ग्याँसको रबर होज (housu)

सँग साझेदार�मा पर्योग गनर् स�कन्छ।

(2) JIS K 6333 आकर्  वे�ल्डङको िन�ष्कर्य अथवा स�कर्य िसल्ड ग्याँसको होज (housu) मा पिन लागू हुन्छ।

(3) JIS K 6333 मा वे�ल्डङ र क�टङ रबर होज (yousetu ・ setudan you gomu housu) को बा�हर� सतहको

रबरको तहको रंग, ग्याँसको �किसम अनुसार तो�कएको छ।

(4) JIS को िनयमहरू कानूनी दाियत्व होइनन ्तर सुर�क्षत रूपमा काम गनर्को लािग अिनवायर् रूपमा ती पालना

गनु र्पदर्छ।

■पर्� नम्बर 10 (ग्याँस कन्टेनरको �फिलङ लेबल)

ग्याँस कन्टेनरको �फिलङ लेबलको सन्दभर्मा, िनम्न 4 व्याख्याहरू मध्येबाट एउटा गलत व्याख्या चयन

गनुर्होस ।्

(1) ग्याँस कन्टेनरको �फिलङ लेबलमा ग्याँसको मूल्य ले�खएको हुन्छ।

(2) ग्याँस कन्टेनरको �फिलङ लेबलमा �फिलङ ग्याँसको नाम ले�खएको हुन्छ।

(3) ग्याँस कन्टेनरको �फिलङ लेबलमा भरेको िमित/िनमार्ण लट आइडे�न्टफाएर ले�खएको हुन्छ।

(4) ग्याँस कन्टेनरको �फिलङ लेबलमा �फिलङ ग्याँसको पर्कृित ले�खएको हुन्छ।

■पर्� नम्बर 11 (ग्याँस कन्टेनरको रंग)

ग्याँस कन्टेनरको रंगको सन्दभर्मा, िनम्न 4 व्याख्याहरू मध्येबाट एउटा गलत व्याख्या चयन गनुर्होस ।्

(1) �फिलङ ग्याँस अ�क्सजन (sanso) को खण्डमा, कन्टेनरको रंग पह�लो हुन्छ।

(2) �फिलङ ग्याँस एिस�टलीन (asechiren) को खण्डमा, कन्टेनरको रंग खैरो हुन्छ।

(3) �फिलङ ग्याँस हाइडर्ोजनको खण्डमा, कन्टेनरको रंग रातो हुन्छ।

(4) �फिलङ ग्याँस तरलीकृत काबर्न डाइअक्साइड ग्याँसको खण्डमा, कन्टेनरको रंग ह�रयो हुन्छ।

(NE)
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■पर्� नम्बर 12 (अन्य ज्वलनशील ग्याँस िसिलन्डर (bonbe))

अन्य ज्वलनशील ग्याँस िसिलन्डर (bonbe) को सन्दभर्मा, िनम्न 4 व्याख्याहरू मध्येबाट एउटा गलत व्याख्या

चयन गनुर्होस ।्

(1) पर्ोपेन (puropan), ब्यूटेन आ�द खाली िसिलन्डर (bonbe) मा पर्ेसर �दई तरलीकृत अवस्थामा भ�रन्छ।

(2) ज्वलनशील ग्याँस (तथा �हिलएम) को िसिलन्डर (bonbe) माउथ�पसमा अमोिनया आ�द नभएको बायाँ पेच

हुन्छ।

(3) पर्ोपेन (puropan), ब्यूटेन आ�दको िसिलन्डर (bonbe) लाई सुताएको �स्थितमा भण्डारण ग�रन्छ।

(4) पर्ोपेन (puropan), ब्यूटेन जस्ता िसिलन्डर (bonbe) लाई सुताएको �स्थितमा कन्टेनर भल्भ खोल्यो भने

कायर्मा खराबी हुने खतरा हुन्छ।

■पर्� नम्बर 13 (अ�क्सजन िसिलन्डर (sanso bonbe))

अ�क्सजन िसिलन्डर (sanso bonbe) को सन्दभर्मा, िनम्न 4 व्याख्याहरू मध्येबाट एउटा गलत व्याख्या चयन

गनुर्होस ।्

(1) वे�ल्डङमा पर्योग ग�रने अ�क्सजन (sanso) लाई तरलीकृत नगर�कन 15MPa भन्दा अिल कम स्तरको हाइ

पर्ेसरमा खाली अ�क्सजन िसिलन्डर (sanso bonbe) मा भ�रन्छ।

(2) अ�क्सजन िसिलन्डर (sanso bonbe) को माउथ�पसमा थोरै प�रमाणको तेल लागेको भए तापिन समस्या

हुँ दैन।

(3) अ�क्सजन िसिलन्डर (sanso bonbe) को माउथ�पस (�फिलई माउथ�पस) मा दायाँ पेच हुन्छ।

(4) अ�क्सजन (sanso) जल्ने क्षमता भएको ग्याँस हो।

(NE)
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■पर्� नम्बर 14 (योग्यता)

योग्यताको सन्दभर्मा, िनम्न 4 व्याख्याहरू मध्येबाट एउटा गलत व्याख्या चयन गनुर्होस ।्

(1) योग्यता नभए तापिन ग्याँस वे�ल्डङ आ�दको काम गदार् हुन्छ।

(2) ग्याँस वे�ल्डङ पर्ा�विधक पर्िशक्षण पूरा गरेको व्य�� जस्ता िन��त योग्यता नभएमा ग्याँस वे�ल्डङ आ�दको

काम गनुर् हुँ दैन।

(3) 18 वषर् नपुगेको व्य��लाई ग्याँस वे�ल्डङको काम गराउनु हुँ दैन।

(4) बोइलरको आकर्  वे�ल्डङ र ग्याँस वे�ल्डङ, दुवै वे�ल्डङको कामहरू 18 वषर् नपुगेको व्य��लाई लगाउनु हुँ दैन।

■पर्� नम्बर 15 (कारखाना िभतर् आ�द ढुवानी गदार् सावधानी अपनाउनुपन� कुराहरू)

कारखाना िभतर् आ�द ढुवानी गदार् सावधानी अपनाउनुपन� कुराहरूको सन्दभर्मा, िनम्न 4 व्याख्याहरू मध्येबाट

एउटा सह� व्याख्या चयन गनुर्होस ।्

(1) िसिलन्डर (bonbe) क्या�रयर पर्योग नगर�कन िसिलन्डर (bonbe) लाई िघसारेर ओसारे पिन हुन्छ।

(2) िसिलन्डर (bonbe) क्या�रयर पर्योग नगर�कन िसिलन्डर (bonbe) गुडाएर ओसारे पिन हुन्छ।

(3) िसिलन्डर (bonbe) लाई हातले ओसान� खण्डमा, कन्टेनरको भल्भ भागमा समातेर ओसानु र्पछर्।

(4) कारखाना िभतर् वा भवन िभतर् �फिलङ कन्टेनर ढुवानी गदार् तो�कएको िसिलन्डर (bonbe) क्या�रयर पर्योग

गरेर ओसानु र्पछर्।

(NE)
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■पर्� नम्बर 16 (िसिलन्डर (bonbe) पर्योग गदार् ध्यान �दनुपन� कुराहरू)

िसिलन्डर (bonbe) पर्योग गदार् ध्यान �दनुपन� कुराहरूको सन्दभर्मा, िनम्न 4 व्याख्याहरू मध्येबाट एउटा

गलत व्याख्या चयन गनुर्होस ।्

(1) िसिलन्डर (bonbe) �स्थर नभएको अवस्थामा पिन �फक्स गनुर्पद�न।

(2) ढुवानीको लािग तो�कएको सवार� साधनको सामान रा�े ठाउँमा रा�खएको अवस्थामा पर्योग गनुर् हुँ दैन।

(3) िसिलन्डर (bonbe) लाई �फक्स गन� बेला नेकको भागमा �फक्स गनुर् हुँ दैन।

(4) अ�क्सजन (sanso) को िसिलन्डर (bonbe) लाई तेल लागेको पन्जाले छुनु हुँ दैन। साथै िसिलन्डर (bonbe)

न�जक तेलजन्य पदाथर् रा�ु हुँ दैन।

■पर्� नम्बर 17 (ग्याँस कन्टेनर �फतार् गदार् सावधानी अपनाउनुपन� कुराहरू)

ग्याँस कन्टेनर �फतार् गदार् सावधानी अपनाउनुपन� कुराहरूको सन्दभर्मा, िनम्न 4 व्याख्याहरू मध्येबाट एउटा

गलत व्याख्या चयन गनुर्होस ।्

(1) ग्याँस कन्टेनरमा ग्याँस बाँक� र�ो भने खतरा हुने हुनाले पूणर् रूपमा पर्योग ग�रसकेपिछ �फतार् गनुर्पछर्।

(2) पूणर् रूपमा ग्याँस पर्योग गर् यो भने िसिलन्डर (bonbe) को पर्ेसर र वायुमण्डलीय पर्ेसर समान भई, फोहोर

