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ចំគណុះដឹងជាមូ លោាន្អំពីគ្រឿងាសុីន្សំណង់្រគេទយាន្យន្ត

1.
1.1.

្រគេទន្ិងការគ្រើ្បាស់ជាគដើមអំពីគ្រឿងយន្ត សណ
ំ ង់្រគេទយាន្យន្ត (អត្ថ រទ ទំពរ័ ទី1)

គ្រឿងាសុីន្សំណង់្រគេទយាន្យតាន្្រគេទន្ិងទ្ម ុងជាគ្ចើន្(ស្ារ់ការឈូ សឆាយព្ារដី
ការដឹកជញ្ជន្
ូ ការផ្ទុកន្ិងស្ារ់ការជីក) គហើយគរលគៅវាក៏ាន្ទំហំ្ំទូលាយន្ដរ។
គ្រឿងាសុីន្សំណង់្រគេទយាន្យន្ត ្ត្ូវបាន្ន្រងន្ចកដូ ចន្ដលបាន្រាាញគៅកនុងតារាងទី 1-1
គោយន្ផ្ែ កគលើឧរសមព ន្
័ ធ ទី 7 ថ្ន្រទរញ្ញ ត្ត ិចារ់សតព
ី ីការអន្ុវត្ត ន្ស
៍ ុវត្ថ ិភាពឧសាហកមម ន្ិងសុែភាព (roudou
anzen eiseihou)។
រុលដូ ហស័រ
្តាក់ទ័រ・ន្រល(shoberu)
គ្រឿងច្កសំណង់្រគេ
ទយាន្យន្ត
(ស្ារ់ការឈូ សឆាយ
ព្ារដី ការដឹកជញ្ជន្
ូ
ការផ្ទុកទំន្ិញន្ិងស្ា
រ់ការជីក)

ស្ារ់ការឈូ សឆាយព
្ារដី
ការដឹកជញ្ជន្
ូ
ការគរៀរទុកោក់ទំន្ិញ

គ្រឿងាសុីន្សំណង់្រ
គេទ្តាក់ទ័រ

គ្សក រដូ ហស័រ
ាសុីន្គកៀរដី
គ វា៉ែ ល័រ・មូ ទ័រ
ាសុីន្ផ្ទុកកំ*គទចងម *

ណអសាកវ៉ា ទ័រដរ៉ាលផ្ងៃរ
ស្ារ់ការជីក

គអសាកវា៉ែ ទ័រ・ន្រល
(Backhoe)

គ្រឿងាសុីន្សំណង់្រ
គេទន្រល(shoberu)

ាសុីន្clamshell
គ្រឿងន្ផ្ាកទារជាងដី
ាសុីន្ជីក្ុង
គ្រឿងច្កជីក្រឡាយ(Trencher )

តារាងទី 1-1 ចំណ្តត្់ថ្នាក់ថ្ន្គ្រឿងាសុីន្សំណង់្រគេទយាន្យន្ត

* េក់ កាកសំណល់ងមជាគដើមគោយសារការរុករកន្រ៉ែន្ិងរំផ្ទុុះ (happa)ថ្ន្ផ្ល វូ រ ូងគ្កាមដី។ ល។
1.1.1.

ាសុន្
ី ស្ារ់ការឈូ សឆាយព្ារដី ការដឹកជញ្ជន្
ូ ការផ្ទក
ុ (អត្ថ រទ ទំព័រទី 2)

រុលដូ ហស័ររឺជាត្ួ ្តាក់ទ័រន្ដលាន្ផ្លុំន្រល (រន្ទ ុះកំចាត្់ដី)
ន្ដលជាឧរករណ៍ការារ្ត្ូវបាន្ភាារ់គហើយ្ត្ូវបាន្គ្រើស្ារ់ការារដូ ចជាការឈូ សឆាយព្ារដីន្ិងការរុញ
ដី (oshido)ជាគដើម។ រល
ុ ដូ ហស័រ រឺជាាសុីន្សំណង់្រគេទ្តាក់ទ័រន្ដលជា្មម តា។ (សូ មគមើលរ ូរងត្ 1-1) ។

រ ូរងត្ 1-1 ឧទាហរណរុលដូ ហស័រ
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្តាក់ទ័រ・

ន្រល(shoberu)រឺជាត្ួ ្តាក់ទ័រ្រគេទកង់ឬកង់រងគ្កាុះន្ដលាន្ោក់្ុងន្ដលជាឧរករណ៍ការារភាារ់ន្ង
ឹ វាគហើ
យ្ត្ូវបាន្គ្រើស្ារ់ការារដូ ចជាការផ្ទុកឥវា៉ែន្់ ការដឹកជញ្ជន្
ូ ន្ិងកាត្់គកាសថ្ផ្ទដី។ ្តាក់ទរ័ ・
ន្រល(shoberu)រឺជាាសុីន្គរៀរទុកោក់ទំន្ញ
ិ ន្ដលជា្មម តា (សូ មគមើលរ ូរងត្ 1-2) ។

រ ូរងត្ 1-2 ឧទាហរណ៍ថ្ន្្តាក់ទ័រ・ន្រល

ាសុន្
ី គកៀរដីរា
ឺ សុីន្គកៀរដីន្ដលគ្វ កា
ើ រគោយ្ត្ូវបាន្ទាញកង់ជាមួ យ្តាក់ទរ័ ន្ិងាសុន្
ី គកៀរដីគោយែល ួន្វា
ន្ដលរ ួមរញ្ចល
ូ ្តាក់ទរ័ ន្ិងាសុន្
ី គកៀរដី។ ាសុីន្គកៀរដីអាចគ្វ ើ្រត្ិរត្ត ិការជីក
ការដឹកជញ្ជន្
ូ ន្ិងការគ្វ ើឲ្យដីរារគសម រើ តាមក្មិត្បាន្ជារ់លារ់គហើយវាសម្សរស្ារ់ការដឹកជញ្ជន្
ូ ដីែាច់ដ៏
គ្ចើន្គហើយាន្្រសិទធិភាពគៅគពលគ្រើស្ារ់ការារជួ សជុលដី្ទង់្ទាយ្ំន្ិងការារវ ិសវ កមម សណ
ំ ង់សុី វ ិលដូ ច
ជាការសាងសង់ទំន្រ់ (សូ មគមើលរ ូរងត្ 1-3) ។

រ ូរងត្ទី 1-3 ឧទាហរណ៍ថ្ន្ាសុន្
ី គកៀរដី
គ្សក រដូ ហស័ររឺជាការរ ួមរញ្ចល
ូ រាថ្ន្ត្ួ ្តាក់ទ័រ្រគេទកង់រងគ្កាុះន្ិងយន្ដ ការាសុីន្គកៀរដីគហើយគរលគៅការគ្រើ្បាស់ររស់វារឺ
គសទ ើរន្ត្ដូ ចរាន្ឹងាសុីន្គកៀរដីន្ដរ (សូ មគមើលរ ូរងត្ទី 1-4) ។ ជាពិគសស
វា្ត្ូវបាន្គរគ្រើគៅគលើដីទន្់ន្ដលាសុីន្គកៀរដីមិន្អាចចូ លបាន្។

រ ូរងត្ទី 1-4 ឧទាហរណ៍ថ្ន្គ្សក រដូ ហស័រ
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គ វា៉ែល័រ・មូ ទ័រ្ត្ូវបាន្គរគ្រើយាងទូ លំទូលាយស្ារ់ការឈូ សឆាយព្ារដី
ការឈូ សឆាយឲ្យាន្រាងន្ិងការលុរ្ពិល (សូ មគមើលរ ូរងត្ទី 1-5) ។ ជាពិគសស
វាសម្សរស្ារ់ការរញ្ច រ់ភាពជាក់លាក់ថ្ន្ថ្ផ្ទ ផ្ល វូ ។ មាងគទៀត្
ការារដកគចញ្ពិល្ត្ូវបាន្អន្ុវត្ត គោយភាារ់ន្ងគ ល
័ ្ពិល។

រ ូរងត្ទី 1-5 ឧទាហរណ៍ររស់គ វា៉ែល័រ・មូ ទ័រ

ាសុន្
ី ផ្ទក
ុ កំគទចងម ្ត្ូវបាន្គ្រើជាចមបងស្ារ់ការារសាងសង់ផ្ល វូ រ ូងគ្កាមដីគហើយាន្្រគេទកង់រងគ្កាុះ
្រគេទកង់ ្រគេទផ្ល វូ ន្ដកន្ដលកង់រត្់គលើផ្ល វូ ន្ដក
ន្ដលអាចគ្វ ើការគៅគលើដីរដុរគោយរមន្ន្ដន្កំណត្់គលើទំហំផ្ទក
ុ (រ ូរងត្ទី 1-6) ។

រ ូរងត្ទី 1-6 ឧទាហរណ៍ថ្ន្ាសុន្
ី ផ្ទុកកំគទចងម
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1.1.2.

ាសុន្
ី ជីក(អត្ថ រទ ទំព័រទី7)

គ្រឿងថ្នមពល・ន្រល
(shoberu)ាន្្ុងន្ដលជាឧរករណ៍គ្វ ើការន្ដលភាារ់គៅន្ឹងត្ួ ្ំន្ដលន្ររមុែគៅខាងគលើគហើយ្ត្ូវបាន្គ្រើជាចមបងស្ារ់ការជីក
គៅខាងគលើថ្ផ្ទដី (សូ មគមើលរ ូរងត្ទី 1-7) ។
គអសាកវា៉ែទ័រ・ន្រល(shoberu)ាន្្ុងន្ដលជាឧរករណ៍ការារភាារ់គៅន្ឹងដងែល ួន្ន្ដលចុុះគ្កាមន្ដលផ្ទុយពីគ្រគ ឿងថ្នមពល・
ន្រល

(shoberu)គហើយ្ត្ូវបាន្គរគៅថ្នBackhoeផ្ងន្ដរ។

វា្ត្ូវបាន្គ្រើជាចមបងស្ារ់ការជីកពីថ្ផ្ទដីន្ិងជាាសុីន្សំណង់្រគេទន្រល (shoberu)្មម តា។ ជាពិគសស
គៅកនុង វ ិសវ កមម សំណង់សុី វ ិលទី្ក ុង
្រគេទសវ ៊ីស្ុន្ត្ូ ចន្ិងឧរករណ៍ជីកធារាសា្សត ្រគេទវ ិលត្ូ ចខាងគ្កាយ្ត្ូវបាន្គរគ្រើជាញឹកញារ់ស្ារ់ទីធាាត្ូ ចចគងែ ៀត្
(សូ មគមើលរ ូរងត្ទី 1-8) ។

រ ូរងត្ទី 1-7 ឧទាហរណ៍ថ្ន្គ្រឿងថ្នមពល・ន្រល (shoberu)

រ ូរងត្ទី 1-8 ឧទាហរណ៍ថ្ន្គអសាកវា៉ែទ័រ・ន្រល (shoberu)

ាសុីន្clamshellរឺជា្ុងclamshellន្ដលជាឧរករណ៍គ្វ ើការន្ដលភាារ់គៅន្ឹងរាងាសុីន្សំណង់្រគេទន្រលគហើយ្ត្ូវបាន្គ្រើស
្ារ់ជីកដីទន្់ន្ិងងមកំគទចគៅខាងគ្កាមថ្ផ្ទដី។ ជាពិគសស វាសម្សរស្ារ់ការជីកគ្ៅជាមួ យន្ផ្ាកឆ្ា ងកាត្់ជីកត្ូ ច។
ជំន្ួសឱ្យការពយ
ួ រ្ុងclamshellគោយន្ែសមួ យន្ដលលូ ត្រ ួញគហើយក៏ាន្ទ្ម ុងន្ដលោក់្ុងន្កា មន្ដល្ត្ូវបាន្ភាារ់គៅន្ឹងចុងថ្ន្
ថ្ដគត្គ សកុរឬគអសាកវា៉ែទ័រ・ន្រល (shoberu)្មម ត្ជាគដើមន្ដលអាចជួ យឱ្យជីកគ្ៅបាន្។( រ ូរងត្ទី 1-9) ។

រ ូរងត្ទី 1-9 ឧទាហរណ៍ថ្ន្ាសុន្
ី clamshell
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ាសុីន្ជីកន្ផ្ាកទារជាងដី
រឺជាឧរករណ៍ការារមួ យន្ដលាន្្ុងាសុីន្ជីកន្ផ្ាកទារជាងដីភាារ់គៅន្ឹងរាងាសុីន្សំណង់្រគេទជីក
(shoberu)គហើយ្ត្ូវបាន្គ្រើស្ារ់ជីកគៅខាងគ្កាមថ្ផ្ទដីដូចជាាសុីន្clamshell (សូ មគមើលរ ូរងត្ទី 1-10) ។
ាសុីន្ជីកន្ផ្ាកទារជាងដី
ាន្ជួ រជីក្ំទូលាយពីគ្ពាុះវា្ត្ូវបាន្គរជីកគោយគបាុះ្ុងឆាៃយគហើយវាសមន្ឹងការារគៅគពលាសុីន្ជីកគផ្សងគទៀត្មិន្អាចគៅ
ដល់កន្ន្ា ងជីកដូ ចជាទគន្ា ន្ិងត្ំរន្់ទន្់។

រ ូរងត្ 1-10 ឧទាហរណ៍ន្ាសុីន្ជីកន្ផ្ាកទារជាងដី
ាសុីន្ជីកន្ដលោក់្ុង
្ត្ូវបាន្គរគៅថ្នាសុីន្ជីកកង់ោក់កង់ន្ិង្ុងគនាុះ្ត្ូវបាន្គ្រើស្ារ់ការារវ ិសវ កមម សុី វ ិលខាាត្្ំគហើយ្ុងគន្ុះរងវ ិលការជីកន្ិ
ងការផ្ទុកអាច្ត្ូវបាន្អន្ុវត្ត ជារន្ត រនាទរ់ (សូ មគមើលរ ូរងត្ទី 1-11) ។ សម្សរស្ារ់ការជីកដីទន្់ៗ។

រ ូរងត្ទី 1-11 ឧទាហរណ៍ន្ាសុន្
ី ជីកន្ដលោក់្ុង
គ្រឿងច្កជីក្រឡាយអាចជីក្រឡាយជារន្ត រនាទរ់គហើយ្ត្ូវបាន្គ្រើស្ារ់ជីក្រឡាយស្ារ់ករ់រំពង់ឧសម ័ន្រំពង់ទឹកជា
គដើម (សូ មគមើលរ ូរងត្ទី 1-12) ។

រ ូរងត្ទី 1-12 ឧទាហរណ៍ថ្ន្គ្រឿងច្កជីក្រឡាយ
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1.2.

ពាកយន្ដលទាក់ទងគៅន្ឹងគ្រឿងាសុន្
ី សំណង់្រគេទយាន្យន្ត (អត្ថ រទ ទំព័រទី10)

ឧរករណ៍ការារ រឺជាឧរករណ៍ស្ារ់ការឈូ សឆាយព្ារដី ការដឹកជញ្ជន្
ូ
ការផ្ទក
ុ ន្ិងស្ារ់ជីកដីជាគដើម ្ពមទាំងសំគៅគៅលផ្លុំន្រល ្ុង ឧរករណ៍រក
ុ ឲ្យថ្ផ្ទ ដីររូ ត្
ជាគដើមន្ិងដងសន្ទ ូច ថ្ដន្ិងyokesជាគដើមន្ដលរំ្ទពួ កវា។
ទំងន្់រាងាសុន្
ី រឺជាាស់សងួត្ន្ដលដកឧរករណ៍ការារពីាសុីន្សំណង់្រគេទយាន្យន្ត គនាុះ
(ាស់គោយរមន្ឥន្ធ ន្ៈ គ្រងន្ិងទឹក។ល។ ) រឺាស់រាងាសុន្
ី ។
ទំងន្់ាសុីន្រឺជាាស់ជាមួ យន្ឹងឧរករណ៍ការារន្ដល្ត្ូវការស្ារ់ាសុន្
ី ្រគេទយាន្យន្ត ន្ដលភាារ់
សាថន្ភាពន្ដលរមន្រន្ទុកគៅគលើ្ុង(រមន្ទំងន្់)ន្ិងាស់គសើម (ាស់ន្ដលាន្ឥន្ធ ន្ៈ គ្រងន្ិងទឹក។ ល។ )
ទំងន្់ាសុីន្សរុររឺជាាស់ាសុន្
ី ន្ិងាស់អត្ិរ រ ិាន្ិងាស់សរុរន្ដលបាន្គោយ55
រី ូ ្កាមរុណន្ឹងចំន្ួន្មន្ុសសន្ដកជិុះតាមកំណត្់។

ទំងន្់ាសុីន្

ឧរករណ៍គ្វ ើការ

រ ូរភាពទី 1-1 ឧរករណ៍គ្វ ើការ

ទំងន្់ាសុីន្

រ ូរភាពទី 1-2 ទំងន្់ាសុីន្

ទំងន្់ផ្ទុកអត្ិររា

ទំងន្់ាសុីន្សរុរ

ឥន្ធ ន្ៈ

ទឹក

្រគេទគ្រង

អា កជិុះ

រ ូរភាពទី 1-3 ទំងន្់ាសុីន្

រ ូរភាពទី 1-4 ទំងន្់ាសុីន្សរុរ
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គសថ រភាពាន្ន្័យថ្ន
ាសុន្
ី សំណង់្រគេទយាន្យន្ត មិន្ធាាក់ដល់មុំគនាុះគទគហើយថ្នគ្រកង់ែពសជា
់ ងគន្ុះវាមិន្ាយដួ ល។
ន្ិយាយមាងគទៀត្ វារាាញពីការលំបាកថ្ន្ការ្កឡារ់។
សមត្ថ ភាពគ ង
ើ តាម រឺជាសមត្ថ ភាពអត្ិរ រ ិាាសុីន្សំណង់្រគេទយាន្យន្ត គៅជ្ាល (nori men)
កនុងការរណនា គោយន្ផ្ែ កគលើសមត្ថ ភាពថ្ន្មូ ទ័រ គហើយជាទូ គៅ្ត្ូវបាន្រាាញគោយមុំ (αដឺគ្ក) ឬជ្ាល (%) ។
មាងគទៀត្ ាន្កង់រងគ្កាុះ(កង់រងគ្កាុះ)ឬ
កង់ន្ិងន្ផ្ា កខាងគលើគហើយវាជាគរឿង្មម តាគទន្ដលមិន្អាចគ ើងតាមដល់មុំគនាុះ។

គសថ រភាព
រ ូរភាពទី 1-5 គសថ រភាព

រ ូរភាពទី 1-6 សមត្ថ ភាពគ ើងតាម

សាព្ដីជាម្យមត្ំណ្តងឱ្យកាាង
ំ ន្ដលាន្ឥទធព
ិ លគៅគលើដីគោយាសុន្
ី សំណង់្រគេទយាន្យន្ត គហើយជាទូ
គៅ្ត្ូវបាន្រាាញគោយសមីការខាងគ្កាម។
①
កនុងករណី្រគេទកង់រងគ្កាុះជាត្ថ្មា ន្ដលទទួ លបាន្គោយន្ចកទំងន្់សរុរររស់ាសុីន្គោយន្ផ្ា កទំនាក់ទំន្ងសរុ
រររស់កង់រងគ្កាុះ។ កនុងករណីគន្ុះ ្រន្វងទំនាក់ទន្
ំ ងគៅគលើដីថ្ន្្រគេទកង់រងគ្កាុះរឺជា្រន្វងថ្ន្ L
ន្ដលបាន្រាាញគៅកនុងរ ូរភាពទី 1-7 ។
សាព្ដីជាម្យម = W x 9.8 / S = W x 9.8 / (2B x L) (kN / m 2 )
W: ទំងន្់ាសុីន្សរុរ (t)
ី រុរន្ដលពាក់ពន្
S: ថ្ផ្ទ ទហ
ំ ដ
ំ ស
័ ធ = B x L (m2)
L:វចំាយកណ្ត
ត ល (m) រវាងIdler (idle wheel) ន្ិងសពត្
ូ ូ ស(sprocket wheel) គៅកនុងាស់សរុរ
B:វទទឹងកង់រងគ្កាុះ (m)

② កនុងករណី្រគេទកង់
វាជាត្ថ្មា ន្ដលទទួ លបាន្គោយន្ចករន្ទុកអ័កសកង់ខាងមុែ រ ឺកង់គ្កាយន្ដលទទួ លបាន្ពីទំងន្់សរុរររស់ាសុីន្
គោយថ្ផ្ទ ទហ
ំ ំដីន្ដលពាក់ពន្
័ ធ យាងជាក់ន្សត ងថ្ន្កង់មែ
ុ រ ឺ កង់ខាងគ្កាយ (សូ មគមើលរ ូរភាពទី 1-8) ។
រន្ទុកថ្ន្អ័កស

សំរកកង់

កង់រងគ្កាុះ

ដី

Idler

សពត្
ូ ូស
ថ្ផ្ទទំហំន្ដលពាក់ព័ន្ធយាងជាក់ន្សត ងគៅគលើដី

រ ូរភាពទី 1-8 ថ្ផ្ទទំហំន្ដលពាក់ពន្
័ ធ យាងជាក់ន្សត ងគៅគលើដី

រ ូរភាពទី 1-7 ទំនាក់ទំន្ងរវាងLន្ិងB
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2.

មូ ទ័រន្ិង្រព័ន្ធធារាសា្សត ស្ារ់គ្រឿងយន្ត សណ
ំ ង់្រគេទយាន្យន្ត

2.1.

មូ ទ័រ(អត្ថ រទទំព័រទី15)

មូ ទ័រាន្មុែាររំន្លងថ្នមពលគផ្សងៗគៅជាថ្នមពលគមកាន្ិចគហើយមូ ទ័រ្មម តា្ត្ូវបាន្គ្រើគៅកនុងាសុន្
ី
ន្ិងគ្រឿងគផ្សងគទៀត្រ ួមាន្ាសុីន្ចំគហុះខាងកនុងដូ ចជាាសុីន្ាសូ ត្ន្ិងាសុីន្សាំងន្ិងមូ ទ័រគអ ិច្ត្ិច(មូ
ទ័រ)។
មូ ទ័រថ្ន្ាសុីន្សំណង់្រគេទយាន្យត្ត្ូវបាន្គ្រើជាចមបងរឺាសុន្
ី ាសូ ត្គហើយវាក៏ាន្ាសុីន្ត្ូ ចៗន្ិងពិគស
សន្ដលគ្រើាសុីន្សាំង។ គលើសពីគន្ុះគទៀត្
ាន្ាសុីន្សំណង់ន្ដលគ្រើមូ ទ័រគអ ច
ិ ្ត្ិចជំន្ួសឱ្យាសុីន្ចំគហុះខាងកនុង។
តារាងទី 2-1 ក្មិត្ពណ៌រវាងាសុីន្ាសូ ត្ន្ិងាសុីន្សាំង
្រគេទ

ាសុីន្ាសូ ត្

្រការ

ាសុីន្សាំង

្រគេទឥន្ធ ន្ៈ

គ្រង្សាល

សាំង

វវ ិ្ីសា្សត រគញ្ឆ ុះ

ការរគញ្ឆ ុះគោយែល ួន្វាគោយការរាារ់ែយល់

គោយផ្កកគេា ើង

ាស់ាសុីន្កនុងមួ យគសុះ

្ៃ ន្់

្សាល

ត្ថ្មា កនុងមួ យគសុះ

ែព ស់

គថ្នក

្រសិទធិភាពកគតត

លែ (30-40%)

មិន្លែ (22-28%)

ចំណ្តយ្រត្ិរត្ត ិការ

គថ្នក

ែព ស់

ហាន្ិេ័យថ្ន្អរគ ិេ័យ

ត្ិច

គ្ចើន្

* ្រយ័ត្ាកុំគ្វ ើឱ្្ច ្ំ រគេទឥន្ធ ន្ៈ (គ្រង្សាល គ្រងសាំង) ។
រចនាសមព ័ន្ធាសុីន្ាសូ ត្ (អត្ថ រទ ទំព័រទី17)

2.1.1.

ទុរប ៊ីន្្ចាន្
វា៉ែល់ហឺយ

ាសុីន្សាកក
ាាំងខាាំង(super
charger)

្រអរ់កាត្់រន្ថ យ
សំគ ង

Proa Impeller
្រោរ់គ្ចាុះែយល់ឲ្យសាែត្

ត្្មងែយល់

ឧរករណ៍រាាញ្ូ លីដី
ត្្មងគ្រង
ន្ផ្សងចំហាយ
រគញ្ច ញគចាល

ែយល់
ាន្ស
ាព្

កាលសុីឡាំង
រំពង់ហឺយន្ផ្សង
ត្ួ ែល ួន្ាសុីន្
ពីស្ុង

រូ មគ្រង
ាសុីន្គ្វ ើឱ្យគ្រង្ត្ជាក់
ចគ្ាុះគ្រង

រ ូរភាពទី2-4 ឧទាហរណ៍ថ្ន្្រព័ន្ធរំអិល

រ ូរភាពទី2-3 ឧទាហរណ៍ថ្ន្ឧរករណ៍រូម រគញ្ច ញហឺយន្ផ្សង
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រា៉ែដាទ័រ

កាារ
ន្ទមូ សាដត្

រាវស់សីត្ុណាភាពថ្ន្ទឹក
រំពង់ទឹក

រូ មទឹក

្ុងឥន្ធ ន្ៈ

រុីិចសាំង

កាលសុីឡាំង

្ទនារ់សុីឡាំង
រូ មបាញ់ឥន្ធ ន្ៈ

ត្្មងឥន្ធ ន្ៈ

ពីរូមគ្រង (គ្រង)
រូ មផ្គត្់ផ្គង់ឥន្ធ ន្ៈ

ាសុីន្គ្វ ើឱ្យគ្រងាសុីន្្ត្ជាក់

governor

រ ូរភាពទី2-6 ឧទាហរណ៍ថ្ន្ាសុីីន្ន្ដលាន្្រព័ន្ធគ្វ ើឲ្យ្ត្ជាក់គោយទឹក

រ ូរភាពទី2-5 ឧទាហរណ៍ថ្ន្្រព័ន្្រោរ់ធ ឥន្ធ ន្ៈ

សុីគហា
ពន្ា ឺការារ

ត្្មងគ្រង

កុងតាក់សុីគហា
គេា ើងកន្ទុយឬគ្កាយ
ការរញ្ជន្
ូ ត្ន្សា ង
ចគងក ៀង
មុែ

ចគងក ៀង្រយ័ត្ា

អំពូលកុងទ័រ
ឧរករណ៍ជំន្ួយកំគៅ
កុងតាក់អំពូល

សញ្ញញកគតត

ការរញ្ជន្
ូ ត្សុវត្ថ ិភាព

កុងតាក់រ
គញ្ឆ ុះ

្រអរ់ហវុយ សុី
ន្ិយត្ករ
ឧរករណ៍វា
ស់ចរន្ត អរគ ិ
សន្ី

មូ ទ័ររគញ្ឆ ុះ

ាសុីន្សាកងម
កុងតាក់រញ្ជន្
ូ
អរគ ីសន្ីពីអារុ
យ

អារុយ

រ ូរភាពទី2-7 ឧទាហរណ៍ថ្ន្គសៀរវ ីអរគ ិសន្ី

2.1.2.

ឥន្ធ ន្ៈ គ្រងាសុីន្ (អត្ថ រទ ទំព័រទី22)

1 ... គ្រងាសុន្
ី (គ្រងរំអល
ិ )
គ្រងាសុីន្ាន្មុែារន្ិងគ្មុះគផ្សងៗដូ ចជា ① គ្វ ឲ្
ើ យរំអិល ② គ្វ ឲ្
ើ យ្ត្ជាក់ ③ ការរិទភាារ់ ④
ការសាែត្ន្ិង (5) ការការពារន្្ចុះ វាចាំបាច់្ត្ូវគ្រើមួយថ្ន្សត ង់ោរន្ដលបាន្កំណត្់កនុងគសៀវគៅន្ណនាំជាគដើម។
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2.2.

្រព័ន្ធធារាសា្សត (អត្ថ រទ ទំព័រទី22)

2.2.1.

្រព័ន្ធធារាសា្សត (អត្ថ រទ ទំព័រទី24)

ចំណ្តថ្ន
ំ ាសុីន្រូ មរឺជាាសុីន្ន្ដលាន្ភាពជាក់លាក់គហើយ្ូ លី
ដីែាច់ជាគដើមអាចរណ្ត
ត លឱ្យាន្សាាមសឹកន្ិងសាាមគហើយសាព្អាចន្ឹងមិន្គកើន្គ ើងគទ។
ត្្មងាន្មុែារគ្ចាុះគ្រងធារាសា្សត គៅកនុងគសៀរវ ធា
ី រាសា្សត គដើមបីយក្ូ លីគចញ។
ចំណ្តថ្ន
ំ ្រសិន្គរើត្្មង្ត្ូវបាន្សទ ុះគនាុះសាព្ន្ឹងមិន្គកើន្គ ង
ើ គទ។
គ្រងធារាសា្សត សាព្ែព ស់

ាសុីន្

គ្រងធារាសា្សត សាព្ែព ស់

វា៉ែន្្ររ់្រងធារាសា្សត
(្ររ់្រងសាព្គ្រងធារា
សា្សត ន្ិងទិសគៅលំហូរ)

គ្រងធារា
សា្សត សាព
្ទារ

ាសុីន្រូ មធារាសា្សត
(រញ្ជន្
ូ គ្រងធារាសា្សត
គៅគពលាន្សាព្ែព
ស់)

ឧរករណ៍គ្វ ើចលនាគោ
យគ្រងធារាសា្សត
(រំន្លងសាព្គ្រង
គៅជាថ្នមពលគមកាន្ិ
ច)

ការារ
(ទំហំ
គលបឿន្
ទិសគៅ)

គ្រឿងន្ដលភាារ់ន្ឹង
្ុងគ្រងធារាសា្សត
គ្រងធារាសា្សត សាព្ទារ

គ្រងធារាសា្សត សាព្ទារ

រ ូរភាពទី 2-10 ការសគងេ រទូ គៅថ្ន្យន្ត ការររស់្រព័ន្ធធារាសា្សត
ន្ផ្ាងគ្វ ើចលនា

ត្ួ ែល ួន្ាសុីន្

អ័កស

្ចកគចញចូ ល
្ចកគចញចូ ល

ពីស្ុង
ថ្នសវា៉ែន្
្រគេទអ័កសគ្ទត្

ត្ួ ែល ួន្ាសុីន្
អ័កស

្ចកគចញចូ ល

្ចកគចញចូ ល

្ចករងហ ូរគ្រង
ធារាសា្សត

្ចករូ មគ្រងធារាសា្សត

កាដន្ដល្ជាល
ពីស្ុង
្រគេទកាដន្ដល្ជាល

រ ូរភាពទី 2-12 ឧទាហរណ៍្រគេទអ័កសគ្ទត្ន្ិង្រគេទកាដន្ដល្ជាល

រូបភាពទី 2-11 ការសង្ខេបទូង្ៅនៃង្ោលការណ៍ប្បតិបតតិការម៉ា សីៃបូមសពឺ
ឧរករណ៍គ្ចាុះែយល់

ន្ដកវាស់ក្មិត្ថ្ន្គ្រង

ថ្នសវា៉ែន្

រ្មរ

្ចកគចញ

ត្្មងែយល់

គ្ចាុះ
គមន្ដក
ឧរករណ៍គ្ចាុះ
ឧរករ
ណ៍គ្ចាុះ
គ្រង

ពីគសៀរវ ី
កន្្ញ្ច ង

អនាទក់
ពីសន្ទ ុះរិទគរើក្រត្ិរត្ត ិការ

គៅាសុីន្រូ ម

រ ូរភាពទី 2-21 ឧទាហរណ៍ថ្ន្្ុងគ្រងធារាសា្សត

រ ូរភាពទី 2-22 រន្ស ំ
ឧទាហរណ៍ត្្មងែយល់
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រ ូរភាពទី 2-23 ឧទាហរណ៍ថ្ន្ឧរករណ៍គ្ចាុះស្ារ់រំពង់

3.

រចនាសមព ័ន្ថ្ន្គ្រឿងររ ិកាេរន្ដលទាក់ទងន្ឹងការដំគណើរការាសុីន្សំណង់្រគេទយាន្យន្ត

3.1.
3.1.1.