भएको हावा कन्टेनर िभतर् पस्ने सम्भावना हुन्छ।

(3) िनमार्तालाई पूणर् रूपमा ग्याँस पर्योग नगर�कन ग्याँस कन्टेनर फकार्उनुपछर्।

(4) पर्ेसर रेगुलेटर (aturyoku chousei ki) को हाइ पर्ेसर प�ट्टको पर्ेसर, पर्ेसर गेजको न्यूनतम मेमोर� जितको

पर्ेसर भएको बेला �फतार् गदार् रामर्ो हुन्छ।

(NE)
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■पर्� नम्बर 18 (पर्ेसर रेगुलेटर (aturyoku chousei ki) जडान (भाग 1))

पर्ेसर रेगुलेटर (aturyoku chousei ki) जडानको सन्दभर्मा, िनम्न 4 व्याख्याहरू मध्येबाट एउटा गलत व्याख्या

चयन गनुर्होस ।्

(1) अ�क्सजन िसिलन्डर (sanso bonbe) को खण्डमा, पर्ेसर रेगुलेटर (aturyoku chousei ki) जडान गनुर् अगा�ड,

आधा जित भल्भ खोली, 1 सेकेन्ड जित त्य��कै राखेर, ग्याँसले �फिलङ पोटर्को धुलो उडाउनुपछर्।

(2) सह� ढंगमा प्या�कङ जडान भएको कुरा र क्षित नभएको कुरा िन�य गनुर्पछर्।

(3) पर्ेसर गेज जडान गन� बेला, अ�क्सजन िसिलन्डर (sanso bonbe) को खण्डमा, रामर्ोसँग �व�करण पोटर् दे�खने 

गर� आफू तफर्  फकार्एर, हेनर् स�जलो हुने ठाउँमा पर्ेसर गेज जडान गनुर्पछर्।

(4) कने�क्टङ भागमा साबुनपानी लगाई, क�म्तमा पिन 2 �दशाबाट हेर�, फोकाहरू िनस्केको छ वा छैन, िन�य

गर�, ग्याँस चुहावट चेक गनुर्पछर्।

■पर्� नम्बर 19 (पर्ेसर रेगुलेटर (aturyoku chousei ki) जडान (भाग 2))

पर्ेसर रेगुलेटर (aturyoku chousei ki) जडानको सन्दभर्मा, िनम्न 4 व्याख्याहरू मध्येबाट एउटा गलत व्याख्या

चयन गनुर्होस ।्

(1) पर्ेसर गेज जडान गन� बेला, एिस�टलीन (asechiren) िसिलन्डर (bonbe) को खण्डमा, �व�करण पोटर् आफू

तफर्  नफकर् ने गर� राखी, हेनर् स�जलो हुने ठाउँमा पर्ेसर गेज हुने गर� समायोजन गर�, जडान मेटल �फ�टङले

िथचेर �फक्स गनुर्पछर्।

(2) सह� त�रकामा रेगुलेटर �ाण्डल जडान गरेपिछ, रेगुलेटरको तेसर्ोप�ट्टको ठाउँमा पर्ेसर गेज �ठक �वप�रत

नहुने गर�, रेगुलेटर �ाण्डललाई पूणर् रूपमा बायाँ ितर घुमाएर, खुकुलो भएको कुरा िन�य गनुर्पछर्।

(3) भल्भ खोल्ने बेला भल्भ कडा भएमा उपकरणले हल्का हान्नुपछर्।

(4) एिस�टलीन (asechiren) िसिलन्डर (bonbe) को भल्भ, 1 फन्को जित घुमाउनुपछर् (पूरै नखोल्ने)।

(NE)
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■पर्� नम्बर 20 (पर्ेसर रेगुलेटर (aturyoku chousei ki) पर्योग गदार्का सावधानीहरू (भाग 1))

पर्ेसर रेगुलेटर (aturyoku chousei ki) पर्योग गन� बेलाका सावधानीहरूको सन्दभर्मा, िनम्न 4 व्याख्याहरू

मध्येबाट एउटा गलत व्याख्या चयन गनुर्होस ।्

(1) पर्ेसर रेगुलेटर (aturyoku chousei ki) पर्योग गन� बेला, रेगुलेटर �ाण्डललाई पूणर् रूपमा बायाँ तफर्  घुमाई

खुकुलो पारेर रा�ुपछर्।

(2) रेगुलेटरको हरेक भागमा गर्ीस वा तेल लगाउनु हुँ दैन।

(3) पर्ेसर रेगुलेटर (aturyoku chousei ki) जडान पेचमा क्षित भएको बेला, जबरजस्ती जडान गनुर् हुँ दैन।

(4) िसिलन्डर (bonbe) मा पर्ेसर रेगुलेटर (aturyoku chousei ki) लाई जडान गरेकै अवस्थामा िसिलन्डर (bonbe)

सानु र् हुँ दैन।

■पर्� नम्बर 21 (पर्ेसर रेगुलेटर (aturyoku chousei ki) पर्योग गदार्का सावधानीहरू (भाग 2))

पर्ेसर रेगुलेटर (aturyoku chousei ki) पर्योग गन� बेलाका सावधानीहरूको सन्दभर्मा, िनम्न 4 व्याख्याहरू

मध्येबाट एउटा गलत व्याख्या चयन गनुर्होस ।्

(1) पर्ेसर रेगुलेटर (aturyoku chousei ki) को भागहरूलाई तेल लागेको हात वा पन्जाले �ाण्डल गनुर् हुँ दैन।

(2) काम ग�ररहेको बेलामा एिस�टलीन (asechiren) को पर्ेसर कम भएमा, िसिलन्डर (bonbe) को बाँक� प�रमाण

िन�य गनुर्पछर्।

(3) काम समा� भएको बेला वा रोक्ने बेला, िसिलन्डर (bonbe) को भल्भ बन्द गर�, रेगुलेटर �ाण्डललाई पूणर् 

रूपमा बायाँ तफर्  घुमाएर खुकुलो पारेर रा�ुपछर्।

(4) छोटो समयको अन्तरालमा पर्ेसर रेगुलेटर (aturyoku chousei ki) �वघटन गर�, आवश्यकता अनुसार ममर्त

गनु र्पछर्।

(NE)



79 

■पर्� नम्बर 22 (पर्ेसर रेगुलेटर (aturyoku chousei ki) र वेल्डर आ�द बीचको कनेक्सन (भाग 1))

पर्ेसर रेगुलेटर (aturyoku chousei ki) र वेल्डर आ�द बीचको कनेक्सनको सन्दभर्मा, िनम्न 4 व्याख्याहरू

मध्येबाट एउटा गलत व्याख्या चयन गनुर्होस ।्

(1) कनेक्ट गनुर् अगा�ड होज (housu) पुरानो भई कमजोर नभएको र नचक� को कुरा िन�य गनुर्पछर्।

(2) होज (housu) को िभतर्ी भागमा फोहोर वा क�रा, पानी नपसेको कुरा िन�य गनुर्पछर्।

(3) ब्लो पाइप (suikan) को भल्भ बन्द भएको कुरा िन�य गनुर्पछर्।

(4) अ�क्सजन (sanso) को लािग रातो र एिस�टलीन (asechiren) को लािग िनलो होज (housu) पर्योग गनुर्पछर्।

■पर्� नम्बर 23 (आगो सल्काउने र ज्वालाको समायोजन)

आगो सल्काउने र ज्वालाको समायोजनको सन्दभर्मा, िनम्न 4 व्याख्याहरू मध्येबाट एउटा गलत व्याख्या

चयन गनुर्होस ।्

(1) पर्ेसर रेगुलेटर (aturyoku chousei ki) को लो पर्ेसरप�ट्टको पर्ेसर समायोजन गनर्को लािग, ब्लो पाइप

(suikan) को भल्भ बन्द रहेको कुरा पुन: िन�य गरेपिछ, पर्ेसर रेगुलेटर (aturyoku chousei ki) मा

अ�क्सजन (sanso) र ज्वलनशील ग्याँसको रेगुलेटर �ाण्डललाई �बस्तारै घुमाई, लो पर्ेसरप�ट्टको पर्ेसर

समायोजन गनुर्पछर्।

(2) वे�ल्डङको खण्डमा, आगो सल्काउने काम सुरु गनुर् अगा�ड, सह� त�रकामा वे�ल्डङको सुरक्षात्मक उपकरण

र ग्याँस वे�ल्डङको लाइट-िस�ल्डङ सुरक्षात्मक चश्मा लगाउनुपछर्।

(3) सह� त�रकामा वे�ल्डङको सुरक्षात्मक उपकरण र ग्याँस वे�ल्डङको लाइट-िस�ल्डङ सुरक्षात्मक चश्मा लगाएपिछ,

ब्लो पाइप (suikan) को ज्वलनशील ग्याँस भल्भ खोली, आगो सल्काउनुपछर्। आगो सल्काउनको लािग