ាសុន្
ី សំណង់្រគេទ្តាក់ទ័រ (អត្ថ រទ ទំព័រទី35)
្តាក់ទ័រ្រគេទកង់រងគ្កាុះ(អត្ថ រទ ទំព័រទី35)

រា៉ែដាទ័រ

ចងក ឹុះគលែរ្រគលបឿន្
ូ

ាសុីន្

្រោរ់រន្មា ងកាាំងរងវ ិល
្រអរ់គលែថ្ដថ្ន្រងយន្ត
្ុងគ្រងន្ដលចល័ត្

្ុងឥន្ធ ន្ៈ

កង់រងគ្កាុះ
កង់ន្ណនាំ (idle wheel)

សុមថ្ន្ឡាន្ដឹកទំន្ិញ
រ ូ ូ ថ្ន្ឡាន្ដឹកទំន្ិញ
(កង់ វ ិលន្ផ្ាកខាងគ្កាម)
រ ូ ូ ថ្ន្ការដឹកជញ្ជន្
ូ (កង់ វ ិលន្ផ្ាកខាងគលើ)

អ័កសគផ្តក

គរ៉ែសស័រន្ដលរ ួញមកវ ិញ

ថ្ដចងក ូត្អំ្បាយា

សពត្
ូ ូ ស (កង់គផ្តើម)

រន្ថ យគលបឿន្ចុងគ្កាយ

រ ូរភាពទី 3-1 ឧទាហរណ៍ថ្ន្រចនាសមព ័ន្្តាក់ទ័រ្រគេទកង់រងគ្កាុះ

អំ្បាយាចងក ូត្
ន្ិង្ហាវំង

សព ឺគ្ទត្

អំ្បាយាចងក ូត្
ន្ិង្ហាវំង
ាសុីន្

ាសុីន្

សព ឺគ្ទត្

សែ រ់រូម
ចុងគ្កាយ
្ោយ

ចុងគ្កាយ
្ោយ
្រអរ់គលែថ្ដថ្ន្រងយ
ន្ត ន្ដលចំៗ

អំ្បាយាចមបងន្ដលជាឧរករណ៍មួយយាង
ស្ារ់គ្វ ើគអាយគ្រឿងយន្ដ ជក់្សួ ល

្រអរ់គលែថ្ដថ្ន្រងយន្ត ន្ដ
លាន្កាាំង

សនាាក់ភាារ់ត្ំណន្ដលរត្់គៅ
ខាងណ្តក៏បាន្
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ឧរករណ៍រំន្លង

សនាាក់ភាារ់ត្ំណន្ដលរត្់គៅខាងណ្តក៏បាន្

្តាក់ទ័រ្រគេទកង់ (អត្ថ រទ ទំព័រទី47)
ាសុីន្
្រោរ់រន្មា ងកាាំងរងវ ិល
្រអរ់គលែថ្ដថ្ន្រងយន្ត ន្ដលាន្កាាំង
ឧរករណ៍សពឺរងវ ិលកង់
្ោយចុងគ្កាយ
សំរកកង់

្រោរ់រន្មា ងកាាំងរងវ ិល
្រអរ់គលែថ្ដថ្ន្រងយន្ត ន្ដលាន្កាាំង

ាសុីន្

្ោយចុងគ្កាយ

្ោយចុងគ្កាយ
សំរកកង់

ឧរករណ៍សពឺរងវ ិលកង់

សំរកកង់

រ ូរភាពទី 3-18 ឧទាហរណ៍ថ្ន្ការរញ្ជន្
ូ ថ្នមពល
ាសុីន្
រូ មHST
មូ ទ័រHST
្រអរ់គលែថ្ដថ្ន្រងយន្ត
ឧរករណ៍សពឺរងវ ិលកង់
សំរកកង់

រូ មHST
(្រគេទផ្កាស់រដ ូរចំណុុះ)

ាសុីន្

មូ ទ័រHST
(្រគេទផ្កាស់រដ ូរចំណុុះ)
្រអរ់គលែថ្ដថ្ន្រងយន្ត

3.1.2.

សំរកកង់

សំរកកង់

រ ូរភាពទី 3-19 ឧទាហរណ៍ថ្ន្ការរញ្ជន្
ូ ថ្នមពល
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① សាព្សំរកកង់
ដូ ចន្ដលបាន្រាាញគៅកនុងតារាងទី 3-2 សំរកកង់ចាំបាច់កនុងការន្កសំរ ួលសាព្សំរកកង់
ពីគ្ពាុះសាថន្ភាពសាព្ែយល់រុះពាល់ដល់ដំគណើរការការារររស់ាសុន្
ី សំណង់ន្ិងអាយុកាលររស់សំរកកង់។
ថ្នគត្ើសាព្ែយល់សមរមយឬអត្់គនាុះ្ត្ូវបាន្កំណត្់គោយវាស់ជាមួ យរាវស់កង់ឡាន្។
តារាងទី 3-2 សាព្សំរកកង់
ប្បសិៃង្បើសមព ធខ្យល់ទាបង្ពក

ប្បសិៃង្បើសមព ធខ្យល់ខ្ពស់ង្ពក

①
សំរកកង់្ត្ូវបាន្សងក ត្់គហើយកំគៅន្ដលរគងក ើត្គ ើងគោយការផ្កា
ត្រឺរួរគអាយកត្់សំរល់ ន្ដលរណ្ត
ត លគអាយររកគចញ

①
ន្ផ្ា កកណ្ត
ត លថ្ន្សំរកកង់រុគណ្ត
ណ ុះន្ដលរុះន្ឹងដីគហើយន្ផ្ា
កគន្ុះាយន្ឹងសឹក។
②
គៅគលើដីទន្់គនាុះ្ជារចូ លគ្ៅគៅកនុងដីគហើយកំលាង
ំ អូ
សទាញបាន្ងយចុុះ។
③សូ មបីន្ត្្ជ ុងងម ត្ូចមួ យក៏អាចាយែូ ចខាត្ន្ដរ។

②
ន្ផ្ាកទាំងសាេងថ្ន្សំរកកង់រុះន្ឹងដីគហើយន្ផ្ាកគន្ុះាយន្ឹងសឹ
ក។
③
គៅគលើថ្ផ្ទផ្ល វូ រ ឹងគនាុះការទរ់ទល់ន្ឹងគកើន្គ ើងគហើយកាាំងអូ សទា
ញបាន្ងយចុុះ។
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3.2.
3.2.1.

ាសុន្
ី សំណង់ន្រល(shoberu)(អត្ថ រទ ទំព័រទី 55)
ាសុន្
ី សំណង់្រគេទន្រល(shoberu)ធារាសា្សត (្រគេទកង់រងគ្កាុះ) (អត្ថ រទទំព័រទី56)

ចងក ឹុះគលែដំគណើរការ
សន្ទ ុះរិទគរើករដ ូរទិសគៅ

ន្ែស្ររ់្រង

Swivel joint

មូ ទ័រគ្វ ើដំគណើរ
(ខាងគឆ្វ ង)

មូ ទ័រគ្វ ើដំគណើរ (ខាងសាតំ)

សពត្
ូ ូស

សពត្
ូ ូស
្ទនារ់កង់រងគ្កាុះ

រ ូរភាពទី 3-31 ឧទាហរណ៍ថ្ន្គសៀរវ ីធារាសា្សត ស្ារ់ាសុីន្សំណង់ន្រលធារាសា្សត

គៅមុែ

ពាក់កណ្ត
ដ ល
កុងតាក់ 2 គលបឿន្

ចងក ឹុះគលែគរើកររ

ងយគ្កាយ
Idlerី ន្ផ្ាកខាងមុែ

្ាន្់

មូ ទ័រគ្វ ើដំគណើរ

រ ូរភាពទី 3-34 ឧទាហរណ៍ថ្ន្ឧរករណ៍ន្សក ន្្រគេទឧរករណ៍គ្វ ើដំគណើរថ្ន្្រគេទកង់រងគ្កាុះ
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3.3.

គ វា៉ែល័រ・មូ ទ័រ (អត្ថ រទ ទំព័រទី 61)

កង់ខាងគ្កាយររស់គ វា៉ែល័រ・មូ ទ័រ្ត្ូវបាន្គរៀរចំគោយកង់4គហើយកង់2គៅសងខាងរឺគៅខាងមុែន្ិងខាងគ្កាយ។
គន្ុះ្ត្ូវបាន្គរគៅថ្ន ្ោយ tandem
គហើយឧរករណ៍ន្ដលរញ្ជន្
ូ ថ្នមពលន្ដលរញ្ជន្
ូ គោយន្ហគ រឬក៏ន្ផ្ាកគផ្សងគទៀត្រវាងកង់ខាងមុែន្ិងន្ផ្ាកខាងគ្កាយថ្ន្កង់ខាងគ្កា
យរឺជាឧរករណ៍្ោយ tandem ។
អំពូលសាន្រ៉ែន្ពណ៌គលឿង
ចងក ឹុះគលែថ្ន្ការគ ើងចុុះឧរករណ៍រុកឲ្យថ្ផ្ទដីររូ ត្
ចងក ឹុះគលែការរន្ងវ រឲ្យរងវ ង់គៅចំគហៀង
ចងក ឹុះគលែរងវ ិលរងវ ង់

ចងក ឹុះគលែផ្លុំន្រលគ ើងចុុះ (ែឹងសាដំ)
ចងក ឹុះគលែការរន្ងវ រឲ្យគៅផ្លុំន្រល

ចងក ឹុះគលែផ្លុំន្រលគ ើងចុុះ (ខាងគឆ្វ ង)

ចងក ឹុះគលែលំគអៀង

្រោរ់គ្ចាុះែយល់ឲ្យសាែត្

ចងក ឹុះគលែArticulate

រា៉ែដាទ័រ

្ចកចូ លទឹករា៉ែដាទ័រ
ាសុីន្

សុីឡាំងគ ើងចុុះថ្ន្ផ្លុំន្រល
សុីឡាំងគលើកគ ើងចុុះឧរករណ៍រុ
កឲ្យថ្ផ្ទដីររូ ត្

្រអរ់គលែថ្ដថ្ន្រងយន្ត

មូ ទ័រធារាសា្សត

រូ មបាញ់ឥន្ធ ន្ៈ
្ហាវំងកង់

រងវ ង់

ន្ផ្ាក្ោយចុងគ្កាយ
tilt link ផ្លុំន្រល

សព ឺរងវ ិលកង់

ាសុីន្រងវ ិលរងវ ង់
សុីឡាំងរន្ងវ រឲ្យគៅផ្លុំន្រល
ផ្លុំន្រល
កង់

ឧរករណ៍រុកឲ្យថ្ផ្ទដីររូ ត្
សុីឡាំងគទរគៅន្ផ្ាកកង់មុែ

រ ូរភាពទី 3-39 ឧទាហរណ៍ថ្ន្រចនាសមព ័ន្ធររស់គ វា៉ែល័រ・មូ ទ័រ

រ ូរភាពទី 3-40 ឧទាហរណ៍ន្ការរគងគ ើគ ើងចុុះ
អ័កសខាងមុែររស់គ វា៉ែល័រ・
មូ ទ័រគនាុះ្ត្ូវបាន្ភាារ់គៅន្ឹងកាលត្ួ ភាារ់គោយមជុលគៅកណ្ត
ត លគហើយមជុលគនាុះគ្វ ើការគដើមបីការពារកង់ខាងមុែមិន្ឱ្យរគងគ ើគៅគឆ្វ ង
សាតំគោយសារន្ត្ភាពមិន្គសម ើរាគលើដី (សូ មគមើលរ ូរភាពទី 3-41 ) ។

រ ូរភាពទី 3-41 ឧទាហរណ៍ថ្ន្ចលនាអ័កសខាងមុែ
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3.4.

ាសុន្
ី គកៀរដី (អត្ថ រទ ទំព័រទី 64)

ាសុន្
ី គកៀរដីាន្ន្ផ្ា ក្តាក់ទ័រន្ិងន្ផ្ា ក ាសុន្
ី គកៀរដី គហើយ្ត្ូវបាន្ភាារ់គោយន្ផ្ាករ ួមរាគៅកណ្ត
ត លយាន្។
ន្ផ្ា ក្តាក់ទ័រាន្ាសុន្
ី ឧរករណ៍រញ្ជន្
ូ ថ្នមពលន្ិងឧរករណ៍្រត្ិរត្ដ កា
ិ រ្ត្ូវបាន្ភាារ់។
រ ូរភាពទី 3-43 ជាឧទាហរណ៍មួយថ្ន្រចនាសមព ័ន្ររស់ាសុន្
ី គកៀរដី មូ ទ័រ។

្ុងឥន្ធ ន្ៈ F

ាសុីន្ F

Hitch
yokes
សុីឡាំងចងក ូត្
សុីឡាំង គអៀមការពារ
សុីឡាំងរូ ល
គអៀមការពារ

រូ ល
ឧរករណ៍បាញ់ែយល់គោយសាព្
្ុងគ្រងរូ មទរ់R

យន្ត ការរញ្ជន្
ូ រងហ ូរកាាំងរងវ ិលR

្ុងគ្រងចងក ូត្

្ុងគ្រងន្ដលចល័ត្

សុម

្រោរ់រន្មា ងកាាំងរងវ ិល R

ត្ំណតាមោន្

ដងផ្ដល់ថ្នមពល R
សុីឡាំងរូ មទរ់F
ាសុីន្ R
ថ្ដរូ មទរ់F
្រោរ់រន្មា ងកាាំងរងវ ិល F
យន្ត ការរញ្ជន្
ូ រងហ ូរកាាំងរងវ ិលF
្ុងឥន្ធ ន្ៈ R
រូ មទរ់F
្ុងគ្រង (ខាងគឆ្វ ង)

សុីឡាំងឧរករណ៍បាញ់ែយល់គោយ
សាព្
ថ្ដរូ មទរ់R
ការកាត្់រន្ថ យគលបឿន្ចុងគ្កាយ R

F: ន្ផ្ាកខាងមុែ
R: ខាងគ្កាយ

្ហាវំងកង់ R

រ ូរភាពទី 3-43 ឧទាហរណ៍ថ្ន្រចនាសមព ័ន្ថ្ន្ាសុីន្គកៀរដី មូ ទ័រ
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សុីឡាំងរូ មទរ់R

សព ឺរងវ ិលកង់ R

4.

្រត្ិរត្ត ិការឧរករណ៍ន្ដលទាក់ទងន្ឹងការដំគណើរការាសុីន្សំណង់្រគេទយាន្យន្ត

4.1.
4.1.1.

្រត្ិរត្ត ិការថ្ន្ការចារ់គផ្តម
ើ ដំគណើរការ (អត្ថ រទ ទំព័រទី69)
មុន្គពលចារ់គផ្តម
ើ ាសុីន្ (អត្ថ រទ ទំព័រទី69)

អន្ុវត្ត ការ្ត្ួ ត្ពិន្ិត្យមុន្គពលចារ់គផ្ត ើមការារ (សូ មគមើលន្ផ្ា ក "7.2 ន្ីត្ិ វ ិ្ីស្ារ់ការ្ត្ួ ត្ពិន្ិត្យ្រចាំថ្ងៃ"
ស្ារ់ វ ិ្ីសា្សត ្ត្ួ ត្ពិន្ិត្យ) ។
គដើរជុំ វ ិញត្ួ រងយន្ត គហើយពិន្ត្
ិ យគមើលថ្នរមន្ការគលចធាាយគ្រងឬការគលចធាាយទឹកគទ
រញ្ញាក់ថ្នរមន្រញ្ញាគៅកនុងរងយន្ កង់រងគ្កាុះ កង់សំរក ឧរករណ៍ការារជាគដើម
គហើយរញ្ញាក់ថ្ន(មិន្ាន្មន្ុសសឬឧរសរគ )គៅជុំ វ ិញរ ួចរាល់គហើយគៅដល់គៅអីអាកគរើកររ។
្រត្ិរត្ត ិការមូ លោាន្មុន្គពលចារ់គផ្តម
ើ ាសុីន្ាន្ដូ ចខាងគ្កាម។
①
រកាចងក ឹុះគលែរ្រគលបឿន្ន្ិ
ូ
ងចងក ឹុះគលែឧរករណ៍គ្វ ើការន្ីមួយៗគៅកនុងទីតាំងកណ្ត
ដ លគហើយរកាឧរករណ៍រូមចាក់
គសាធារាសា្សត គៅកនុងទីតាង
ំ ចាក់គសា។
②កំណត្់ចងក ឹុះគលែអំ្បាយាចមបងគៅ "រិទ" ។
③កំណត្់ចងក ឹុះគលែឥន្ធ ន្ៈជាការគដើរន្ដលក្មិត្ទារ។
④្ត្ូវ្បាកដថ្នចងក ឹុះគលែចារ់្ហាវង
ំ កន្ន្ា ងចត្្ត្ូវបាន្ភាារ់ (្រគេទកង់។ ល។ ) ។
⑤ វរ ឹត្រន្ត ង
ឹ ន្ែស្កវា៉ែត្់គៅអីររស់អាកគៅគលើយាន្យន្ត រំពាក់គោយន្ែស្កវា៉ែត្់គៅអី។
4.1.2.

ការចារ់គផ្ត ើមាសុីន្ (អត្ថ រទ ទំព័រទី 69)

្រត្ិរត្ត ិការមូ លោាន្ស្ារ់ការចារ់គផ្តម
ើ ាសុីន្ាន្ដូ ចខាងគ្កាម។
① រញ្ចល
ូ កូ ន្គសាគៅកនុងកុងតាក់ចារ់គផ្ត ើមគៅខាង "ចារ់គផ្ត ើម" គហើយរន្ងវ រមូ ទ័រចារ់គផ្តម
ើ ាសុីន្។
គពលាសុីន្ចារ់គផ្តម
ើ រ ួចរាល់ ន្លងកូ ន្គសាគហើយកូ ន្គសាន្ឹង វ ិល្ត្ រ់គៅ«ចូ ល»គោយសវ យ
័ ្រវត្ត ។ិ
②
្រសិន្គរើាសុីន្មិន្ដំគណើរការលែ គៅគលើាសុីន្សំណង់ន្ដលាន្កំគៅទុកជាមុន្គនាុះសូ មដំគណើរការដូ ចខាងគ្កា
ម។
រនាទរ់ពីរន្ងវ រកូ ន្គសារថ្ន្កុងតាក់ចារ់គផ្ត ើមគៅ "កគតតទុកជាមុន្" (ជាទូ គៅ្រន្ហល 30 វវ ិនាទី)
ចារ់គផ្តម
ើ ាសុីន្ដូ ចបាន្គរៀររារ់កនុង ① ខាងគលើ។ មាងគទៀត្ មូ ទ័រចារ់គផ្ត ើមមិន្រួ ររងវ ល
ិ យូរគទ (្រន្ហល 20
វវ ិនាទីឬគ្ចើន្ជាងគន្ុះ) ។ ្រសិន្គរើអាកគរើកមូ ទ័រចារ់គផ្ត ើមគហើយាសុីន្មិន្ចារ់គផ្តម
ើ គទ រង់ចា្ំ រន្ហល 2
នាទីគហើយរនាទរ់មកគរើកមូ ទ័រចារ់គផ្ត ើមមត ងគទៀត្។
4.1.3.

រនាទរ់ពីចារ់គផ្ត ើមាសុីន្ (អត្ថ រទទំព័រទី 70)

្រត្ិរត្ត ិការមូ លោាន្រនាទរ់ពីចារ់គផ្ត ើមាសុីន្ាន្ដូ ចខាងគ្កាម។
①គៅគពលន្ដលាសុីន្្ត្ជាក់គៅគ យ
ើ កុរ
ំ គងក ើន្គលបឿន្ភាាមៗ។
② ែណៈគពលន្ដលដំគណើរការឲ្យកំគៅគ ើងគៅដអស់រយៈគពលជារុនាមន្នាទីរនាទរ់ពចា
ី រ់គផ្តម
ើ ាសុីន្
សូ មពិន្ិត្យគមើលចំណុចខាងគ្កាម (សូ មគមើលន្ផ្ា ក "7.2
ន្ីត្ិ វ ិ្ីស្ារ់ការ្ត្ួ ត្ពិន្ត្
ិ យ្រចាំថ្ងៃ"ស្ារ់ វ ិ្ីសា្សត ្ត្ួ ត្ពិន្ិត្យ) ។
a គលែថ្ន្ឧរករណ៍វាស់ន្ីមួយៗលែ ឬគទ?
b គត្ើាន្ការគលចធាាយទឹក ការគលចធាាយគ្រង សំគលងរំខាន្ររស់ាសុីន្ ពណ៌ន្ផ្សង
រំញ័រឬភាពមិន្្រ្កត្ីគផ្សងគទៀត្ន្ដរឬគទ?
c គផ្សងគទៀត្ (ការរញ្ញាក់ព្ី រព័ន្ធ្ត្ួ ត្ពិន្ិត្យ។ ល។ )
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4.2.
4.2.1.

្រត្ិរត្ត ិការគពលគរើកររ (អត្ថ រទ ទំព័រទី 70 )
ចារ់គផ្ដម
ើ គៅមុែ (អត្ថ រទ ទំព័រទី 70)

គៅគពលគដើរគៅមុែឬងយគ្កាយ ្ត្ូវយកចិត្តទក
ុ ោក់ចំគពាុះមន្ុសសគៅជុំ វ ិញអា ក
គ្រឿងាសុីន្សំណង់ន្ង
ិ ឧរសរគ គផ្សងៗគទៀត្។
្រត្ិរត្ត ិការមូ លោាន្ស្ារ់ការចារ់គផ្តម
ើ គៅមុែរឺាន្ដូ ចខាងគ្កាម។

1 ... ្រគេទរ្រគវន្អរគ
ូ
ស
ិ ន្
① គោុះឧរករណ៍សុវត្ថ ភា
ិ ព ន្ចងក ឹុះគលែឧរករណ៍គ្វ ើការ(ចាន្ចាក់គសារ។ ល។ )
គហើយគលើក្ុងន្ិងផ្លុំន្រលជាគដើមគៅកមព ស្់ រន្ហល40សង់ទីន្ម្ត្ពីគលើដ។ី
②គរើក្ាន្់្ហាវង
ំ គហើយគោុះគសា្ហាវំង (ឬ្ហាវំងកន្ន្ា ងចត្រងយន្ត ) ។
③គោុះឧរករណ៍សុវត្ថ ភា
ិ ពថ្ន្ចងក ិុះគលែរ្រគលបឿន្។
ូ
④កំណត្់ចងក ឹុះគលែរ្រគលបឿន្គៅទី
ូ
តាំងន្ដលចង់បាន្្សរតាមការារគហើយន្លង្ាន្់្ហាវង
ំ ។
⑤ទាញចងក ឹុះគលែន្កសំរ ួលឥន្ធ ន្ៈ (ឬគរើក្ាន្់គលបឿន្) គដើមបីរគងក ើន្រងវ លា
់ សុន្
ី ។

2 ... ្រគេទ្ោយផ្កទល់
①គោយឲ្យចងក ុះឹ គលែអំ្បាយាចមបង(ឬ្ាន្់)

គបាុះជំហាន្គៅមុែ(ឬគរើក) គដើមបីផ្កតច់។

②ោក់ចងក ុះឹ គលែរដ ូរគលបឿន្គៅទីតាំងន្ដលចង់បាន្្សរតាមការារ។
្រសិន្គរើ្រអរ់គលែាន្ការលំបាកកនុងការភាារ់ កំណត្់ចងក ឹុះគលែរដ ូរគលបឿន្គៅកណ្ត
ដ លន្ិងគោយផ្កតច់អំ្បាយា
ន្កត្្មូវទីតាំងកនុង្រអរ់គលែគហើយរនាទរ់មកភាារចងក ឹុះគលែមដ ងគទៀត្។
្រអរ់គលែមិន្្ត្ូវចូ លរ ួមគោយរងេ ំគទ។
③ោក់ចងក ុះឹ គលែគៅមុែន្ិងងយគ្កាយជាការគៅមុែ (ឬរ្ញ្ញចស) ។
④គោុះឧរករណ៍សុវត្ថ ភា
ិ ពថ្ន្ចងក ឹុះគលែការារ (ចាន្ចាក់គសារ។ ល។ )
គហើយគលើក្ុងន្ិងផ្លុំន្រលគៅកមព ស់្រន្ហល40សង់ទីន្ម្ត្ពីគលើដ។ី
⑤គរើក្ាន្់្ហាវង
ំ គហើយគោុះគសា្ហាវំង (ឬ្ហាវំងកន្ន្ា ងចត្រងយន្ត ) ។
ទាញ(ឬដក)ចងក ឹុះគលែអំ្បាយា(ឬ្ាន្់)យាងសាៃត្់គហើយគោុះ្ាន្់្ហាវង
ំ គដើមបីគៅមុែ។
⑦ទាញចងក ឹុះគលែន្កសំរ ួលឥន្ធ ន្ៈ (ឬគរើក្ាន្់រគងក ើន្គលបឿន្) គដើមបីរគងក ើន្រងវ ល
ិ ាសុន្
ី ។

3 ... គផ្សងគទៀត្
ស្ារ់គ្រឿងច្កសំណង់្រគេទន្រល(shoberu)
①រ្ររ
ូ ូ ត្ុងរ្រការគរើ
ូ
កររវ ិលជុំ វ ិញ ឬក៏រ្រចងក
ូ
ឹុះលែគៅទីតាំងន្ដលកំពុងដំគណើរការ។
②្រត្ិរត្ត កា
ិ ររូ ត្ុងឬចងក ឹុះគលែ្ហាវំងន្ដលកំពង
ុ រត្់គដើមបីរន្ធ ូរ្ហាវង
ំ ។
③ទាញចងក ឹុះគលែសំរ ួលឥន្ធ ន្ៈគដើមបីរគងក ើន្រងវ ិលាសុន្
ី ។
④គរើរញ
ុ ចងក ុះឹ គលែគរើកររគនាុះាសុីន្គ្វ ើដំគណើរគៅមុែគហើយគរើទាញចងក ឹុះគលែគនាុះងយគ្កាយគៅវ ិញ។
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4.2.2.

គពលដំគណើរការ (អត្ថ រទ ទំព័រទី 72)

1 ... ្រការ្រ ុង្រយ័ត្ាទូគៅ
្រ ុង្រយ័ត្ាជាពិគសសចំគពាុះចំណុចខាងគ្កាមកនុងគពលគរើកររ្រគេទរ្រគវន្អរគ
ូ
ស
ិ ន្ី។
① កនុងករណីដូចខាងគ្កាម
រន្ទុកន្ឹងងយចុុះភាាមៗគហើយគលបឿន្គរើកររន្ឹងគ ើងគលឿន្ន្ដលវាន្ឹងាន្គ្រុះថ្នាក់ដូគចា ុះរន្ថ យគលបឿន្។
a គៅគពលន្ដលគ ើងគលើរ ួចរាល់គហើយ។
b គៅគពលន្ដលែាច់្ត្ូវបាន្ទាាក់ព្ី ចាំងងម គចាទ។
មាងគទៀត្ គៅគពលគន្ុះ ចងក ឹុះគលែរដ ូរគលបឿន្ក៏្ត្ូវបាន្កំណត្់ឱ្យគៅកណ្ត
ដ លកនុងគពលន្ត្មួ យ។
c គពលគៅជិត្ឡាន្ដឹកដីគចាល (danpu) គដើមបីផ្ទក
ុ ដីែាច់។
មាងគទៀត្ គៅគពលគន្ុះ ជាការលែ ន្ដលឱ្យកាត្់រន្ថ យ្រអរ់គលែកនុងគពលន្ត្មួ យ។

រ ូរភាពទី 4-2 ចំណុចន្ដល្ត្ូវចងចាំគៅគពលគ ើងគលើរ ួចរាល់គហើយ

②វ្រសិន្គរើរាវស់សីត្ណ
ុ ា ភាពគ្រងគកើន្គ ើងខាាង
ំ គពកកនុងកំ ុ ងគពលគ្វ ើការ
គនាុះកាត្់រន្ថ យរន្ទុកគោយរន្ថ យគលបឿន្។
③ កនុងអំ ុ ងគពលគ្វ កា
ើ រ ្ត្ូវន្ត្គរើកន្ហគ រគពញ
ក៏រុន្ន្ត គៅគពលន្ដល្រន្់ន្ត្គរ ើគៅឬរង់ចាឡា
ំ ន្ដឹកដីគនាុះរន្ថ យគលបឿន្ាសុន្
ី ។
2 ... ការកាច់ចងក ូត្ (ាកទិសគៅ)
គៅគពលកាច់ចងក ូត្ (ផ្កាស់រ្រទិ
ូ សគៅ) សូ មយកចិត្តទុកោក់ជាពិគសសដូ ចខាងគ្កាម (្រគេទកង់រងគ្កាុះ) ។
①គៅគពលន្ដលកាច់ចងក ូត្ សូ មផ្កតច់អំ្បាយាកាច់ចងក ូត្គៅចំគហៀងន្ដលគហៀរន្ឹងរត្់គហើយគរចងក ូត្ងា មៗ។
គៅគពលអា ក្ត្ូវគ្វ ើការវ ិលជុំ វ ិញខាាំង សូ មអន្ុវត្ត ្ហាវង
ំ ខាងន្ដលន្ឹងរត្់គៅមុែគទៀត្។
② គចៀសវាងការកាច់ចងក ូត្ គៅគពល្ត្ូវបាន្ន្រររុញពីខាងគ្កាយគលើជ្ាល(nori
men)ឬជ្ាលេា ំន្ដលយាន្យន្ត ចុុះគោយទំងន្់ររស់វា។
③ការាកគៅទីតាំងគនាុះគោយគលបឿន្គលឿន្ ឬការាកភាាមៗគៅគលើងមឬដីឥដា
គនាុះន្ឹងនាំឲ្យន្ផ្ាកខាងគ្កាមឆារ់សឹកដូ ចជាសំរកកង់គហើយរណ្ត
ត លឱ្យកង់រងគ្កាុះគចញ។
④គៅគពល្រត្ិរត្ត កា
ិ រ ែណៈគពលចុុះពីជ្ាល(nori men)
្រសិន្គរើន្ផ្ា កាេងថ្ន្ចងក ឹុះគលែ្រត្ិរត្ត កា
ិ រឬ្ាន្្រត្ិរត្ត ិការ្ត្ូវបាន្ដំគណើរការដល់ពាក់កណ្ត
ត លគនាុះ
វាអាចវ ិលជុំ វ ិញគោយរ្ញ្ញចសទិសគៅផ្ទយ
ុ គៅន្ឹងន្ផ្ា ក្រត្ិរត្ត
ដូ គចា ុះទាញចងក ឹុះគលែគៅទីតាំងន្ដល្ហាវំងាន្្រសិទធភា
ិ ព្ររ់្រន្់ ។.

រ ូរភាពទី 4-3 ចំណុចន្ដល្ត្ូវចងចាំគៅគពលវ ិលជុំ វ ិញគោយគលបឿន្គលឿន្
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3 ... ាសុីន្សំណង់ន្រល(shoberu)ធារាសា្សត
្រ ុង្រយ័ត្ាជាពិគសសចំគពាុះចំណុចខាងគ្កាមែណៈគពលន្ដលាសុីន្សំណង់ន្រល(shoberu)ធារាសា្សត កំពុងដំ
គណើរការ។
①គៅគពលគដើរគៅមុែឬងយគ្កាយ
គោយរញ្ញាក់យាងយកចិត្តទុកោក់ន្ូវទិសគៅាសុីន្សំណង់ន្ង
ិ ទិសគៅថ្ន្ការគ្វ ដ
ើ គំ ណើរ
្រត្ិរត្ត ការឧរករណ័គ្វ ដ
ើ ំគណើរ។

② គៅគពលន្ដលចាំបាច់្ត្ូវគ្វ ើការវ ិលជុំ វ ិញគៅន្ឹងកន្ន្ា ង
សូ មរ្រចងក
ូ
ុះឹ គលែគ្វ ដ
ើ ំគណើរខាងគឆ្វ ងន្ិងសាតឆា
ំ ា ស់រាគៅវ ិញគៅមក។

រ ូរភាព 4-4 ពិន្ិត្យគមើលការត្ំរង់ទិសររស់ាសុីន្គពលគដើរគៅមុែឬងយគ្កាយ

4 ... ាសុីន្សំណង់ន្រល(shoberu)្រគេទគ្រឿងាសុន្
ី
្រ ុង្រយ័ត្ាជាពិគសសចំគពាុះចំណុចដូ ចខាងគ្កាមែណៈគពលន្ដលាសុន្
ី សំណង់ន្រល(shoberu)្រគេទគ្រឿង
ាសុន្
ី កំពង
ុ ដំគណើរការ។

①គពលកំពង
ុ គរើកររ
ត្ួ យាន្យន្ត វ ិលជុំ វ ិញគៅគលើអាចវ ិលជុំ វ ិញគនាុះរណ្ត
ត លឱ្យាន្គ្រុះថ្នាក់ន្ដលមិន្បាន្ន្ឹកសាមន្
ដូ គចា ុះ្ត្ូវ្បាកដថ្នចាក់គសារវ ិលជុំ វ ិញ។

24 (KM)

4.2.3.