तो�कएको आगो सल्काउने उपकरण बाहेक, बजारमा पाइने लाइटर आ�द पिन पर्योग गनर् स�कन्छ।

(4) आगो सल्काएपिछ, सकेसम्म िछटो अ�क्सजन (sanso) �पर्�ह�टङ भल्भ खोल्नुपछर्। ज्वलनशील ग्याँस र

अ�क्सजन (sanso) को कर्ममा भल्भ अपरेट गर�, �फक्का ज्वाला हुने गर� (अपरेट) गनुर्पछर्।

(NE)
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■पर्� नम्बर 24 (वे�ल्डङ र क�टङ कायर् गदार्खे�र सावधानी अपनाउनुपन� कुराहरू र आगो िनभाउने त�रका)

वे�ल्डङ र क�टङ कायर् गदार्खे�र सावधानी अपनाउनुपन� कुराहरू, आगो िनभाउने त�रकाको सन्दभर्मा, िनम्न 4

व्याख्याहरू मध्येबाट एउटा गलत व्याख्या चयन गनुर्होस ।्

(1) आगो सल्काएपिछ क�हलेकाह�� �क्ल�कङ साउन्ड आएको खण्डमा, तुरुन्तै आगो िनभाएर, नोजल (higuchi)

कस्नुपछर्। त्यसो गदार् पिन �ठक नभएमा नोजल (higuchi) प�रवतर्न गनुर्पछर्।

(2) वे�ल्डङ र क�टङको काम ग�ररहेको बेलामा ब्लो पाइप (suikan) बाट क्र्याकिलङ साउन्ड आएको खण्डमा,

फ्ल्यासब्याक भइरहेको सम्भावना हुन्छ। तत्काल काम रोकेर नोजल (higuchi) को सफाइ, फे�र कस्ने,

ग्याँस चुहावट चेक आ�द गनुर्पछर्।

(3) आगो िनभाउँदा, सुरुमा अ�क्सजन �पर्�ह�टङ भल्भ बन्द गर�, त्यसपिछ इन्धन ग्याँस बन्द गनुर्पछर्। क�टङ

कायर्को खण्डमा, अ�क्सजन �पर्�ह�टङ, इन्धन ग्याँस र क�टङ अ�क्सजन (setudan sanso) को कमर्मा भल्भ

बन्द गनुर्पछर्।

(4) काम ग�ररहेको बेलामा फ्ल्यासब्याक भएको खण्डमा, तुरुन्तै अ�क्सजन �पर्�ह�टङ भल्भ बन्द गर�, त्यसपिछ

इन्धन ग्याँस भल्भ बन्द गर�, अन्त्यमा क�टङ अ�क्सजन भल्भ बन्द गनुर्पछर्। त्यसपिछ अ�क्सजन

(sanso) र इन्धन ग्याँस कन्टेनरको भल्भ बन्द गर�, पर्ेसर रेगुलेटर �ाण्डल (aturyoku chousei handoru)

खुकुलो पानु र्पछर्।

(NE)
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■पर्� नम्बर 25 (नोजल (higuchi) को चयन, स्थापना र सरसफाइ)

नोजल (higuchi) को चयन, स्थापना र सरसफाइको सन्दभर्मा, िनम्न 4 व्याख्याहरू मध्येबाट एउटा गलत

व्याख्या चयन गनुर्होस ।्

(1) केह� वषर् यता नोजल (higuchi) उच्च क्षमताको भइरहेको हुनाले, जुनसुकै नोजल (higuchi) चयन गरेर पिन

काम गनर् स�कन्छ।

(2) नोजल (higuchi) जडान गनुर् अगा�ड, सुरुमा नोजल (higuchi) र ब्लो पाइप (suikan) दुवैको कन्ट्याक

भागहरूमा क्षित नभएको कुरा र फोहोर वा तेल नलागेको कुरा िन�य गनुर्पछर्। त्यसपिछ मुख्य बड�को

हेक्सागोनल भागमा नठो�कएसम्म ब्याक नट (प्या�कङ नट) लाई पूणर् रूपमा फकार्ई, नोजल (higuchi) लाई

ब्लो पाइप (suikan) को िभतर्सम्म पुग्ने गर� कस्नुपछर्।

(3) नोजल (higuchi) लाई ब्लो पाइप (suikan) को िभतर्सम्म पुग्ने गर� कसेपिछ, नोजल (higuchi) को मुख्य

बड�को हेक्सागोनल भागलाई तो�कएको रेन्च पर्योग गर� पूणर् रूपमा कस्नुपछर्। त्यसपिछ पर्ितरोध महसुस

नभएसम्म ब्याक नटलाई हातले घुमाउनुपछर्। प�हलो पटक जडान गदार् 1/2 फन्को र दोसर्ो पटकदे�ख 1/4

फन्को जित घुमाउनुपछर्।

(4) स्प्याटर (supatta) ले नोजल (higuchi) को टुप्पो जाम भएको बेला, नोजल (higuchi) सफा गन� सुईले सफा

गनु र्पछर्।

■पर्� नम्बर 26 (ग्याँस होज (housu) को िभजुअल जाँच)

पर्योग अिघ गन� ग्याँस होज (housu) को िभजुअल जाँचको सन्दभर्मा, िनम्न 4 मध्येबाट एउटा गलत जवाफ

चयन गनुर्होस ।्

(1) अ�क्सजन (sanso) को होज (housu) एक पटक मातर् फ्ल्यासब्याक भयो भने पिन िभतर्ी भागमा ध्वाँसो

टाँिसन्छ र फे�र फ्ल्यासब्याक भएको खण्डमा, यो उगर् रूपमा जल्न पिन सक्छ।

(2) होज (housu) को सतहको �रइन्फोसर् लेयरसम्म आएको िचरा, घषर्ण अथवा फुलाई, रंग प�रवतर्न र कडाइ,

जोइन्ट मेटल �फ�टङ �ठक ठाउँमा छ वा छैन, जाँच गनुर्पछर्।

(3) अ�क्सजन (sanso) होज (housu) को सन्दभर्मा, िभतर्ी भागमा बा� त�व छ वा छैन, जाँच गनुर्पछर्।

(4) िभजुअल जाँचको नितजा, असामान्यता भएमा, ह�रयो टेप आ�दले ममर्त गनुर्पछर्।

(NE)
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■पर्� नम्बर 27 (ब्लो पाइप (suikan) (टचर् (tochi)) को जाँच)

ब्लो पाइप (suikan) को जाँचको सन्दभर्मा, िनम्न 4 व्याख्याहरू मध्येबाट एउटा गलत व्याख्या चयन गनुर्होस ।्

(1) त्यो �दनको काम सुरु गनुर् अगा�ड दैिनक जाँच (nichijou tenken) गनुर्पछर्।

(2) दैिनक जाँच (nichijou tenken) मा नोजल (higuchi) को िभजुअल िनर�क्षण ग�ररहेको भए तापिन, मािसक

िनयिमत जाँच गनुर्पछर्।

(3) एयरटाइटनेस िनर�क्षणमा, भल्भको िसट चुहावट छ वा छैन, नोजल (higuchi) जडान भागको ग्याँस चुहावट

छ वा छैन, भल्भ र पाटर्पुजार् जडान भागको बा�हर� चुहावट छ वा छैन, जाँच गनुर्पछर्।

(4) काम ग�ररहेको बेलामा तुरुन्तै असामान्यता प�ा लगाउन स�कने हुनाले ज्वालाको �स्थितको जाँच गनुर् 

पद�न।

■पर्� नम्बर 28 (पर्ेसर रेगुलेटर (aturyoku chousei ki) को जाँच)

पर्ेसर रेगुलेटर (aturyoku chousei ki) को जाँचको सन्दभर्मा, िनम्न 4 व्याख्याहरू मध्येबाट एउटा गलत

व्याख्या चयन गनुर्होस ।्

(1) वा�षर्क जाँच 1 वषर् िभतर् िनयिमत रूपमा गनुर्पछर्।

(2) दैिनक जाँच (nichijou tenken) र हरेक वषर्को िनयिमत जाँचमा िभजुअल िनर�क्षण गनुर्पछर्।

(3) एयरटाइटनेस िनर�क्षणमा तेल वा गर्ीस पर्योग गरेर ग्याँस चुहावट भएको छ वा छैन, जाँच गनुर्पछर्।

(4) हरेक वषर्को िनयिमत जाँचमा पर्योग पर्ेसर दायरा िन�य गदार्, ग्याँस आपूितर् गर�, पर्ेसर रेगुलेटर �ाण्डल

(aturyoku chousei handoru) अपरेट गरेर अिधकतम पर्ेसरसम्मको से�टङ सामान्य रूपमा गनर् स�कन्छ �क

स�कँदैन, सुरक्षा भल्भ �डस्चाजर् पोटर्बाट ग्याँस चुहावट हुन्छ �क हुँ दैन, जाँच गनुर्पछर्।