ការគ ង
ើ ជ្ាល ចុុះពីជ្ាល គផ្សងគទៀត្ (អត្ថ រទ ទំព័រទី 74)

1 ... គ្រឿងាសុន្
ី សំណង់្រគេទ្តាក់ទ័រ
ស្ារ់គ្រឿងាសុីន្សំណង់្រគេទ្តាក់ទ័រ្ត្ូវយកចិត្តទុកោក់ជាពិគសសដូ ចខាងគ្កាម។
①គៅគពលន្ដលាសុីន្ឈរ់ ែណៈគពលគ ើងជ្ាល (nori men) គោយគរើក្ហាវំងគឆ្វ ងន្ិងសាតំ
រញ្ឈរ់ាសុីន្សំណង់គហើយផ្កតច់អ្ំ បាយាចមបង(កនុងករណីាន្្រគេទ្ោយផ្កទល់)
កំណត្់ចងក ឹុះគលែរដ ូរគលបឿងគៅកណ្ត
ដ លគហើយចារ់គផ្ត ើមាសុីន្។
②គៅគពលគរើករ្ញ្ញចស
សូ មោក់ចងក ឹុះគលែរដ ូរគលបឿន្ងយគ្កាយគហើយគរើកគោយគ្រើ្ហាវំងាសុីន្ន្ដល្ត្ូវបាន្អន្ុវត្ត តាមវ ិ្ី្រត្ិរត្ត ិកា
រស្ារ់ជ្ាល (nori men)ចុុះគ្កាម។
③មិន្្ត្ូវផ្កតច់អំ្បាយាគៅគលើជ្ាល (nori men)គទាុះរីចាៃយែា ីក៏គោយ។ ជាពិគសស គៅគលើជ្ាលគចាត្
សូ មចងក ឹុះគលែរដ ូរគលបឿន្គៅដំណ្តក់កាលគលបឿន្ទារគហើយគ្រើ្ហាវំងាសុីន្ន្ិង្ហាវង
ំ គរើកររ។
មាងគទៀត្ សូ មកត្់សាគល់ថ្ន ជាមួ យន្ឹងាសុន្
ី សំណង់ន្ដលគរើកររគោយផ្កទល់
្រសិន្គរើអំ្បាយាចមបង្ត្ូវបាន្ផ្កដច់គហើយយាន្យន្ត ចុុះជ្ាល (nori
men)គលបឿន្ន្ឹងគ ង
ើ គលឿន្គហើយ្រសិន្គរើអ្ំ បាយាចមបងជារ់ន្ឹងន្ផ្ា កពាក់កណ្ត
ដ លគនាុះរន្ទ ុះអំ្បាយាន្ឹង្ត្ូវែូ
ចខាត្។
④ចំណ្តថ្ន
ំ
គ្រឿងាសុីន្សំណង់្រគេទកង់រងគ្កាុះអាចហូ រកនុងទិសគៅផ្ទុយគៅគពលន្ដលគរចងក ូត្ចុុះពីគលើជ្ាលេា ។ំ
⑤គៅគពលផ្ទុកទំន្ញ
ិ គៅគលើជ្ាល (nori men)គចាត្ ចូ រទាាក់្ុងគហើយគ ើងគលើចុុះគ្កាម។
⑥មិន្្ត្ូវគរើកររហួ សពីសមត្ថ ភាពថ្ន្ការគ ង
ើ ន្ិងគសថ រភាពថ្ន្គ្រឿងាសុីន្សំណង់្ត្ូវបាន្កំណត្់គ យ
ើ ។
⑦គៅគពលន្ដលឆ្ា ងឧរសរគ ចូ រ្រយ័ត្ាន្ឹងការដួ លន្ិងរន្ថ យគលបឿន្គហើយគរើកររគោយ្រ ុង្រយ័ត្ា។
គោយ្រ ុង្រ
យ័ត្ា
គោយ្រ ុង្រ
យ័ត្ា
ងា មៗ
មួ យៗ

រ ូរភាពទី 4-5 ចំណុច្ត្ូវចងចាំគពលឆ្ា ងឧរសរគ
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2 ... គ្រឿងាសុន្
ី សំណង់ន្រល(shoberu)
ស្ារ់គ្រឿងយន្ត សណ
ំ ង់្រគេទាសុន្
ី ន្រល(shoberu)គនាុះយកចិត្តទុកោក់ជាពិគសសដូ ចខាងគ្កាម។
①មិន្្ត្ូវគរើកររហួ សគលបឿន្ន្ិងគសថ រភាពសុវត្ថ ភា
ិ ពន្ដល្ត្ូវបាន្កំណត្់។
②គជៀសវាងការកាច់ចងក ូត្គៅកណ្ត
ត លជ្ាល(nori men)តាមន្ដលអាចគ្វ ើគៅបាន្។
្រសិន្គរើមិន្អាចគចៀសផ្ុត្ពីការកាច់ចងក ូត្គពលគ ង
ើ ជ្ាល(nori men)គនាុះ
សូ មកំណត្់អំ្បាយាគ្វ ដ
ើ ំគណើរគៅដល់ "ចូ ល"
គដើមបីការពារាសុន្
ី កុំឲ្យធាាក់ចុុះគហើយរនាទរ់មកគរើកឧរករណ៍្រត្ិរត្ត ិការចងក ូត្។
្រសិន្គរើមិន្អាចគចៀសផ្ុត្ពីការកាច់ចងក ូត្ែណៈគពលចុុះពីជ្ាល(nori men)
សូ មរុញអំ្បាយាគ្វ ើដំគណើរកនុងទិសគៅដូ ចគពលគ ើងជ្ាល(nori men)
គដើមបីរញ្ឈរ់ាសុីន្សំណង់គហើយរនាទរ់មកគរើកឧរករណ៍្រត្ិរត្ត ិការចងក ូត្។
③្ត្ូវ្រ ុង្រយ័ត្ាគៅគពលគរើកររគលើដងផ្ល វូ មិន្គសម រ
ើ ា គោយសារន្ដលកង់រងគ្កាុះន្ឹងររូ ត្គៅវ ិញ។
ី ន្់គដើមបីការពារការធាាក់គោយសារន្ត្ចំន្ួន្មិន្គសម រ
④គ្រើកាតរ្កាលងាល់ជាគដើម គលើដទ
ើ ា។
⑤គៅគពលឈរ់គៅពាក់កណ្ត
ត លជ្ាល(nori men) សូ មទាាក់្ង
ុ គៅកនុងដី
សូ មបីន្ត្មួ យរយៈែា ីគហើយ្ត្ូវ្បាកដថ្នគ្រើ្កញាំជុំ វ ិញរគទុះគ្កាម។

រ ូរភាពទី 4-6 ឧទាហរណ៍ថ្ន្ការគ្រើ្បាស់កាតរ្កាលងាល់គលើដីទន្់

4.2.4.

រ ូរភាពទី 4-7 ឧទាហរណ៍ថ្ន្ការរញ្ឈរ់គៅជ្ាល(nori men)

ឈរ់គរើកររ (អត្ថ រទ ទំព័រទី 75)

1 ... ាសុីន្សំណង់្រគេទរ្រគវន្អរគ
ូ
ស
ិ ន្
្រ ុង្រយ័ត្ាជាពិគសសចំគពាុះចំណុចខាងគ្កាមគៅគពលរញ្ឈរ់ដំគណើរការថ្ន្គ្រឿងាសុន្
ី សំណង់្រគេទរ្រគវន្
ូ
អរគ ិសន្។
①វកំណត្់ចងក ុះឹ គលែរដ ូរគលបឿន្គៅទីតាំងអពា្កឹត្គហើយគបាុះ្ហាវង
ំ ន្ដលកំពុងរត្់គដើមបីរញ្ឈរ់វា។ ចំណ្តថ្ន
ំ
្រសិន្គរើអាកគរើក្ាន្់្ហាវង
ំ គោយោក់ចងក ុះឹ គលែរដ ូរគលបឿន្ជា«គរើក»គ្រងគៅកនុង្រោរ់រន្មា ងកាាំងរងវ ល
ិ
ន្ឹងគ ង
ើ កគតត (គទាុះជាយាងណ្តក៏គោយ ជាទូ គៅវាអាចទទួ លយកបាន្្រសិន្គរើវាសថ ិត្កនុងរយៈគពល្រន្ហល 30
វវ ិនាទី) ។
② ្រ ុង្រយ័ត្ាចំគពាុះ្រការ ② ③ ន្ិង ④ គៅកនុងន្ផ្ាកថ្ន្“វគ្រឿងាសុីន្សំណង់្រគេទ្ោយផ្កទល់”វ។
2 ... ាសុីន្សំណង់្រគេទ្ោយផ្កទល់
្រ ុង្រយ័ត្ាជាពិគសសចំគពាុះចំណុចដូ ចខាងគ្កាមគៅគពលរញ្ឈរ់ដំគណើរការថ្ន្គ្រឿងាសុីន្សំណង់្ោយគោ
យផ្កទល់។
① ជាទូ គៅ
ចងក ឹុះគលែអំ្បាយាចមបងឲ្យគៅមុែគហើយគរើក្ាន្់្ហាវង
ំ គដើមបីរញ្ឈរ់វាន្ិងកំណត្់ចងក ឹុះគលែរ្រគលបឿន្គៅកណ្ត
ូ
ដ
ល។
②រញ្ឈរ់ាសុីន្រនាទរ់ពកា
ី រគរើកាសុីន្គចាល្រន្ហល5នាទី។
ជាពិគសសស្ារ់ាសុីន្ន្ដលាន្ាសុីន្រន្ន្ថ ម(supercharger)ជាចាំបាច់ណ្តស់។
ី ិងចាក់គសារ្ាន្់្ហាវង
③្រសិន្គរើអាកមិន្គរើកឡាន្ភាាមៗគទរនាទរ់ពឈ
ី រ់ សូ មទាាក់្ង
ុ ោក់គលើដន្
ំ ។
26 (KM)

④គៅគពលឈរ់គៅគលើជ្ាល(nori
men)្ត្ូវ្បាកដថ្នគ្រើកណ
ំ ល់ទរ់គលើរគទុះគ្កាមគដើមបីការពារគ្រឿងាសុីន្សំណង់មន្
ិ ឲ្យ រត្់គរច។
ចងក ឹុះគលែរ្រគលបឿន្
ូ

ការគឆ្ុះាសុីណយាងគសៃ ៀម
្រន្ហល5នាទី

ចងក ឹុះគលែអំ្បាយា

្ាន្់្ហាវំង ការចាក់គសា

រ ូរភាពទី 4-8 ឧទាហរណ៍ថ្ន្ការរញ្ឈរ់គៅជ្ាល(nori men)

4.3.

្រត្ិរត្ត ិការគៅគពលចត្ (ចំណត្រងយន្ត ) (អត្ថ រទ ទំពរ័ ទី 76)

រនាទរ់ពីដំគណើរការគ្រឿងាសុីន្សំណង់ សូ ម្រ ុង្រយ័ន្ាជាពិគសសដូ ចខាងគ្កាមៈ

①វរញ្ឈរ់ាសុីន្សំណង់គៅគលើទីតាំងរារគសម ើរមួ យន្ដលាន្ដីលែគហើយទាាក់្ុងោក់ដល់ដីជាគដើម។
② រញ្ឈរ់ាសុីន្ សូ មពិន្ិត្យគមើលថ្នកូ ន្គសាបាន្្ត្ រ់គៅទីតាំង [រិទ] គហើយរនាទរ់មកយកកូ ន្គសារគចញ។
មាងគទៀត្ កូ ន្គសាររួ រន្ត្្ត្ូវបាន្រកាទុកគោយអា កទទួ លែុស្ត្ូវ។
③ោក់្ហាវង
ំ ទាំង្ស ុង។
្រសិន្គរើវាមិន្អាចគជៀសវាងបាន្គដើមបីរញ្ឈរ់គៅគលើថ្ផ្ទ ន្ដលាន្ទំគនារគនាុះ្ត្ូវ្បាកដថ្នគ្រើកំណល់ទរ់គៅគលើ
ន្ផ្ា កគ្កាម។
កនុងករណីាន្គ្រឿងសំណង់្រគេទាសុីន្ន្រល(shoberu)ចាក់គសាវ ិលជុំ វ ិញន្ិងចាក់គសា្ហាវំងកន្ន្ា ងចត្គហើយ
្ត្ូវ្បាកដថ្នចាក់គសារការគលាត្ គ្រឿងសទច
ួ ររស់្ៃន្់ ដងសទច
ូ ន្ិងសគ រ។
④មិន្្ត្ូវរំកិលដងសន្ទ ូចឬោក់្ង
ុ គៅគពលាសុីន្ឈរ់។

រ ូរភាពទី 4-9 ចំណុចន្ដល្ត្ូវចងចាំគៅគពលចត្
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4.4.

គ្រងរំអល
ិ គ្រងជាគដើម (អត្ថ រទ ទំព័រទី 77)

1 ... គ្រងរំអល
ិ
ផ្លរុះពាល់សំខាន្់ៗថ្ន្គ្រងរំអល
ិ ាន្ដូ ចខាងគ្កាម។

① ការរិទភាារ់លែគ្វ ឱ្
ើ យពិបាក្ូ លី ទឹកជាគដើមចូ លកនុងន្ផ្ា កកកិត្។
② គ្វ ើគអាយ្រគសើរគ ង
ើ ន្ូ វភាពរំអល
ិ ន្ិងរគងក ើត្ជា្សទារ់ត្គៅគលើថ្ផ្ទ គលាហៈគដើមបីកាត្់រន្ថ យកាាង
ំ កកិត្។
មាងគទៀត្ គ្រងរំអិលន្ដលាន្មូ លោាន្គលើមូ លីន្ដន្ន្ិងលីលីមគនាុះ្ត្ូវបាន្គ្រើគៅកនុងគ្រឿងាសុីន្សំណង់។
ជំន្ួសន្ិងរំគពញ្ត្ូវន្ត្តាមការន្ណនាំគៅកនុងគសៀវគៅន្ណនាំររស់អាកផ្លិត្។

2 …វត្ថុរាវ្រឆាំងន្ឹងទឹកកកឬភាព្ត្ជាក់ខាាង
ំ
្ត្ូវន្ត្គ្វ ើតាមគសៀវគៅន្ណនាំររស់អាកផ្លិត្ គដើមបីកឲ្
ុំ យកកន្ិងន្្ចុះសុី
ពីគ្ពាុះវត្ថុរាវ្រឆាំងន្ឹងទឹកកកឬភាព្ត្ជាក់ខាាំងន្ដល្ត្ូវលាយជាមួ យទឹក្ត្ជាក់រឺគោយសារាន្ទឹករាវន្ដក
គ្វ ើពីគអទីន្ ន្រា ល
ី ក
ី ជាសាសធាត្ុសខា
ំ ន្់គហើយកំហារ់ែស
ុ រាអា្ស័យគលើសីត្ណ
ុ ា ភាព្រត្ិរត្ដ ិការ។

3 ... គ្រង
គ្រងាន្សារធាត្ុរន្ន្ថ មគផ្សងៗគទៀត្ដូ ចខាងគ្កាមគដើមបីគ្វ ើឱ្យសមត្ថ ភាព្រគសើរគ ើងគហើយរចង់គ្រើគ្រងន្ដ
លបាន្រញ្ញាក់គៅកនុងគសៀវគៅន្ណនាំររស់អាកផ្លិត្។
ថ្នាជា
ំ ត្ិគ្រង (ការកាត្់រន្ថ យគមរុណថ្ន្ការកកិត្)
ថ្នាជា
ំ ត្ិរន្ន្ថ មសាព្ខាាំង (ភាព្ន្់ន្ឹងសាព្្រគសើរគ ើង)
ថ្នាជា
ំ ត្ិសន្ទ សសន្៍ន្ដលគ្វ ើឲ្យកំ រ ិត្សែ ត្
ិ លែ ្រគសើរ (ការផ្កាស់រ្រកំ
ូ រ ិត្សែ ិត្ រឺត្ូចជាមួ យន្ឹងការផ្កាស់រ្រសី
ូ ត្ណ
ុ ា ភាព)
ថ្នារន្ថ យចំណុច្រគ្ជៀត្ចូ ល (គ្វ ើឱ្យ្រគសើរគ ើងន្ូ វក្មិត្្រគ្ជៀត្ចូ លគពលសីត្ណ
ុ ា ភាពទារ)
ថ្នា្ំ រឆាំងពពុុះ
ថ្នាកា
ំ រពារន្្ចុះ
ថ្នា្ំ រឆាំងអុកសុីត្កមម ជាគដើម
គ្វ ើតាមការន្ណនាំគៅគពលផ្កាស់រ្រគ្រង។
ូ
្រសិន្គរើគ្រងកាន្់ន្ត្យារ់យុឺន្ឬែវ ុះគនាុះសព ឺន្ឹងសឹកឲ្យគលឿន្គហើយទំររងវ ល
ិ ន្ឹងអាចគឆ្ុះ។
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5.

រចនាសមព ័ន្ន្ិង្រគេទថ្ន្ឧរករណ៍ទាក់ទងន្ឹងការារររស់ាសុីន្សំណង់្រគេទយាន្យន្ត

5.1.

រចនាសមព ័ន្ន្ិង្រគេទថ្ន្ឧរករណ៍ការារស្ារ់គ្រឿងាសុីន្សំណង់្រគេទ្តាក់ទ័រ (អត្ថ រទ ទំព័រទ

79)
5.1.1.

រចនាសមព ័ន្ធឧរករណ៍ការារ (អត្ថ រទ ទំព័រទី 79)

ឧរករណ៍ការារររស់ាសុន្
ី សំណង់្រគេទ្តាក់ទ័រផ្ស ំគ ើងគោយកាំរិទ
្ុងជាគដើមន្ដលោក់គៅខាងមុែ្តាក់ទ័រន្ងមទាំងាន្ថ្ដន្ិងyokesជាគដើម។
ឧរករណ៍គ្វ ើការទាំងគន្ុះដំគណើរការគោយសុីឡាំងធារាសា្សត គហើយឧរករណ៍ែាុះដំគណើរការគោយវ ិ្ីសា្សត រញ្ជន្
ូ ថ្ន
មពលគមកាន្ិក។ គទាុះជាយាងណ្តក៏គោយ ងម ីៗគន្ុះ្រគេទធារាសា្សត ្ត្ូវបាន្គរគ្រើជាញឹកញារ់។
គៅកនុង្រគេទធារាសា្សត គនាុះ
គ្រងធារាសា្សត ន្ដលផ្កាស់ទស
ី ុីឡាំងធារាសា្សត ្ត្ូវបាន្ោក់សាព្គោយាសុន្
ី រូ មធារាសា្សត ភាារ់គៅន្ឹងាសុីន្
គហើយគ្រងធារាសា្សត ន្ដលាន្សាព្ចូ លកនុងសុីឡាំងធារាសា្សត គហើយរំកល
ិ ពីស្ុង
រំកិលប ៊ីន្យលគចញចូ លគដើមបីដំគណើរការឧរករណ៍ការារ។
រ ូរភាពទី 5-2 រឺជាឧទាហរណ៍មួយថ្ន្គសៀរវ ធា
ី រាសា្សត ររស់ឧរករណ៍្តាក់ទ័រ・
ន្រល(shoberu)្រគេទកង់រងគ្កាុះន្ិង្រត្ិរត្ត ិការគោយធារាសា្សត
រុន្ន្ត ចំន្ួន្សុឡា
ី ំ ងធារាសា្សត ាន្ជាគ្ចើន្គៅកនុងឧរករណ៍ការារន្ដលផ្កាស់ទីកនុងលកេ ណៈសមុរសាមញ។
សុីឡាំងចាក់ដី

សុមចំគហៀង
Chiruto roddo
សុីឡាំងគលើក

ថ្ដគលើក
្ុង

រ ូរភាពទី 5-2 ឧទាហរណ៍ថ្ន្្រត្ិរត្ត ិការធារាសា្សត ររស្តាក់ទ័រ・ន្រល(shoberu)្រគេទកង់រងគ្កាុះ

5.1.2.

្រគេទថ្ន្ឧរករណ៍ការារ (អត្ថ រទទំព័រទី 80)

1 ... រល
ុ ដូ ហស័រ
រុលដូ ហស័ររឺជគ្រឿងយន្ត ន្ដលាន្ផ្លុំន្រលភាារ់គៅន្ឹងន្ផ្ា កខាងមុែថ្ន្្តាក់ទ័រតាមរយៈថ្ដសុមឬវត្ថុគផ្សងគទៀត្
។
មាងគទៀត្ ាន្ផ្លុំន្រល ជាគ្ចើន្្រគេទអា្ស័យគលើគរលគៅគ្រើ្បាស់គហើយផ្លុំន្រល
អាច្ត្ូវបាន្ចាត្់ថ្នាក់ដូចខាងគ្កាមគយាងគៅតាម្រគេទថ្ន្ឧរករណ៍្រត្ិរត្ត កា
ិ រ។
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① Angleដូ ហស័រ
ផ្លុំន្រលអាច្ត្ូវបាន្គផ្ែ ៀងគៅខាងគឆ្វ ងន្ិងខាងសាតំគដើមបីយកដីន្ិង្ពិលគចញមួ យចំគហៀង (សូ មគមើលរ ូរភាពទី

5-3) ។ វាក៏ាន្្រសិទធភា
ិ ពផ្ងន្ដរស្ារ់ការជីកផ្ល វូ េា ។ំ

រ ូរភាពទី 5-3 ឧទាហរណ៍Angle ដូ ហស័រ (anguru doza)

② Straightដូ ហស័រ
ផ្លុំន្រលមិន្អាច្ត្ូវបាន្គផ្ែ ៀងគៅខាងគឆ្វ ងឬសាតក
ំ ៏គោយ ក៏រចនាសមព ន្
័ គន្ុះាន្សភាពរ ឹងាំជាង angle
bladeគហើយការារជីក្ុន្្ៃ ន្់អាចគ្វ ើគៅបាន្ (សូ មគមើលរ ូរភាពទី 5-4) ។

គលើសពីគន្ុះគទៀត្

ាន្ករណីគ្ចើន្ន្ដល្ត្ូវបាន្រំពាក់គោយឧរករណ៍លំគអៀងន្ិងឧរករណ៍រក។

រ ូរភាពទី 5-4 ឧទាហរណ៍Straight ដូ ហស័រ

③ Rakeដូ ហស័រ
វា្ត្ូវបាន្គ្រើស្ារ់ការដកឫសគដើមគឈើ ការគ្វ ឲ្
ើ យគដើមគឈើដួល ការយកងម គចញគោយត្ុងគហើយាន្angle
rakes (anguru reki) ន្ិង straight rakes (sutoreito reki) (សូ មគមើលរ ូរភាពទី 5-5) ។

រ ូរភាពទី 5-5 ឧទាហរណRake ដូ ហស័រ
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④ Uដូ ហស័រ(U doza)
ចុងទាំងសងខាងថ្ន្ផ្លុំន្រល្ត្ូវបាន្រត្់គៅមុែគហើយវា្ត្ូវបាន្គរគ្រើគៅគពលន្ដលររ ិាណដីគ្ចើន្្ត្ូវបាន្រុ
ញដី(oshido)គៅគពលន្ត្មួ យគោយកាត្់រន្ថ យការរត្់គរចពីដីែាច់ (សូ មគមើលរ ូរភាពទី 5-6) ។

រ ូរភាពទី 5-6 ឧទាហរណ៍ថ្ន្U ដូ ហស័រ

⑤ Trimmingដូ ហស័រ (two-way ដូ ហស័រ)
ផ្លុំន្រលគន្ុះអាច្ត្ូវបាន្គផ្ែ ៀងគៅមុែន្ិងគ្កាយគហើយ្ត្ូវបាន្គ្រើស្ារ់យក្យ
ូ ងងម ន្រ៉ែជាគដើមតាមនាវាន្ិងឃ្ាំ
ង (សូ មគមើលរ ូរភាពទី 5-7) ។

រ ូរភាពទី 5-7 ឧទាហរណ៍ថ្ន្Trimming ដូ ហស័រ

⑥ ឧរករណ៍រក
វាាន្្កញាំ្ំគៅខាងគ្កាយគហើយ្ត្ូវបាន្គ្រើស្ារ់កំគទចឬជីកងម ទន្់ន្ង
ិ ដី រ ឹង (សូ មគមើលរ ូរភាពទី 5-8) ។

រ ូរភាពទី 5-8 ឧរករណ៍រក
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⑦ រល
ុ ដូ ហស័រស្ារ់ដីគសើម
្ទនារ់្ំទូលាយ្ត្ូវបាន្ភាារ់គដើមបីរគងក ើន្ត្ំរន្់រុះរវាងដីន្ឹងកង់រងគ្កាុះគហើយវា្ត្ូវបាន្គ្រើស្ារ់ការារ
គៅគលើដីទន្់ (សូ មគមើលរ ូរទី 5-9) ។

រ ូរភាពទី 5-9 ឧទាហរណ៍រុលដូ ហស័ស្ារ់ដីគសើម

⑧ Pushដូ ហស័រ
pusher plate ្ត្ូវបាន្ភាារ់គដើមបីការពារផ្លុំន្រលររស់រល
ុ ដូ ហស័រឬ្សនារ់(គែា យ
ើ )មាងគទៀត្
្ត្ូវបាន្ភាារ់គដើមបីព្ងឹងន្រលគហើយវា្ត្ូវបាន្គ្រើគដើមបីជំរញ
ុ កាាង
ំ ាសុីន្គកៀរដីគៅគពលជីកន្ិងគរៀរទុកោក់ទំ
ន្ិញ (សូ មគមើលរ ូរភាពទី 5-10) ។

រ ូរភាពទី 5-10 ឧទាហរណ៍Pushដូ ហស័រ

2 ... ្តាក់ទ័រ・ន្រល(shoberu)
ដូ ចន្ដលបាន្រាាញគៅកនុងរ ូរភាពទី 5-11 ឧរករណ៍ការារររស់្តាក់ទ័រ・
ន្រល(shoberu)ាន្្ុងន្ិងថ្ដន្ដល្ទ្ទង់វាគហើយ្ត្ូវបាន្គ្រើស្ារ់គរៀរទុកោក់ទំន្ិញន្ិងដឹកជញ្ជន្
ូ ជាគដើម។

រ ូរភាពទី 5-11 ឧទាហរណ៍្តាក់ទ័រ・ន្រល(shoberu)
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5.1.3.

ឧរករណ៍សុវត្ថ ិភាព។ ល។ (អត្ថ រទ ទំព័រទី 85)

1 ... គេា ើងហាវរ
គេា ើងហាវរ្ត្ូវបាន្ដំគ ើងគៅគលើគ្រឿងាសុីន្សំណង់គដើមបីធានាសុវត្ថ ិភាពគៅគពលយរ់ជាគដើម។

2 ... ឧរករណ៍គរាទ៍
ាសុន្
ី សំណង់្ត្ូវបាន្រំពាក់គោយឧរករណ៍គរាទ៍ស្ារ់ផ្តលស
់ ំគ ងគរាទ៍ដ
៍ ល់កមម ករន្ដលពាក់ព័ន្ធគដើមបីធានា
សុវត្ថ ភា
ិ ពកនុងកំ ុ ងគពលរត្់ន្ិងគ្វ ើការ។

3 ... ឧរករណ៍ការពារកាលន្ិងឧរករណ៍ការពារស្ារ់គពលដួ ល (ROPS)
រទរញ្ញ ត្ត ិចារ់សតព
ី ីការអន្ុវត្ត ន្៍សវុ ត្ថ ិភាពឧសាហកមម ន្ង
ិ សុែភាពត្្មូវឱ្យាន្ឧរករណ៍ការពារកាលជារ់ន្ឹ
ងគៅអីអាកគរើកររគៅគពលគ្វ កា
ើ រគៅកន្ន្ា ងន្ដលាន្ហាន្ិេ័យថ្ន្ការធាាក់វត្ថុដូចជាងម ធាាក់។ គលើសពីគន្ុះគទៀត្
ាន្ឧរករណ៍ការពារស្ារ់គ្រឿងាសុីន្សំណង់គៅគពលវាធាាក់ដូចរាាញកនុងរ ូរភាពទី 5-12
រុន្ន្ត វាមិន្ន្មន្ជាគរឿងទូ គៅគទគ្ពាុះវាមិន្ន្មន្ជាកាត្ពវ កិចចដំគ ើងវានាគពលរចចុរបន្ា គទ
រុន្ន្ត វាអាចដំគ ង
ើ បាន្យាងាយ្សួ លគលើឧរករណ៍ន្ដលាន្ ាស់ 3 គតាន្ឬគលើស
បាន្ជាគ្រឿងែា ុះាន្រចនាសមព ័ន្ធរាងកាយន្ដលអាចឱ្យពួ កគរគ្វ ។ើ
ន្ត្ងន្ត្គ្រើន្ែស្កវា៉ែត្់គៅអីគៅគពលដំគណើរការាសុន្
ី សំណង់គន្ុះ។

រ ូរភាពទី 5-12 ឧទាហរណ៍ថ្ន្ឧរករណ៍ការពារស្ារ់គពលដួ ល
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4 ... ឧរករណ៍សុវត្ថ ភា
ិ ព
្តាក់ទ័រ・ន្រល(shoberu)អាច្ត្ូវបាន្ឱ្យគលើក្ុងែព ស់ទុកគោយាន្គហត្ុណ្តមួ យ
ដូ ចជាស្ារ់ការ្ត្ួ ត្ពិន្ត្
ិ យន្ិងន្ងទាំាសុីន្។ គៅគពលគន្ុះ
សាាកចាក់គសាស្ារ់គ្វ ើឲ្យចងក ឹុះគលែ្រត្ិរត្ដ ិការជាគដើមន្ឹង គដើមបីកុំឱ្យ្ុងចុុះឬគបាុះគចាលដី(danpu)
គទាុះរីចងក ុះឹ គលែ្រត្ិរត្ដ ិការ្ត្ូវបាន្រុះគោយថ្ចដន្យ
មាងគទៀត្ាន្ឧរករណ៍ែាុះ្ត្ូវបាន្រំពាក់គោយឧរករណ៍សុវត្ថ ភា
ិ ពាន្មជុលសុវត្ថ ភា
ិ ពជាគដើមស្ារ់ការពារ
ថ្ដគលើកររស់្ង
ុ ន្ដលបាន្គ ើងគនាុះមិន្ធាាក់ចុុះគៅគ្កាម (សូ មគមើលរ ូរភាពទី 5-13) ។

រ ូរភាពទី 5-13 ឧទាហរណ៍ថ្ន្មជុលសុវត្ថ ិភាពថ្ដគលើក។ ល។
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5.2.

រចនាសមព ័ន្ន្ិង្រគេទថ្ន្ឧរករណ៍ការារស្ារ់ាសុន្
ី សំណង់្រគេទន្រល (shoberu) (អត្ថ រទ ទំព័រទី

86)
5.2.1.

ាសុន្
ី សំណង់្រគេទន្រល (shoberu)ធារាសា្សត (អត្ថ រទ ទំព័រទី 87)

ាសុន្
ី សំណង់្រគេទន្រល
(shoberu)ធារាសា្សត អាចន្្រ្រួ ល្រគេទាសុីន្អា្ស័យគលើឧរករណ៍ការារន្ដលបាន្គ្រើគហើយរ ួមាន្គអសាកវា៉ែទ័
រ・ន្រល (shoberu) គ្រឿងថ្នមពល・ន្រល (shoberu) ន្ិងclamshell ជាគដើម។
ដូ ្ចា ុះស្មរ់ការារជីក
ឧរករណ៍ការារមួ យចំន្ួន្្ត្ូវបាន្រំពាក់គោយ្ុងស្ារ់គអសាកវា៉ែទ័រ・ន្រល (shoberu)
្ុងស្ារ់គ្រឿងថ្នមពល・ន្រល (shoberu) ោក់្ង
ុ ស្ារ់clamshellជាគដើម។ (សូ មគមើលរ ូរភាព 5-14) ។
ក៏ាន្ឧរករណ៍ន្រលធារាសា្សត ន្ដលរំពាក់គោយផ្លុំន្រល។
សុីឡាំងថ្ដ

ថ្ដ
សុីឡាំងោក់្ុង

ថ្ដ

ន្ែស

សុីឡាំងដងសន្ទ ូច

ដំរងរុំ
្ុងស្ារ់ន្រលអូ សជីក

គអសាកវា៉ែទ័រ・ន្រល

សុីឡាំងថ្ដ

ថ្ដ

ដងសន្ទ ូច

សុីឡាំងោក់្ុង
ន្ែស

សុីឡាំងដងសន្ទ ូច

ដំរងរុំ
គ្រឿងថ្នមពល・ន្រល

ោក់្ុងស្ារ់ន្រល

រ ូរភាពទី 5-14 ឧទាហរណ៍ថ្ន្ឧរករណ៍គ្វ ើការស្ារ់ឧរករណ៍ន្រលធារាសា្សត

5.2.2.