(NE)
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चरण 2. ज्वलनशील ग्याँस र अ�क्सजन (sanso) को आधारभूत ज्ञानसँग सम्ब�न्धत पर्�हरू 

■पर्� नम्बर 29 (अ�क्सजन (sanso) को �वशेषता)

अ�क्सजन (sanso) को �वशेषताको सन्दभर्मा, िनम्न 4 व्याख्याहरू मध्येबाट एउटा गलत व्याख्या चयन

गनुर्होस ।्

(1) अ�क्सजन (sanso) रंगह�न, पारदश�, गन्धह�न र हावा भन्दा हलुका हुन्छ।

(2) अ�क्सजन (sanso) मा वस्तुलाई जल्न अत्यन्तै म�त गन� क्षमता हुने हुनाले, हावामा नजल्ने वस्तु पिन

उगर् रूपमा जलाउँछ।

(3) अ�क्सजन (sanso) को एकागर्ता उच्च भयो भने पेटर्ोल, मट्ट�तेल, हेबी ओइल, काठको धूलो, हाइडर्ोजन

जस्ता त�वहरूको जल्ने तापमान कम भई, स�जलै जल्न सक्ने हुन्छ।

(4) हावामा जल्ने भन्दा पिन अ�क्सजन (sanso) मा एिस�टलीन (asechiren) को जलन तापमान बढ� हुन्छ।

■पर्� नम्बर 30 (जलनका 3 तत्वहरू)

जलनका 3 तत्वहरूको सन्दभर्मा, िनम्न 4 व्याख्याहरू मध्येबाट एउटा गलत व्याख्या चयन गनुर्होस ।्

(1) वस्तु जल्नको लािग जल्ने वस्तु, अ�क्सजन (sanso) र जलाउने सर्ोत गर� “जलनका 3 तत्वहरू” आवश्यक

हुन्छ।

(2) अ�क्सजन (sanso) नभए तापिन एिस�टलीन (asechiren) �वस्फोट हुन्छ।

(3) िसलेन ग्याँस जलाउने सर्ोत नभए पिन जल्छ।

(4) हाइडर्ोजनको न्यूनतम सल्काउने उजार् अत्यन्तै बढ� हुन्छ।
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■पर्� नम्बर 31 (न्यूनतम सल्काउने उजार्)

न्यूनतम सल्काउने उजार्को सन्दभर्मा, िनम्न 4 व्याख्याहरू मध्येबाट एउटा गलत व्याख्या चयन गनुर्होस ।्

(1) मानव शर�रको �व�ुत उजार्मा ग्याँस �वस्फोट हुँ दैन।

(2) कायर्स्थल िभतर् जलाउने सर्ोत बन्न सक्ने चीजहरू धेरै हुन्छन।्

(3) कुनै पिन नछुटाईकन िन��त रूपमा सबै जलाउने सर्ोतहरू हटाउन गाहर्ो हुन्छ।

(4) वे�ल्डङ कायर्मा �वस्फोट दुघर्टनालाई रोकथाम गनर्को लािग ज्वलनशील ग्याँसको चुहावटलाई रोकथाम गनुर् 

आवश्यक हुन्छ।

■पर्� नम्बर 32 (वे�ल्डङमा पर्योग ग�रने ग्याँसको हािन)

वे�ल्डङमा पर्योग ग�रने ग्याँसको हािनको सन्दभर्मा, िनम्न 4 व्याख्याहरू मध्येबाट एउटा गलत व्याख्या चयन

गनुर्होस ।्

(1) एिस�टलीन (asechiren) ग्याँस, पर्ोपेन (puropan) ग्याँस र हाइडर्ोजन उच्च एकागर्तामा शर�र िभतर् ताने पिन

समस्या हुँ दैन।

(2) एिस�टलीन (asechiren) शर�र िभतर् िलएमा पल्मोनर� एडेमा हुन सक्छ भनेर भिनन्छ।

(3) एिस�टलीन (asechiren) ग्याँस शर�र िभतर् िलएमा िनन्दर्ा अथवा �रँगटा लाग्ने, हाइपोस्थेिसया र टाउको दु�े 

खतरा हुन्छ।

(4) पर्ोपेन (puropan) ग्याँस शर�र िभतर् िलएमा िनन्दर्ा अथवा �रँगटा लाग्ने, हाइपोस्थेिसया र टाउको दु�े खतरा

हुन्छ।
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■पर्� नम्बर 33 (वे�ल्डङमा पर्योग ग�रने ग्याँसको आगलागीको खण्डमा सावधानी अपनाउनुपन� कुराहरू)

वे�ल्डङमा पर्योग ग�रने ग्याँसको आगलागीको खण्डमा सावधानी अपनाउनुपन� कुराहरूको सन्दभर्मा, िनम्न 4

व्याख्याहरू मध्येबाट एउटा गलत व्याख्या चयन गनुर्होस ।्

(1) एिस�टलीन (asechiren) ग्याँस, पर्ोपेन (puropan) ग्याँस र हाइडर्ोजनको कारण भएको आगलागीको आगो

िनभाउन, आगो िनभाउने पाउडर (hunmatu shouka zai) अथवा िन�ष्कर्य ग्याँस (N2, Ar, CO2 आ�द)

पर्योग गनुर्पछर्।

(2) सुरक्षाको सुिन��तता भएको बेला चुहावट रोकथामको उपाय अपनाउनुपछर्।

(3) एिस�टलीन (asechiren) ग्याँस, पर्ोपेन (puropan) ग्याँस र हाइडर्ोजनको कारण भएको ठूलो आगलागीको

अवस्थामा पानी छक� र र पानी स्पर्ेको पर्योग गनुर्पछर्।

(4) एिस�टलीन (asechiren) ग्याँसको कारण भएको आगलागीको अवस्थामा, रड आकारको पानी हाल्नु रामर्ो

हुन्छ।

■पर्� नम्बर 34 (हाइ पर्ेसर ग्याँस पड्कने (haretu) दुघर्टना)

हाइ पर्ेसर ग्याँस पड्कने (haretu) दुघर्टनाको सन्दभर्मा, िनम्न 4 व्याख्याहरू मध्येबाट एउटा गलत व्याख्या

चयन गनुर्होस ।्

(1) सामान्य कम्पर्ेस्ड ग्याँसको िसिलन्डर (bonbe) �फिलङ गदार् हाइ पर्ेसर ग्याँस सुरक्षा ऐन अनुसार 14.7MPa

वा सोभन्दा कमको पर्ेसरमा �फिलङ ग�रन्छ।

(2) 14.7MPa भनेको पर्ित 1cm2 मा 150kg जितको पर्ेसर हो।

(3) ट्यान्क पड्केर (haretu) िनस्केको ब्लास्ट पर्ेसरले वरपरका भवनहरू आ�दलाई क्षित पुर् याउँदैन।

(4) पर्ायः हाइ पर्ेसर ग्याँस दुघर्टनाहरू इजेक्शन र चुहावटहरू हुन ्र हाइ पर्ेसर ग्याँसको कन्टेनर आ�द पड्कने

(haretu) र क्षित हुने दुघर्टनाहरू पिन हुन्छन ।्
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■पर्� नम्बर 35 (िसिलन्डर (bonbe) उड्ने दुघर्टना)

िसिलन्डर (bonbe) उड्ने दुघर्टनाको सन्दभर्मा, िनम्न 4 व्याख्याहरू मध्येबाट एउटा गलत व्याख्या चयन

गनुर्होस ।्

(1) भरेको िसिलन्डर (bonbe) को भल्भ भाग भाँिचएपिन समस्या हुँ दैन।

(2) भरेको िसिलन्डर (bonbe) को भल्भ भाग भाँिचयो भने इजेक्शन भएको ग्याँसको श��ले उगर् रूपमा िसिलन्डर

(bonbe) यताउता उड्ने खतरा हुन्छ।

(3) उड्ने दुघर्टना भएको खण्डमा, भल्भ बन्द गरेर समाधान गनर् खोज्यो भने खतरा हुन्छ।

(4) उड्ने दुघर्टना भएको खण्डमा, ग्याँस समा� नभएसम्म पखर्नु बाहेक अन्य अपनाउन सक्ने उपाय छैन।

■पर्� नम्बर 36 (हाइ पर्ेसर ग्याँस �ाण्डल गदार् ध्यान �दनुपन� कुराहरू)

हाइ पर्ेसर ग्याँस सुरक्षा ऐनको िनयमहरूको सन्दभर्मा, िनम्न 4 व्याख्याहरू मध्येबाट एउटा सह� व्याख्या

चयन गनुर्होस ।्

(1) हाइ पर्ेसर ग्याँसलाई 30℃ वा सोभन्दा कमको ठाउँमा भण्डारण नगर� हुँ दैन भनेर तो�कएको छ।

(2) हाइ पर्ेसर ग्याँसलाई 35℃ वा सोभन्दा कमको ठाउँमा भण्डारण नगर� हुँ दैन भनेर तो�कएको छ।

(3) हाइ पर्ेसर ग्याँसलाई 40℃ वा सोभन्दा कमको ठाउँमा भण्डारण नगर� हुँ दैन भनेर तो�कएको छ।

(4) हाइ पर्ेसर ग्याँसलाई 45℃ वा सोभन्दा कमको ठाउँमा भण्डारण नगर� हुँ दैन भनेर तो�कएको छ।
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■पर्� नम्बर 37 (फ्यूम (hyumu) को कारण हुने स्वास्थ्य �वकार)

फ्यूम (hyumu) को कारण हुने स्वास्थ्य �वकारको सन्दभर्मा, िनम्न 4 व्याख्याहरू मध्येबाट एउटा गलत

व्याख्या चयन गनुर्होस ।्

(1) ग्याँस वे�ल्डङ को कारण उत्पन्न हुने फ्यूम (hyumu) को प�रमाण आकर्  वे�ल्डङमा उत्पन्न हुने फ्यूम

(hyumu) को प�रमाण भन्दा कम हुन्छ।

(2) ग्याँस वे�ल्डङ को कारण उत्पन्न हुने फ्यूम (hyumu) ले स्वास्थ्यमा समस्या हुँ दैन भनेर भिनन्छ।

(3) स्टेनलेस स्ट�ल क�टङको कारण फोक्सोको क्यान्सर वा दम हुन्छ भनेर आशंका ग�रएको छ।

(4) केह� वषर् यता म्या�ग्नज भएको तामाको सामगर्ीको वे�ल्डङ र क�टङको कारण केन्दर्�य स्नायु पर्णालीको

स्वास्थ्य असर समस्या बन्दै आइरहेको छ।

■पर्� नम्बर 38 (धुलो �वस्फोट (hunjin bakuhatu) भनेको के हो?)

धुलो �वस्फोट (hunjin bakuhatu) को सन्दभर्मा, िनम्न 4 व्याख्याहरू मध्येबाट एउटा गलत व्याख्या चयन

गनुर्होस ।्

(1) धुलो �वस्फोट (hunjin bakuhatu) भनेको ज्वलनशील वस्तु (kanensei no mono) ससाना कण (धुलो) भई

ठूलो प�रमाणमा हावामा उड�, यसमा जलाउने सर्ोत संलग्न भई उगर् रूपमा �वस्फोट हुनु हो।

(2) जल्ने वस्तु भएमा धुलो �वस्फोट (hunjin bakuhatu) मैदा, िचनी, प्ला�स्टकमा पिन हुन सक्छ।

(3) ग्याँस वे�ल्डङ, धुलो �वस्फोट (hunjin bakuhatu) को जलाउने सर्ोत बन्दैन।

(4) डल्लो परेको �स्थितमा नजल्ने एल्युिमिनयम र फलाम जस्ता धातुमा पिन धुलो �वस्फोट (hunjin bakuhatu)

हुन सक्छ।
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■पर्� नम्बर 39 (इन्धन ग्याँसको कारण हुने �वस्फोट दुघर्टनाको रोकथाम)

इन्धन ग्याँसको कारण हुने �वस्फोट दुघर्टनाको रोकथामको सन्दभर्मा, िनम्न 4 व्याख्याहरू मध्येबाट एउटा

गलत व्याख्या चयन गनुर्होस ।्

(1) ग्याँस वे�ल्डङमा हुने धेरै जस्तो �वस्फोट दुघर्टनाहरू, काम गन� वातावरणमा एिस�टलीन (asechiren) जस्ता

इन्धन ग्याँस चुहावट भई, वे�ल्डङको ज्वाला वा आगो सल्काउने लाइटर जलाउने सर्ोत बन्ने कारण हुन्छन ।्

(2) �वस्फोट दुघर्टना रोकथाम गनर्को लािग इन्धन ग्याँसको चुहावट रोक्नु मह�वपूणर् हुन्छ।

(3) कायर्स्थलमा सध� पयार्� वायुसञ्चार गनुर् आवश्यक हुन्छ।

(4) अन्य व्यवसायहरू आ�दसँग िमिशर्त कायर्को अनुमान ग�रने अवस्थामा पिन अिगर्म रूपमा पयार्� समायोजन

गनुर् पद�न।

■पर्� नम्बर 40 (फ्ल्यासब्याकको कारण)

फ्ल्यासब्याकको कारणको सन्दभर्मा, िनम्न 4 व्याख्याहरू मध्येबाट एउटा गलत व्याख्या चयन गनुर्होस ।्

(1) नोजल (higuchi) तापमानको वृ��, अपयार्� फ्लो-रेट, िमशर्ण अनुपातमा प�रवतर्न आ�दले जलन गित

ग्याँसको फ्लो भन्दा पिन िछटो भएको अवस्थामा

(2) आधार सामगर्ी आ�दसँगको कन्ट्याक वा स्प्याटर (supatta) ले नोजल (higuchi) को टुप्पो टािलएको

अवस्थामा

(3) एिस�टलीन (asechiren) ग्याँसको नोजल (higuchi) लाई LPG मा पर्योग गरेको अवस्थामा

(4) अ�क्सजनको (sanso) होज (housu) को िभतर्ी भागमा धातु पाउडर वा प�हलेको फ्ल्यासब्याकको ध्वाँसो

टाँिसएको अवस्थामा

(NE)
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■पर्� नम्बर 41 (फ्ल्यासब्याकको कारण हुने दुघर्टना)

फ्ल्यासब्याकको कारण हुने दुघर्टनाको सन्दभर्मा, िनम्न 4 व्याख्याहरू मध्येबाट एउटा गलत व्याख्या चयन

गनुर्होस ।्

(1) फ्ल्यासब्याकको कारण नोजल (higuchi) वा ब्लो पाइप (suikan) जलेर क्षित हुन पिन सक्छ।

(2) फ्ल्यासब्याकको कारण होज (housu) प�ड्कन सक्छ।

(3) सुरक्षा उपकरण (anzen ki) ले फ्ल्यासब्याक रो�कयो भने बारम्बार फ्ल्यासब्याक भए पिन समस्या हुँ दैन।

(4) फ्ल्यासब्याकको कारण अ�क्सजन (sanso) होज (housu) को िभतर्ी भागमा ध्वाँसो टािसयो भने, ध्वाँसो

�वस्फोटक रूपमा जल्न पिन सक्छ।

■पर्� नम्बर 42 (फ्ल्यासब्याकको कारण हुने दुघर्टनाको रोकथाम)

फ्ल्यासब्याकको कारण हुने दुघर्टनाको रोकथामको सन्दभर्मा, िनम्न 4 व्याख्याहरू मध्येबाट एउटा गलत

व्याख्या चयन गनुर्होस ।्

(1) फ्ल्यासब्याक रोकथामको लािग काम सुरु गनुर् अगा�डको ग्याँस प�जर्ङ मह�वपूणर् हुन्छ।

(2) फ्ल्यासब्याक रोकथामको लािग िन��त रूपमा उपकरणहरूको जाँच र मे�न्टनेन्स मह�वपूणर् हुन्छ।

(3) फ्ल्यासब्याक रोकथामको लािग ज्वलनशील ग्याँस र अ�क्सजन (sanso) को मापदण्ड अनुरूपको �ाण्डिलङ

मह�वपूणर् हुन्छ।

(4) फ्ल्यासब्याक �वरू� सुरक्षा उपकरण (anzen ki) पर्भावकार� नहुने हुनाले िन��त रूपमा जडान गनुर् आवश्यक

छैन।

(NE)
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■पर्� नम्बर 43 (ग्याँस वे�ल्डङ गदार् हुने दुघर्टनाहरू)

ग्याँस वे�ल्डङ गदार् हुने दुघर्टनाहरूको सन्दभर्मा, िनम्न 4 व्याख्याहरू मध्येबाट एउटा सह� व्याख्या चयन

गनुर्होस ।्

(1) ग्याँस वे�ल्डङको काम ग�ररहेको बेला, आधार सामगर्ी वा ज्वाला जस्ता उच्च तापमान भागबाट श��शाली

अल्टर्ाभायोलेट �करण िन�स्करहेको हुन्छ।

(2) ग्याँस वे�ल्डङमा श��शाली दे�खने �करण (आँखाले दे�खने �करण) वा अल्टर्ाभायोलेट �करण जस्ता हािनकारक

�करण (yuugai kousen) उत्पन्न हुन्छ।

(3) अ�क्सजनको कमी (sanso ketubou) रोग आ�दको रोकथाम िनयममा अ�क्सजनको कमी (sanso ketubou)

लाई हावामा अ�क्सजन (sanso) को एकागर्ता 18% मुिन भएको �स्थित भनेर प�रभा�षत ग�रएको छ।

(4) पयार्� वायुसञ्चार नहुने ठाउँमा ग्याँस वे�ल्डङ र थमर्ल क�टङ गन� खण्डमा, पोट�बल वायुसञ्चार उपकरण

आ�दले कृ�तर्म वायुसञ्चार गरेमा, �ास सुरक्षात्मक उपकरण (kokyuu you hogo gu) को आवश्यक पद�न।