ាសុន្
ី សំណង់្រគេទន្រល(shoberu)ន្ររគ្រឿងាសុីន្ (អត្ថ រទ ទំព័រទី 88)

ាសុន្
ី សំណង់្រគេទន្រល(shoberu)ន្ររគ្រឿងាសុីន្ាន្លកេ ណៈែុសៗរាអា្ស័យគលើឧរករណ៍ការារន្ដល
បាន្គ្រើគហើយាន្ាសុីន្ជីកន្ផ្ា កទារជាងដីន្ិង clamshellជាគដើម។
① ាសុីន្clamshell
ឧរករណ៍ការារថ្ន្clamshellគមកាន្ិចជាទូ គៅគ្រើ្ុង្ំខាងគឆ្វ ងស្ារ់ន្ែសរជំន្ួយន្ិង្ុង្ំខាងសាតស
ំ ្ា
រ់គរើកន្ិងរិទ្ុងដូ ចរាាញកនុងរ ូរភាពទី 5-16 ។
គ្រើន្ែសជំន្ួយន្ិងន្ែសរគរើកន្ិងរិទ្ុងន្ដលាន្ទំហំដូចរា។ គលើសពីគន្ុះគទៀត្tag
line្ត្ូវបាន្ភាារ់គដើមបីការពារ្ុងមិន្ឱ្យកគ្មើក។
ការន្ដលបាន្ោក់្ង
ុ ន្ដលាន្្កញាំន្ដលាន្មុែារជីកគនាុះ្ត្ូវរាន្ឹងការន្ដលបាន្ោក់្ុងន្ដលមិន្ា
ន្មុែារជីករឺគ្រឿងសទច
ូ ចល័ត្។
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(រុណវុឌ្ឍិែុសរា្ត្ូវបាន្ទាមទារស្ារ់ការារររស់សទច
ូ )
ការារាសុីន្សទច
ូ មិន្អាច្ត្ូវបាន្អន្ុវត្ត ជាមួ យន្ឹងរុណវុឌ្ឍិថ្ន្្រត្ិរត្ត កា
ិ រាសុន្
ី សំណង់្រគេទយាន្យ
ន្ត (ស្ារការឈូ សឆាយព្ារដី ការដឹកជញ្ជន្
ូ ការផ្ទក
ុ ន្ិងស្ារ់ជីក)
ដូ គចា ុះ្ត្ូវការរុណវុឌ្ឍិោច់គោយន្ កដូ ចជាឧរករណ៍សទច
ូ ចល័ត្។

កាល
ន្ែសពួ ររំ្ទ
ថ្ដ

ន្ែសពួ ររិទគរើក

ន្ែសពួ ររិទគរើក
ន្ែសTag
line(tagu rain
ropu)

ចងជាដុំ

សំរក(sheru)

Tag line(tagu rain)

ដងគម
្កញាំ(tsume)

ទមៃ ន្់ឲ្យគសម ើរា
(kaunta weto)

រ ូរភាពទី 5-16 ឧទាហរណ៍ថ្ន្ឧរករណ៍គ្វ ើការclamshellគមកាន្ិចកល ូន្

5.2.3.

ឧរករណ៍សុវត្ថ ិភាព។ ល។ (អត្ថ រទ ទំព័រទី 89)

➀ ចងក ុះឹ គលែចាក់គសា
គៅគពលអា កគរើកររចាកគចញពីកន្ន្ា ងអងគុយររស់អាកគរើកររ
សូ មទាញចងក ឹុះគលែចាក់គសាថ្ន្ចងក ឹុះគលែ្រត្ិរត្ដ កា
ិ រខាងគឆ្វ ងគដើមបីកាត្់រន្ថ យសាព្្រត្ិរត្ត ិការរ ួចមករញ្ឈ
រ់្រត្ិរត្ត កា
ិ រររស់ឧរករណ៍ន្ដលកំពុងដំគណើរការ។
គពលជិុះ
(្រត្ិរត្ត ិការចាក់គសា)

គពលគ្វ ើការ
(គោុះគសា)

ទីតាំងសត ង់
ោរ

ចាក់គសា

ដកគចញ

រ ូរភាពទី 5-17 ឧទាហរណ៍ចងក ឹុះគលែចាក់គសា
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② ្ហាវង
ំ ចត្វ ិលជុំ វ ិញ
គន្ុះរឺជា្ហាវង
ំ គដើមបីការពារន្ផ្ា កខាងគលើ វ ិលជុំ វ ិញចុុះតាម្មម ជាត្ិគៅគពលចត្គលើជ្ាលគោយសារន្ត្វ ិលជុំ វ ិញ
គោយទំងន្់ររស់វា។
ចងក ឹុះគលែវ ិលជុំ វ ិញ
កង់តាក់

ររ ិធាន្ស្ារ់កំណត្់គពលគវលា
សន្ទ ុះSolenoid

មូ ទ័រ វ ិលជុំ វ ិញ

ងម
ឧរករណ៍រញ្ញារូ ម
្ុងគ្រងគ្វ ើការ

ាសុីន្

រ ូរភាពទី 5-18 ឧទាហរណ៍ថ្ន្្ហាវំងចត្វ ិលជុំ វ ិញ

③ ឧរករណ៍ការពារការដួ លរលំថ្ន្ដងសន្ទ ូច
ជាទូ គៅមុល
ំ ំគអៀងថ្ន្ដងសន្ទ ូច្ត្ូវបាន្កំណត្់កនុងចគនាាុះពី30គៅ80 ដឺគ្ក។
ឧរករណ៍ការពារការដួ លរលំថ្ន្ដងសន្ទ ូច
្ត្ូវបាន្គ្រើគដើមបីការពារកុំឲ្យដងសន្ទ ូចដួ លគៅខាងគ្កាយគោយររូ ត្ឥវា៉ែន្់កនុងគពលគ្រើជាមួ យដងសន្ទ ូចន្ដលបា
ន្គលើកគ ង
ើ ឬគដើមបីការពារដងសន្ទ ូចមិន្ឱ្យរគាគុះរគងគ ើគៅគពលគ្វ ដ
ើ ំគណើរគលើផ្ល វូ មិន្គសម ើរា។

្រោរ់ការពារដួ លគៅខាងគ្កាយ
សុមA

ដងសន្ទ ូច

រ ូរភាពទី 5-19 ឧទាហរណ៍ថ្ន្ឧរករណ៍ការពារការដួ លរលំថ្ន្ដងសន្ទ ូច

④ឧរករណ៍រញ្ឈរ់ការរំខាន្ន្ដលមិន្ដំគណើរការថ្ន្ដងសន្ទ ូច
គៅគពលន្ដលដងសន្ទ ូច្ន្ដល់មុំមាង

គនាុះរញ្ឈរ់គោយមិន្រិត្ពីទតា
ី ំងថ្ន្ចងក ឹុះគលែ្រត្ិរត្ត ិការ។

ឧរករណ៍រញ្ឈរ់ការរំខាន្ន្ដលមិន្ដំគណើរការថ្ន្ដងសន្ទ ូច
្ត្ូវបាន្គ្រើស្ារ់ាសុន្
ី ជីកន្ផ្ា កទារជាងដីន្ិងclamshellគមកាន្ិច។ ល។
រុន្ន្ត ចាំបាច់្ត្ូវគ្វ កា
ើ រគោយ្រ ុង្រយ័ត្ាគោយមិន្គជឿជាក់គលើឧរករណ៍សុវត្ថ ិភាពគន្ុះ។
កន្ន្ា ងររូ ត្

ទីតាំងទាញដងសន្ទ ូចគ ើង

រូ ុ ងរញ្ឈរ់

ដងសន្ទ ូច
្រន្វងរូ ុ ង
(ស្ារ់ការ
ថ្លត្្មូវមុំ្រ
ត្ិរត្ត ិការ)

រ ូរភាពទី 5-20 ឧទាហរណ៍ន្ឧរករណ៍រញ្ឈរ់ការរំខាន្ន្ដលមិន្ដំគណើរការថ្ន្ដងសន្ទ ូច
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5.3.

គ វា៉ែល័រ・មូ ទ័រ(អត្ថ រទ ទំពរ័ ទី 92)

ឧរករណ៍ការារថ្ន្គ វា៉ែល័រ・មូ ទ័រ ាន្្រគេទធារាសា្សត សន្ិង្រគេទគមកាន្ិច
អា្ស័យគលើ វ ិ្ីសា្សត ្រត្ិរត្ត ិការ រុន្ន្ត ភារគ្ចើន្រឺធារាសា្សត សពវ ថ្ងៃ ។
ឧរករណ៍ការារររស់គ វា៉ែល័រ・មូ ទ័រាន្ន្ផ្ាកចមបងដូ ចខាងគ្កាមគន្ុះ។
1 ... ឧរករណ៍ផ្លុំន្រល
ឧរករណផ្លុំន្រលគន្ុះ ាន្ដំរងទាញ រងវ ងន្
់ ិងផ្លុំន្រល គហើយ
ផ្លុំន្រលអាចផ្កាស់រ្រមុ
ូ ជ
ំ ីកន្ិងអាចគ្វ ឲ្
ើ យគៅចំគហៀង (សូ មគមើលរ ូរទី 5-21) ។
ថ្ដគ ើងចុុះ
្រអរ់សពឺរងវ ិល

កាលត្ំណ
រាងមូ ល

ការភាារ់គ ើងចុុះ
្រអរ់សពឺន្ដលឲ្យគៅចំគហៀង

ដំរូងទាញ(doroba)

រងវ ង់

ផ្លុំន្រល

tilt link ផ្លុំន្រល

រ ូរភាព 5-21 ឧទាហរណ៍ថ្ន្ឧរករណផ្លុំន្រល
ការរងវ ិលផ្លុំន្រល

ផ្លុំន្រលគ ើងគលើន្ិងចុុះគ្កាម (ខាងគឆ្វ ង)

ការលំគអៀង

ផ្លុំន្រលគ ើងគលើន្ិងចុុះគ្កាម (សាតំ)

ដំរូងទាញ(doroba)ឲ្យគៅចំគហៀង

រ ូរភាពទី 5-22 ឧទាហរណ៍ថ្ន្ឧរករណ៍ការារស្ារ់គ វា៉ែល័រ・មូ ទ័រ
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2 ... ឧរករណ៍រុកឲ្យថ្ផ្ទ ដរី រូ ត្
រឺឧរករណ៍េជ ួរដីន្ដល
្ត្ូវបាន្ភាារ់គៅន្ឹងសុមគោយដំរូងទាញន្ិង្ត្ូវបាន្ភាារ់គៅន្ឹងដំរូងទាញថ្ន្ផ្លន្ុំ រលឬថ្ដន្ដលភាារ់ផ្លុំន្រល
(សូ មគមើលរ ូរភាពទី 5-23) ។

រ ូរភាពទី 5-23 ឧទាហរណ៍ថ្ន្ឧរករណ៍៍រុកឲ្យថ្ផ្ទដីររូ ត្

5.4.

ាសុន្
ី គកៀរដី (អត្ថ រទ ទំព័រទី 94)

ឧរករណ៍គ្វ ើការថ្ន្ាសុីន្គកៀរដី ាន្សាសធាត្ុដូចជារូ ល
គអៀមការពារន្ិងឧរករណ៍បាញ់ែយល់គោយសាព្
គហើយាន្វ ិ្ីសា្សត ្រត្ិរត្ត កា
ិ រររស់វារ ួមាន្្រគេទគមកាន្ិចន្ិង្រគេទធារាសា្សត ។

1 ... រូ ល
រូ លរឺស្ារ់ដឹកជញ្ជន្
ូ ដីែាច់គហើយគៅគពល្ន្គៅមុែរូ ល្ត្ូវបាន្សងក ត្់គៅន្ឹងដីន្ិងគរៀរទុកោក់ទំន្ិ
ញគោយសុីឡាំងធារាសា្សត ។

2 …គអៀមការពារ
គអៀមការពាររឺ
រារាំងដីែាច់ន្ដលផ្ទក
ុ កនុងរូ លពីការកំពរ់គៅមុែគហើយគលើកគអៀមការពារគៅកន្ន្ា ងចាក់ដីគដើមបីគបាុះគចាល
(danpu) ដី។

3 ... ឧរករណ៍បាញ់ែយល់គោយសាព្ (or tilting floor)
Ejector

រឺឧរករណ៍ស្ារ់រុញដីែាច់ពខា
ី ងគ្កាយគៅគពលន្ដលដី្ត្ូវបាន្គរគបាុះគចាល។

មាងគទៀត្ ឧរករណគ្វ ើការថ្ន្គ្សក រដូ ហស័រ រឺគសទ រើ ន្ត្ដូ ចរាន្ឹងឧរករណ៍គ្វ ើការររស់ាសុន្
ី គកៀរដីន្ដរ។
Ejector
ថ្ដគអៀមការពារ

yokes

រូ ល

សុីឡាំងរូ ល

ន្រម
ន្រម

គអៀមការពារ

រ ូរភាពទី 5-24 ឧទាហរណ៍ថ្ន្ឧរករណ៍ការារាសុីន្គកៀរដី
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5.5.
5.5.1.

ាសុន្
ី ផ្ទក
ុ កំគទចងម (អត្ថ រទ ទំព័រទី 95)
ាសុន្
ី ផ្ទក
ុ កំគទចងម ្រគេទកង់រងគ្កាុះ (អត្ថ រទ ទំព័រទី 95)

ាសុន្
ី ផ្ទក
ុ កំគទចងម ្រគេទកង់រងគ្កាុះគនាុះ ជាចមបង រ ួមាន្្តាក់ទ័រ・ន្រល(shoberu)្ំថ្ន្ទ្ម ុងរ ូងេា ំ
ន្ិងឧរករណ៍រញ្ជន្
ូ ្រគេទកគមទ ច។
ឧរករណ៍គ្វ ើការររស់្តាក់ទរ័ ・ន្រល(shoberu)រឺដូចរាន្ឹង្តាក់ទ័រ・
ន្រល(shoberu)ន្ដលបាន្ពិពណ៌នាខាងគលើន្ដរ។
ឧរករណ៍គ្វ ើការររស់ឧរករណ៍រញ្ជន្
ូ ្រគេទកគមទ ច្ត្ូវបាន្ផ្ស ំគ ើងគោយឧរករណ៍គអត្ចាយរ ួមាន្្ុង ថ្ដ
ដងសន្ទ ូច សុឡា
ី ំង
ន្ិងសម
ុ វ ិលជុំ វ ិញឧរករណ៍រគញ្ញចញែគមទ ចន្ិងឧរករណ៍ជញ្ជន្
ូ គហើយ្ត្ូវបាន្ដំគណើរការគោយាសុន្
ី រូ មធារាសា្សត
។ មាងគទៀត្ ាសុីន្រូ មធារាសា្សត ្ត្ូវបាន្គដើរគោយមូ ទ័រគអ ិច្ត្ិច។
សុីឡាំង(shirinda
)
ដងសន្ទ ូច

ឧរករណ៍ជញ្ជន្
ូ (konbeya)

ថ្ដ

្ុង
សុម វ ិលជុំ វ ិញ(senkai furemu)

រ ូរភាពទី 5-25 ឧទាហរណ៍ថ្ន្ឧរករណ៍គ្វ ើការសំរារ់់ឧរករណ៍រញ្ជន្
ូ ្រគេទកគមទ ច
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6.

ការចាត្់ន្ចងឧរករណ៍ទាក់ទងន្ឹងការារររស់ាសុីន្សំណង់្រគេទយាន្យន្ត ។ ល។

6.1.
6.1.1.