■पर्� नम्बर 44 (ग्याँस वे�ल्डङ आ�दको कारण धातु फ्यूम (hyumu) को उत्पन्न)

ग्याँस वे�ल्डङ आ�दको कारण धातु फ्यूम (hyumu) को सन्दभर्मा, िनम्न 4 व्याख्याहरू मध्येबाट एउटा गलत

व्याख्या चयन गनुर्होस ।्

(1) फ्यूम (hyumu) भनेको उच्च तापमानको धातु बाफ बनेर कायर् वातावरणमा �रिलज भई, हावामा िचिसएर

जमेको चीज हो।

(2) ग्याँस वे�ल्डङ वा ग्याँस क�टङ (gasu setudan) मा सतहको प्ले�टङमा हुने धातु पिन फ्यूम (hyumu) बन्छ।

(3) न्यूमोकोिनओिसस (jinpai) भनेको धातु फ्यूम (hyumu) को कारण हुने द�घर्कालीन �डसअडर्र हो र यो

गम्भीर रोग हो।

(4) लक्षणहरू खराब हुँ दै गए तापिन न्यूमोकोिनओिसस (jinpai) ले सास फेनर् क�ठनाइ हुँ दैन।

(NE)
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■पर्� नम्बर 45 (धातु फ्यूम (hyumu) का लािग उपायहरू)

धातु फ्यूम (hyumu) का लािग उपायहरूको सन्दभर्मा, िनम्न 4 व्याख्याहरू मध्येबाट एउटा सह� व्याख्या

चयन गनुर्होस ।्

(1) सामान्यतया रासायिनक त�व वा धूलोको इनहेलेशन एक्स्पोजोरको �वरू�को उपायहरूमा हािनकारक त�व

पर्योग नगन� गर� गन� इ�न्टर्�न्सक सुरक्षा, स्थानीय िनकास िसस्टम (local exhaust system) आ�द�ारा

इ�न्जिनय�रङ उपाय र कामदारलाई स्वास्थ्य तथा सुरक्षा िशक्षा आ�दको व्यवस्थापन उपाय गर� 3 उपायहरू

छन ।्

(2) रासायिनक त�व वा धूलोको इनहेलेशन एक्स्पोजोरको �वरू�को उपायहरू मध्ये सबैभन्दा उच्च पर्ाथिमकताका

साथ अपनाउनुपन� उपाय इ�न्जिनय�रङ उपाय हो।

(3) रासायिनक त�व वा धूलोको इनहेलेशन एक्स्पोजोरको �वरू�को उपायहरू मध्ये सबैभन्दा उच्च पर्ाथिमकताका

साथ अपनाउनुपन� उपाय व्यवस्थापन उपाय हो।

(4) ग्याँस वे�ल्डङको खण्डमा, इ�न्टर्�न्सक सुरक्षा भनेको उत्पन्न हुने फ्यूम (hyumu) लाई कम गनुर् हो र पूणर्

रूपमा फ्यूम (hyumu) हटाउन गाहर्ो हुन्छ।

■पर्� नम्बर 46 (�ास सुरक्षात्मक उपकरण (kokyuu you hogo gu))

�ास सुरक्षात्मक उपकरण (kokyuu you hogo gu) को सन्दभर्मा, िनम्न 4 व्याख्याहरू मध्येबाट एउटा गलत

व्याख्या चयन गनुर्होस ।्

(1) स्थानीय िनकास िसस्टम (local exhaust system) आ�दको व्यवस्था गनर् क�ठन अवस्थामा पिन, �ास

सुरक्षात्मक उपकरण (kokyuu you hogo gu) को पर्योग गनुर् आवश्यक छैन।

(2) उिचत �ास सुरक्षात्मक उपकरण (kokyuu you hogo gu) चयन गर�, सुरक्षात्मक उपकरणको उिचत पर्योग

�विधको पालना नगर� हुँ दैन।

(3) �ास सुरक्षात्मक उपकरण (kokyuu you hogo gu) को पर्योग कायर् व्यवस्थापनसँग सम्ब�न्धत छ।

(4) �ास सुरक्षात्मक उपकरण (kokyuu you hogo gu) भनेको व्य��गत सुरक्षात्मक उपकरण हो।
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■पर्� नम्बर 47 (धुलोको कणहरू रोक्ने मास्क)

धुलोको कणहरू रोक्ने मास्कको सन्दभर्मा, िनम्न 4 व्याख्याहरू मध्येबाट एउटा गलत व्याख्या चयन गनुर्होस ।्

(1) धुलोको कणहरू रोक्ने मास्क भनेको काम गन� वातावरणको धुलो आ�द �फल्टरले हटाउने पर्कारको �ास

सुरक्षात्मक उपकरण (kokyuu you hogo gu) हो।

(2) फेन� टाइप र एक पटक पर्योग गरेर फाल्ने टाइप गर� धुलोको कणहरू रोक्ने मास्कहरू दई पर्कारका हुन्छन ।्

(3) पर्त्यक्ष जो�डएको पर्कारको धुलोको कणहरू रोक्ने मास्क र अलग पर्कारको धुलोको कणहरू रोक्ने मास्कमा,

पर्त्यक्ष कनेक्शन पर्कारको क्षमता रामर्ो हुन्छ।

(4) दैिनक जीवनमा पर्योग ग�रने स�जर्कल मास्क र नबुनेको कपडाको मास्कमा पिन धुलोको कणहरू रोक्ने 

क्षमता हुँ दैन।

(NE)
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चरण 3. सम्ब�न्धत िनयम तथा कानूनसँग सम्ब�न्धत पर्�हरू 

■पर्� नम्बर 48 (ग्याँस वे�ल्डङ आ�दसँग सम्ब�न्धत कानूनी पर्णाली)

ग्याँस वे�ल्डङ आ�दसँग सम्ब�न्धत कानूनी पर्णालीको सन्दभर्मा, िनम्न 4 व्याख्याहरू मध्येबाट एउटा सह�

व्याख्या चयन गनुर्होस ।्

(1) ग्याँस वे�ल्डङ कायर्सँग सम्ब�न्धत बहुसंख्य कानूनहरू मध्येको केन्दर्�य कानून शर्म स्वास्थ्य तथा सुरक्षा

ऐन (roudou anzen eiseihou) हो।

(2) ग्याँस वे�ल्डङ कायर्सँग सम्ब�न्धत बहुसंख्य कानूनहरू मध्येको केन्दर्�य कानून न्यूमोकोिनओिसस (jinpai)

ऐन हो।

(3) ग्याँस वे�ल्डङ कायर्सँग सम्ब�न्धत बहुसंख्य कानूनहरू मध्येको केन्दर्�य कानून कायर् वातावरण मापन ऐन

हो।

(4) ग्याँस वे�ल्डङ कायर्सँग सम्ब�न्धत बहुसंख्य कानूनहरू मध्येको केन्दर्�य कानून अ�क्सजनको कमी (sanso

ketubou) रोग आ�दको रोकथाम िनयम हो।

■पर्� नम्बर 49 (व्यवसाय सञ्चालक आ�दको दाियत्व)

शर्म स्वास्थ्य तथा सुरक्षा ऐन (roudou anzen eiseihou) अन्तगर्त व्यवसाय सञ्चालक आ�दको दाियत्वको

सन्दभर्मा, िनम्न 4 व्याख्याहरू मध्येबाट एउटा सह� व्याख्या चयन गनुर्होस ।्

(1) व्यवसाय सञ्चालकले व्यवसाियक दुघर्टनाको रोकथामको लािग कानून�ारा तो�कएको न्यूनतम मापदण्डको

पालना गरे हुन्छ।

(2) व्यवसाय सञ्चालकले वास्त�वक रूपमा आरामदायी कायर् वातावरण र शर्म सतर्हरूको सुधार�ारा कायर्स्थलमा

कामदारको सुरक्षा सुिन��त नगर� हुँ दैन।

(3) व्यवसाय सञ्चालकले सरकारले सञ्चालन गन� व्यवसाियक दुघर्टनाको रोकथामसँग सम्ब�न्धत नीितमा

सहयोग नगर� हुँ दैन।

(4) कामदारले व्यवसाियक दुघर्टना रोकथाम गनर्को लािग आवश्यक कुराहरूको पालना गनुर्का साथै व्यवसाय

सञ्चालक तथा अन्य सम्ब�न्धत िनकायहरूले सञ्चालन गन� व्यवसाियक दुघर्टनाको रोकथामसँग सम्ब�न्धत

उपायहरूमा सहयोग गनुर् आवश्यक छैन।

(NE)
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■पर्� नम्बर 50 (काममा रा�े बेला आ�दको िशक्षा)

शर्म स्वास्थ्य तथा सुरक्षा िनयमहरू अन्तगर्त काममा रा�े बेला आ�दको िशक्षाको सन्दभर्मा, िनम्न 4

व्याख्याहरू मध्येबाट एउटा सह� व्याख्या चयन गनुर्होस ।्

(1) व्यवसाय सञ्चालकले कामदारलाई काममा राखेको बेलामा �ढलाइ नगर�कन संलग्न हुने कायर्सँग सम्ब�न्धत

सुरक्षा अथवा स्वच्छताको लािग आवश्यक कुराहरूबारे िशक्षा न�दईकन हुँ दैन।

(2) व्यवसाय सञ्चालक कामदारको कायर् �ववरण प�रवतर्न गरेको बेला �ढलाइ नगर�कन संलग्न हुने कायर्सँग

सम्ब�न्धत सुरक्षा अथवा स्वच्छताको लािग आवश्यक कुराहरूबारे िशक्षा �दनु आवश्यक छैन।

(3) व्यवसाय सञ्चालकले कामदारलाई काममा राखेको बेलामा �ढलाइ नगर�कन संलग्न हुने कायर्सँग सम्ब�न्धत

सुरक्षा अथवा स्वच्छताको लािग आवश्यक सम्पूणर् कुराहरूबारे िशक्षा न�दईकन हुँ दैन।

(4) व्यवसाय सञ्चालकले कामदारको कायर् �ववरण प�रवतर्न गरेको बेला �ढलाइ नगर�कन संलग्न हुने कायर्सँग

सम्ब�न्धत सुरक्षा अथवा स्वच्छताको लािग आवश्यक सम्पूणर् कुराहरूबारे िशक्षा न�दईकन हुँ दैन।

■पर्� नम्बर 51 (पर्ा�विधक पर्िशक्षण पर्माणपतर् पुन: जार� आ�द)

शर्म स्वास्थ्य तथा सुरक्षा िनयमहरू अन्तगर्त पर्ा�विधक पर्िशक्षण पर्माणपतर् पुन: जार� आ�दको सन्दभर्मा,

िनम्न 4 व्याख्याहरू मध्येबाट एउटा गलत व्याख्या चयन गनुर्होस ।्

(1) पर्ा�विधक पर्िशक्षण पर्माणपतर् हराएको अथवा क्षित भएको बेलामा पर्ा�विधक पर्िशक्षण पर्माणपतर् पुन: जार�

नगर�कन हुँ दैन।

(2) पर्ा�विधक पर्िशक्षण पर्माणपतर् जार� ग�रएको दतार् पर्िशक्षण संस्थामा पर्ा�विधक पर्िशक्षण पर्माणपतर् पुन: जार�

गनर् स�कन्छ।

(3) पर्ा�विधक पर्िशक्षण पर्माणपतर् हराए तापिन उ� पर्ा�विधक पर्िशक्षणसँग सम्ब�न्धत काम गनर् स�कन्छ।

(4) नाम प�रवतर्न गरेको बेला पर्ा�विधक पर्िशक्षण पर्माणपतर्को नाम पिन प�रवतर्न नगर� हुँ दैन।
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	1.2.6 हरेक किसिमको ग्याँस कन्टेनर (सिलिन्डर (bonbe)) तथा एसिटिलीन (asechiren) ग्याँस जेनरेटर
	(1) हरेक किसिमको ग्याँस कन्टेनरमा लेखिएको जानकारी र रंग
	・ग्याँस कन्टेनरको फिलिङ लेबल (पाठ्यपुस्तक पृष्ठ 27)
	・ग्याँस कन्टेनरको रंग (पाठ्यपुस्तक पृष्ठ 28)

	(2) एसिटिलीन (asechiren) ग्याँस सिलिन्डर (bonbe)
	・एसिटिलीन (asechiren) सिलिन्डर (bonbe) को आन्तरिक संरचना (पाठ्यपुस्तक पृष्ठ 28)
	・एसिटिलीन (asechiren) सिलिन्डर (bonbe) को बाहिरी विशेषता (पाठ्यपुस्तक पृष्ठ 29)

	(3) अन्य ज्वलनशील ग्याँस सिलिन्डर (bonbe)) (पाठ्यपुस्तक पृष्ठ 30)
	(4) अक्सिजन सिलिन्डर (sanso bonbe) (पाठ्यपुस्तक पृष्ठ 30)
	(5) ग्याँस मेनफोल्ड
	・मेनफोल्डको प्रयोग गरी ग्याँस वेल्डिङ गर्ने उपकरण भनेको के हो? (पाठ्यपुस्तक पृष्ठ 30)
	・मेनफोल्डको प्रयोग गरी ग्याँस वेल्डिङ गर्ने उपकरणको व्यवस्थापन (पाठ्यपुस्तक पृष्ठ 32)



	1.3 ग्याँस वेल्डिङ आदिमा प्रयोग गरिने उपकरणहरूको ह्याण्डलिङ
	1.3.1 योग्यता (पाठ्यपुस्तक पृष्ठ 33)
	1.3.2 सिलिन्डर (bonbe) तथा एसिटिलीन (asechiren) जेनरेटर
	(1) सिलिन्डर (bonbe) को ढुवानीमा सावधानी अपनाउनुपर्ने कुराहरू
	・सवारी साधनमा ढुवानी गर्दा सावधानी अपनाउनुपर्ने कुराहरू (पाठ्यपुस्तक पृष्ठ 34)
	・कारखाना भित्र आदि ढुवानी गर्दा सावधानी अपनाउनुपर्ने कुराहरू (पाठ्यपुस्तक पृष्ठ 36)

	(2) सिलिन्डर (bonbe) ग्याँस प्रयोग गर्ने तरिका
	・सिलिन्डर (bonbe) को प्रयोग विधि (पाठ्यपुस्तक पृष्ठ 36)
	・सिलिन्डर (bonbe) प्रयोग गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू (पाठ्यपुस्तक पृष्ठ 37)

	(3) नष्ट र फिर्ता गर्दा सावधानी अपनाउनुपर्ने कुराहरू
	・ग्याँस कन्टेनर फिर्ता आदि (पाठ्यपुस्तक पृष्ठ 37)
	・ग्याँस कन्टेनर फिर्ता गर्दा सावधानी अपनाउनुपर्ने कुराहरू (पाठ्यपुस्तक पृष्ठ 37)


	1.3.3 प्रेसर रेगुलेटर (aturyoku chousei ki)
	(1) प्रेसर रेगुलेटर (aturyoku chousei ki) जडान (पाठ्यपुस्तक पृष्ठ 41)
	(2) प्रेसर रेगुलेटर (aturyoku chousei ki) मा असामान्य स्थिति देखिएको खण्डमा
	・लो प्रेसरपट्टिको प्रेसर वृद्धि (पाठ्यपुस्तक पृष्ठ 42)

	(3) प्रेसर रेगुलेटर (aturyoku chousei ki) प्रयोग गर्दाका सावधानीहरू (पाठ्यपुस्तक पृष्ठ 43)

	1.3.4 वेल्डर आदि
	(1) जडान (पाठ्यपुस्तक पृष्ठ 43)
	(2) आगो सल्काउने र ज्वालाको समायोजन
	・प्रेसर रेगुलेटर (aturyoku chousei ki) को लो प्रेसरपट्टिको प्रेसर समायोजन (पाठ्यपुस्तक पृष्ठ 44)
	・प्रेसर रेगुलेटर (aturyoku chousei ki) को लो प्रेसरपट्टिको प्रेसर समायोजन (पाठ्यपुस्तक पृष्ठ 44)
	・आगो सल्काउने र ज्वालाको समायोजन (पाठ्यपुस्तक पृष्ठ 44)

	(3) वेल्डिङ तथा कटिङ
	・वेल्डिङ (पाठ्यपुस्तक पृष्ठ 45)
	・कटिङ (पाठ्यपुस्तक पृष्ठ 45)
	・वेल्डिङ र कटिङ कार्य गर्दाखेरि सावधानी अपनाउनुपर्ने कुराहरू
	ब्लो पाइप (suikan) बाट असामान्य आवाज आएको खण्डमा (पाठ्यपुस्तक पृष्ठ 46)

	・आगो निभाउने तरिका (पाठ्यपुस्तक पृष्ठ 47)


	1.3.5 नोजल (higuchi)
	・नोजल (higuchi) को चयन (पाठ्यपुस्तक पृष्ठ 47)
	・नोजल (higuchi) जडान गर्ने तरिका (पाठ्यपुस्तक पृष्ठ 47)
	・नोजल (higuchi) सफा गर्ने तरिका (पाठ्यपुस्तक पृष्ठ 49)

	1.3.6 होज (housu)
	・वान-टच जडान (wantacchi tugite) (पाठ्यपुस्तक पृष्ठ 50)
	・ग्याँस होज (housu) को भिजुअल जाँच (पाठ्यपुस्तक पृष्ठ 51)
	・ग्याँस होज (housu) ह्याण्डल गर्दाका सावधानीहरू (पाठ्यपुस्तक पृष्ठ 52)

	1.3.7 ग्याँस वेल्डिङमा प्रयोग गरिने उपकरणहरूको जाँच
	・ग्याँस वेल्डिङमा प्रयोग गरिने उपकरणहरूको जाँचको आवश्यकता (पाठ्यपुस्तक पृष्ठ 52)
	・ब्लो पाइप (suikan) (टर्च (tochi)) को जाँच आदि
	व्यवसाय सञ्चालकले जाँच गर्ने विषय (पाठ्यपुस्तक पृष्ठ 53)

	・प्रेसर रेगुलेटर (aturyoku chousei ki) को जाँच आदि
	व्यवसाय सञ्चालकले जाँच गर्ने विषय (पाठ्यपुस्तक पृष्ठ 54)




	चरण 2. ज्वलनशील ग्याँस र अक्सिजन (sanso) को आधारभूत ज्ञान
	चरण 2. ज्वलनशील ग्याँस र अक्सिजन (sanso) को आधारभूत ज्ञान
	2.1 अक्सिजन (sanso) को आधारभूत ज्ञान
	2.1.1 सुरुमा (पाठ्यपुस्तक पृष्ठ 57)
	2.1.2 अक्सिजन (sanso) को खतरा
	・अक्सिजन (sanso) को विशेषता (पाठ्यपुस्तक पृष्ठ 57)
	・हाइ प्रेसरको अक्सिजन (sanso) को कारण हुने दुर्घटनाको उदाहरण (पाठ्यपुस्तक पृष्ठ 58)
	・हाइ प्रेसरको अक्सिजन (sanso) को कारण हुने दुर्घटनाको उदाहरण (पाठ्यपुस्तक पृष्ठ 58)

	2.1.3 अक्सिजन (sanso) को हानि (पाठ्यपुस्तक पृष्ठ 59)

	2.2 ज्वलनशील ग्याँस
	2.2.1 सुरुमा
	(1) जलनका 3 तत्वहरू र अपवाद (पाठ्यपुस्तक पृष्ठ 60)
	(2) तल्लो ज्वलनशील सीमा (bakuhatu kagen kai) र माथिल्लो ज्वलनशील सीमा (पाठ्यपुस्तक पृष्ठ 60)
	(3) जलन गति (पाठ्यपुस्तक पृष्ठ 61)
	(4) न्यूनतम सल्काउने उर्जा
	・न्यूनतम सल्काउने उर्जा भनेको के हो? (पाठ्यपुस्तक पृष्ठ 63)
	・जलाउने स्रोत (पाठ्यपुस्तक पृष्ठ 63)


	2.2.2 वेल्डिङ आदिमा प्रयोग गरिने ज्वलनशील ग्याँस
	(1) भौतिक प्रकृति आदि (पाठ्यपुस्तक पृष्ठ 65)
	(2) खतरा हानि
	・खतरा (पाठ्यपुस्तक पृष्ठ 66)
	・हानि (पाठ्यपुस्तक पृष्ठ 66)

	(3) आगलागीको अवस्थामा अपनाउनुपर्ने सावधानी (पाठ्यपुस्तक पृष्ठ 66)


	2.3 हाइ प्रेसर ग्याँस
	2.3.1 हाइ प्रेसर ग्याँस भनेको के हो? (पाठ्यपुस्तक पृष्ठ 67)
	2.3.2 हाइ प्रेसरको खतरा
	(1) कम्प्रेसन भएको कारण हुने खतराहरू
	・पड्कने (haretu) दुर्घटना घट्ने (पाठ्यपुस्तक पृष्ठ 67)
	・सिलिन्डर (bonbe) उड्ने दुर्घटना (पाठ्यपुस्तक पृष्ठ 68)

	(2) हाइ प्रेसर ग्याँस ह्याण्डल गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू (पाठ्यपुस्तक पृष्ठ 68)


	2.4 विपद्/दुर्घटना रोकथाम
	2.4.1 ग्याँस वेल्डिङको कारण हुने विपद्/दुर्घटनाको स्थिति
	・फ्यूम (hyumu) को कारण हुने स्वास्थ्य विकार (पाठ्यपुस्तक पृष्ठ 74)

	2.4.2 ग्याँस वेल्डिङको कारण हुने दुर्घटनाको रोकथाम
	(1) पोलेको घाउको रोकथाम (पाठ्यपुस्तक पृष्ठ 75)
	(2) विस्फोट र आगलागी विपद्/दुर्घटनाको रोकथाम
	・विस्फोट र आगलागीको कारण हुने विपद्/दुर्घटनाको कारण
	विस्फोट र आगलागी दुर्घटनाको स्थिति (पाठ्यपुस्तक पृष्ठ 75)
	धुलो विस्फोट (hunjin bakuhatu) भनेको के हो? (पाठ्यपुस्तक पृष्ठ 77)

	・विस्फोट र आगलागीको रोकथाम
	■इन्धन ग्याँसबाट हुने विस्फोट दुर्घटनाको रोकथाम (पाठ्यपुस्तक पृष्ठ 77)
	■फ्ल्यासब्याकको कारण हुने विस्फोट र आगलागी रोकथाम
	फ्ल्यासब्याक र त्यसको कारण (पाठ्यपुस्तक पृष्ठ 78)
	फ्ल्यासब्याकको कारण हुने दुर्घटना (पाठ्यपुस्तक पृष्ठ 78)
	फ्ल्यासब्याकको कारण हुने दुर्घटनाको रोकथाम (पाठ्यपुस्तक पृष्ठ 79)

	■इन्धन ग्याँस बाहेकको आगलागी दुर्घटनाको रोकथाम
	ज्वलनशील वस्तु (kanensei no mono) हटाउने आदि (पाठ्यपुस्तक पृष्ठ 79)
	मिश्रित कार्य अथवा निकट (यसमा तलमाथि पनि पर्दछ) कार्य आदि (पाठ्यपुस्तक पृष्ठ 81)



	(3) ग्याँस वेल्डिङ (gasu setudan) गर्दा उत्पन्न हुने हानिकारक किरणहरू (पाठ्यपुस्तक पृष्ठ 82)
	(4) अक्सिजनको कमी (sanso ketubou) ले हुने रोग (पाठ्यपुस्तक पृष्ठ 86)
	(5) धातु फ्यूम (hyumu) को कारण हुने दुर्घटना
	・धातु फ्यूम (hyumu) र त्यसको स्वास्थ्य असर
	ग्याँस वेल्डिङ आदिको कारण धातु फ्यूम (hyumu) को उत्पन्न (पाठ्यपुस्तक पृष्ठ 86)

	・न्यूमोकोनिओसिस (jinpai) जटिल रोग
	न्यूमोकोनिओसिस (jinpai) (पाठ्यपुस्तक पृष्ठ 88)
	जटिल रोग (पाठ्यपुस्तक पृष्ठ 88)

	・धातु फ्यूम (hyumu) का लागि उपायहरू (पाठ्यपुस्तक पृष्ठ 88)
	श्वास सुरक्षात्मक उपकरण (kokyuu you hogo gu) (पाठ्यपुस्तक पृष्ठ 90)
	धुलोको कणहरू रोक्ने मास्क (पाठ्यपुस्तक पृष्ठ 90)


	(6) अन्य
	・हिटस्ट्रोक (necchuushou) रोकथामको उपाय (पाठ्यपुस्तक पृष्ठ 92)
	・खस्ने दुर्घटना (tuiraku saigai) रोकथाम (पाठ्यपुस्तक पृष्ठ 93)




	चरण 3. सम्बन्धित नियम तथा कानून
	3.1 ग्याँस वेल्डिङ आदिसँग सम्बन्धित कानूनी प्रणाली (पाठ्यपुस्तक पृष्ठ 101)
	3.2 श्रम स्वास्थ्य तथा सुरक्षा ऐन (roudou anzen eiseihou) (उद्धरण)
	(व्यवसाय सञ्चालक आदिको दायित्व)
	(प्रकार अनुसारको जाँच)
	(रोजगार प्रतिबन्ध)

	3.3 श्रम स्वास्थ्य तथा सुरक्षा नियम (उद्धरण)
	(काममा राख्ने बेला आदिको शिक्षा)
	(प्राविधिक प्रशिक्षण प्रमाणपत्र पुन: जारी आदि)
	(भेन्टिलेसन आदिद्वारा विस्फोट अथवा आगलागीको रोकथाम)
	(तेलजन्य पदार्थ आदि हुने पाइप अथवा कन्टेनरको वेल्डिङ आदि)
	(अपर्याप्त भेन्टिलेसन जस्ता ठाउँहरूमा गरिने वेल्डिङ आदि)
	(सुरक्षा उपकरण (anzen ki) को स्थापना)
	(तामाको प्रयोग प्रतिबन्ध)
	(नियमित आत्म-निरीक्षण (teiki jishu kensa))
	(श्वास सुरक्षात्मक उपकरण (kokyuu you hogo gu) आदि)

	3.4 धुलो विकार रोकथाम नियम
	・धातुलाई थर्मल कटिङ गर्ने काम (धुलो विकार रोकथाम नियम) (पाठ्यपुस्तक 106)
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