ការ្ររ់្រងាសុន្
ី សំណង់្រគេទ្តាក់ទ័រន្ិងការារាន្សុវត្ថ ភា
ិ ព (អត្ថ រទ ទំព័រទី 97)
រុលដូ ហស័រ (អត្ថ រទ ទំព័រទី 97)

1 ... ្រត្ិរត្ត ិការមូ លោាន្
រ ូរងត្ទី 6-1 រឺជាឧទាហរណ៍មួយថ្ន្ឧរករណ៍្រត្ិរត្ត កា
ិ រររស់ឧរករណ៍គ្វ ើការរល
ុ ដូ ហស័រ។

្ាន្់decelerator

្ាន្់្ហាវំង

្ាន្់អំ្បាយា

រ ូរងត្ទី 6-1 ឧទាហរណ៍ថ្ន្ឧរករណ៍គ្វ ើការរុលដូ ហស័រ

គពាង

គៅមុែ
(រគងក ើន្គលបឿ

ងយគ្កាយ
(រគងក ើន្គលបឿន្

ថ្ដចងក ូត្ទិសខាងសាតំ

ថ្ដចងក ូត្ទិសខាងគឆ្វ ង

(ចងក ឹុះគលែគរើកររ)

ចុុះគ្កាម

ចងក ឹុះគលែរ្រគលបឿន្
ូ
រន្ស ំគៅមុែន្ិងង
យគ្កាយ

ដំគណើរគ្ទត្
ខាងគឆ្វ ង

គៅអីគរើ
កររ

ដំគណើរគ្ទត្ខាងសាតំ

គលើកគ ើង
(ចងក ឹុះគលែការារ)

រ ូរភាពទី 6-1 ការគរៀរចំ វ ិ្ីសា្សត ្រត្ិរត្ដ ិសតង់ោរសំរារ់រុលដូ ហស័រ
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មរ ិាណមុំ

Straight ដូ ហស័រ(sutoreto doza)

Angle ដូ ហស័រ(anguru doza)

រ ូរងត្ទី 6-2 ឥរ ិយារងមុំថ្ន្រងយន្ត PAT

រ ូរភាពទី 6-2 ឧទាហរណ៍ថ្ន្ការគកាង

រណរ

ររ ិាណដំគណើរគ្ទត្

ដំគណើរគ្ទត្

រ ូរភាពទី 6-3 ឧទាហរណ៍ថ្ន្ដំគណើរគ្ទត្

រណរ

រ ូរភាពទី 6-4 ការន្កសំរ ួលមុំកាំរទ
ិ

រ ូរងត្ទី 6-3 ឥរ ិយារងលំគអៀងររស់រងយន្ត PAT
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2 ... ការារមូ លោាន្
① ្រការ្រ ុង្រយ័ត្ាជាមូ លោាន្
a គៅគពលគរើកររ្ត្ូវរកាមុែផ្លុំន្រលគៅកមព ស្់ រន្ហល40សង់ទីន្ម្ត្
ពីដីន្ង
ិ ពិន្ិត្យគមើលសុវត្ថ ភាពថ្ន្ររ ិសាថន្ជុំ វ ិញ។
b តាមកប
ួ ន្ទូ គៅគ ង
ើ គលើន្ង
ិ ចុុះជ្ាល(nori men)គៅមុំន្កង។ គទាុះជាយាងណ្តក៏គោយ កុំគ ើងគលើជ្ាល(nori
men)គចាត្កនុងទិសគៅរ្ញ្ញចសឬចុុះគ្កាមគៅមុែ។
ចំណ្ត)ំ ្រសិន្គរើវាគចៀសមិន្ផ្ុត្ពីជ្ាល(nori men)គចាត្ សូ មចុុះគ្កាមឬរ្ញ្ញចសទិសបាន្រត្់ន្រន្។
c ការាររុញដី
(oshido)្ត្ូវបាន្រំន្រកគចញពីការារជីកឲ្យបាន្ចាស់គហើយចាៃយរុញដី្ត្ូវបាន្រគងក ើត្គ ង
ើ គដើមបីឱ្យែា ីរផ្
ំ ុត្គហើ
យការាររុញដី (oshido)្ត្ូវបាន្អន្ុវត្ត កនុងគលបឿន្ទារ។
គលើសពីគន្ុះគទៀត្
កង់រងគ្កាុះរួ រន្ត្្ត្ូវបាន្ដំគ ើងគៅគលើដីទា ំង្ស ុងគហើយត្ួ ាសុីន្រួ រន្ត្ាន្កំ រ ិត្រារគសម រើ ជាន្ិចច។
d ស្ារ់ការាររុញដី (oshido)្រសិទធិភាពការារលែ ្រសិន្គរើាន្ជ្ាលចុុះគ្កាម។
ចំណ្ត)ំ ្រសិទធិភាពរំផ្ុត្រឺជាជ្ាលចុុះគ្កាម្រន្ហល20% (10គៅ11 អងារ)
រុន្ន្ត ្រសិន្គរើវាគលើសពីគន្ុះវាន្ឹងពិបាកកនុងការគដើរងយគ្កាយគហើយ្រសិទធិភាពការារន្ឹងងយចុុះ។
e ភាពតាន្ត្ឹងររស់កង់រងគ្កាុះថ្ន្្តាក់ទ័រគនាុះផ្កាស់រ្រអា្ស័
ូ
យគលើរណ
ុ ភាពដី។
គៅគលើផ្ល វូ ន្ដលាន្ដីែាច់គ្ចើន្គនាុះភាពតាន្ត្ឹងន្ដលបាន្កំណត្់ឲ្យ្ូ រជាង។
f គៅគពលន្ដលកង់រងគ្កាុះរអិលគលើដីគសើមឬដីទន្់
គនាុះចងក ុះឹ គលែឥន្ធ ន្ៈរួ រន្ត្្ត្ូវបាន្គរើកពាក់កណ្ត
ត លគហើយគរើកអំ្បាយាចមបងយឺត្ៗ
គហើយអំ្បាយា្រត្ិរត្ត កា
ិ រគនាុះមិន្រួ រដំគណើរការគទ។
g ្រត្ិរត្ត កា
ិ រថ្ន្ផ្លុំន្រលការារគលើដីគនាុះ្ត្ូវបាន្ដំគណើរការយាងលែ ដូ គចា ុះការគលើកន្ិងរនាទររឺ្រន្ហល 2
សង់ទីន្ម្ត្។

រ ូរភាពទី 6-5 ឧទាហរណ៍ថ្ន្ការរត្់គលើជ្ាល (nori

② ការារសម្សរ

រ ូរភាពទី 6-6 ឧទាហរណ៍ថ្ន្្រត្ិរត្ត ិការផ្លុំន្រល

men)

រុលដូ ហស័រ្ត្ូវបាន្គ្រើស្ារ់ការារគៅគលើដីដូចជាការជីក ការរុញដី
(oshido)ន្ិងការគ្វ ើឲ្យដីរារគសម ើរជាមួ យន្ឹងការដឹកជញ្ជន្
ូ ដីចាៃយែា ី (្រន្ហល50ន្ម្ត្ឬត្ិចជាងគន្ុះ) ។ ជាពិគសស
រុលដូ ហស័រាន្្រសិទធភា
ិ ពស្ារ់ការជីកន្ិងរុញដី (oshido)គោយ្ត្ង់ៗ។
មាងគទៀត្ កនុងការជីកកាត្់ថ្ផ្ទ េាំន្ិងផ្ល វូ េា ំ វាាន្្រសិទធភា
ិ ពកនុងការគ្រើផ្លុំន្រលជាផ្លន្ុំ រលគ្ទត្ឬផ្លុំន្រលមុំ
គហើយ
គ្រើផ្លុំន្រលគ្ទត្ស្ារ់ជីកដីកកឬដី រ ឹងឬ្រឡាយ។
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ក) ការារជីក
ការារជីក្ត្ូវបាន្គ្រងទុក ឲ្យចាៃយថ្ន្ការដឹកជញ្ជន្
ូ ដីន្ដលបាន្ជីករឺែាីរផ្
ំ ុត្។
គលើសពីគន្ុះគទៀត្គដើមបីគ្វ ឱ្
ើ យ្រគសើរគ ង
ើ ន្ូ វការរងហ ូរទឹកកនុងកំ ុ ងគពលាន្គេា ៀងធាាក់គនាុះ
ការជីករួ រន្ត្្ត្ូវបាន្អន្ុវត្ត គោយពិចារណ្តគលើជ្ាលរងហ ូរទឹក្មម ជាត្ិឬគរើចាបា
ំ ច់្រឡាយរងហ ូរទឹករួ រន្ត្្ត្ូវ
បាន្ផ្តលស
់ ្ារ់ការជីក។
«ការារជីក្រឡាយ(ការជីក្រឡាយគោយរុញដី)»
លំោរ់ថ្ន្ការជីកគន្ុះ្ត្ូវបាន្រាាញតាម①②③កនុងរ ូរភាពទី 6-7
ជគ្តថ្ន្ការជីក្ត្ូវបាន្កំណត្់្ត្ឹមកមព ស់ររស់ផ្លុំន្រលគហើយចងអ ូរ្ត្ូវបាន្ជីកតាមរនាទត្់្ត្ង់។ មាងគទៀត្
បាត្្រឡាយន្ឹង្ត្ូវបាន្ជីកគោយគផ្ដក។

ឧទាហរណ៍ថ្ន្ការជីក្រឡាយគោយរុ
ញដី(surotto dojingu)

កមព ស់ផ្លុំន្រល(buredo)

រ ូរភាពទី 6-7 ឧទាហរណ៍ថ្ន្ការារជីក្រឡាយ

<ការារជីកគលើជ្ាល(nori men) >
ការារការន្រងន្ចករុណភាព
ការារការន្រងន្ចករុណភាពាន្្រសិទធិភាពរំផ្ុត្កនុងការអន្ុវត្ត ការារតាមការរញ្ចុុះដីជីកគហើយវាាន្សារៈ
សំខាន្់កនុងការកត្់សាគល់ដូចខាងគ្កាម។
・ គ្វ ឱ្
ើ យ្រគសើរគ ើងន្ូ វការរងហ ូរទឹកគៅគលើជគ្ាល (nori men) ។
・ ្រ ុង្រយ័ត្ាចំគពាុះការធាាក់ផ្កទង
ំ ងម ពជ
ី គ្ាល (nori men)
គហើយចាត្់ វ ិធាន្ការគដើមបីការពារកុំគអាយាន្ផ្កទង
ំ ងម ធាាក់ចុុះ។
・ ការពារចុងជគ្ាល (nori men) គដើមបីការពារជគ្ាល (nori men) ពីការដួ លរលំ។

ទឹក

ទឹក

ទឹក

ទឹក

រ ូរភាពទី 6-8 ឧទាហរណ៍ថ្ន្ការរងហ ូរទឹកទីជ្ាល (norimen haisui)
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ការារកាត្់ចំគហៀង
ការារកាត្់ចំគហៀង្ត្ូវបាន្អន្ុវត្ត គោយវ ិ្ីសា្សត ដូ ចខាងគ្កាម។
ⅰ） រគងក ើត្ឲ្យគផ្ដ កដូ ចន្ដលបាន្រាាញកនុង(a)ថ្ន្រ ូរភាពទី 6-9 គហើយគ្វ ើការជីកន្ផ្ា កគផ្ដ កគនាុះសិន្។
ⅱ） រនាទរ់ពជ
ី ីកជ្ាល(nori men) ទន្់ដូចន្ដលបាន្រាាញកនុង(b)ថ្ន្រ ូរភាពទី 6-9
រ ួចជីកគដើមបីឱ្យកាាយគៅជាគផ្ត ក។
ⅲ）ជំន្ួសឱ្យការគ្រើ្បាស់ការគលើកដីគអាយែព ស់(morido)ដូ ចគៅកនុងⅰ）ⅱ）
គ្វ ើការារន្ដល្ត្ូវបាន្គ្វ ើគោយការជីកដូ ចន្ដលបាន្រាាញគៅកនុង(c) ថ្ន្រ ូរភាព 6-9 ។
ចំណ្ត)ំ ្រសិន្គរើជ្ាល(nori men) រឺគចាត្ វវ ិ្ីសា្សត ន្ដលរាាញកនុងរ ូរភាពទី 6-9 (c) រឺាន្គ្រុះថ្នាក់
ដូ គចា ុះ វ ិ្ីសា្សត ោច់គោយន្ កមួ យន្ឹង្ត្ូវយកមកពិចារណ្ត។

ឧទាហរណ៍ការារកាត្់ចំគហៀង(saido katto sagyo)（a）

ឧទាហរណ៍ការារកាត្់ចំគហៀង(saido katto sagyo)（b）

ឧទាហរណ៍ការារកាត្់ចំគហៀង(saido katto sagyo)（c）

រ ូរភាព 6-9 ឧទាហរណ៍ថ្ន្ការារកាត្់ចំគហៀង(saido katto sagyo)

ែ) ការាររុញដី(oshido)
វារួ រន្ត្្ត្ូវបាន្គរចងចាំថ្នការាររុញដី(oshido)គនាុះរុញ្ចាន្ដីែាច់គោយគ្រើផ្លុំន្រលគហើយកនុងគពលន្ត្មួ យ
រគងក ើត្ផ្ល វូ ស្ារ់ាសុន្
ី ។
ជាពិគសស ្ត្ូវ្រ ុង្រយ័ត្ាគលើចណ
ំ ុ ចខាងគ្កាមកនុងការាររុញដី(oshido)។
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ក-

គៅគពលចាៃយរុញដីបាន្ន្វងគនាុះរុញវាជាពីរជំហាន្។

កនុងករណីគន្ុះអាច្ត្ូវបាន្គរពិចារណ្តគៅគពលន្ដលដីែាច់គៅផ្លុំន្រល្ត្ូវបាន្កាត្់រន្ថ យពាក់កណ្ត
ត លឬគៅគព
លរន្ទុក្ត្ូវបាន្្សាលរន្ត ច
ិ រនាទរ់ពីរគងក ើន្គលបឿន្ដល់គលបឿន្ទី2 (សូ មគមើលរ ូរភាពទី 6-10) ។
សងគ ត្់
2ជំហាន្!(nidan ishi)

រ ូរភាពទី 6-10 ឧទាហរណ៍ថ្ន្ការសងគ ត្់2ជំហាន្

ែ - គៅគពលន្ដលចាៃយរុញដី (oshido) ាន្ចាៃយឆាៃយគៅកនុងកន្ន្ា ង្ំទូលាយគនាុះការរញ្ជន្
ូ ត្គៅជាមួ យ

2គ្រឿងាន្្រសិទធិភាពជាងការសងគ ត្2
់ ជំហាន្ (សូ មគមើលរ ូរភាពទី 6-11) ។
រ - អន្ុវត្ត ការាររុញដី (oshido) ្សររាគនាុះគ្វ តា
ើ មាសុន្
ី ដូ ចរាតាមន្ដលអាចគ្វ ើគៅបាន្
(សូ មគមើលរ ូរភាពទី 6-12) ។

រ ូរភាពទី 6-11 ឧទាហរណ៍ថ្ន្ការារសងគ ត្់គោយរញ្ជន្
ូ ត្

រ ូរភាពទី 6-12 ឧទាហរណ៍ថ្ន្ការាររុញដី្សររា

ចំណ្ត)ំ ាន្រន្ទុក្ៃ ន្់គលើអ្ំ បាយាចងក ូត្ន្ិង្ោយចុងគ្កាយ។ គលើសពីគន្ុះគទៀត្
្រសិទធិភាពងយចុុះគោយសារន្ត្ការរអិលន្ិងការឈរ់ាសុីន្។
ឃ - កុំរត្់ខាាំងគពកគៅគពលកំពុងរុញដី (oshido) ។
ងគៅគពលសងគ ត្ង
់ ម ន្ដលបាក់គនាុះ កុំរញ
ុ ដី (oshido) រហូ ត្ដល់ថ្ផ្ទដ្ី ត្ូវបាន្លាត្្ត្ោង។
ច - ្រសិន្គរើដីន្ដល្ត្ូវបាន្គររុញ
(oshido)គនាុះ្ត្ូវបាន្ការគ្វ ឲ្
ើ យដីរារគសម ើរគោយពិចារណ្តពីការរ្ងួ មគនាុះវាន្ឹងមិន្ចាំបាច់គ្វ កា
ើ រ2ដងគទ
(សូ មគមើលរ ូរភាពទី 6-13) ។

រ ូរភាពទី 6-13 ឧទាហរណ៍ថ្ន្ការារការគ្វ ើឲ្យដីរារគសម ើ
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រ) ការារគលើកដីគអាយែព ស(់ morido)
ការជីកដីន្ិងការរុញដីគន្ុះ្ត្ូវបាន្អន្ុវត្ត ជារ់លារ់ជាមួ យ
បាន្ជាអន្ុវត្ត តាមវ ិ្ីសា្សត ន្ដលបាន្គ្រងទុកជាមុន្ថ្ន ចារ់ពីន្ផ្ា កណ្តន្ឹងគលើកដីគអាយែព ស់។
ដីន្ដលបាន្គលើកគ ើងែព ស់្ត្ូវបាន្ោក់ជាមួ យកង់រងគ្កាុះគរៀងរាល់ 15សង់ទីន្ម្ត្គៅ 20សង់ទីន្ម្ត្។
(សូ មគមើលរ ូរភាពទី 6-14) ។
(អាចរ្ងួ មបាន្)
(មិន្អាចរ្ងួ មបាន្គទ)

(អាចរ្ងួ មបាន្)
(មិន្អាចរ្ងួ មបាន្គទ)

រ ូរភាពទី 6-14 ឧទាហរណ៍ថ្ន្ការរ ឹត្រន្ត ឹង(shimegatame)ថ្ន្ការារគលើកដីគអាយែព ស់(morido)

គៅគពលរំគពញគលើកដីគអាយែព ស់(morido)រគណដើររុញដីរគណដើរ រុញផ្លុំន្រលគៅចុងការគលើកដីគអាយែព ស់
(morido)រហូ ត្ដល់ដីែាច់គៅគលើផ្ការ់រអិលចុុះគ្កាមគហើយរនាទរ់មកដកងយ ដូ ចរាាញកនុងរ ូរភាពទី 6-15។
គៅគពលគន្ុះ សូ មឈរ់គៅកន្ន្ា ងន្ដលកង់រងគ្កាុះមិន្គចញពីជាយដីន្ដលបាន្គអាយែព ស់(morido)។

រ ូរភាពទី 6-15 ឧទាហរណ៍ថ្ន្ការារគលើកដីគអាយែព ស់ (morido)

ឃ) ការាររុុះគរ ើដី (ដកយកដីគចញ)
ការាររុុះគរ ើដី ផ្លុំន្រល្ត្ូវបាន្ដំគ ើងរញ្ឈរគហើយ
មុែកាំរិទ្ត្ូវបាន្គលើកគ ង
ើ រន្ត ិចពីថ្ផ្ទដីគហើយដីគចញមកពីគ្កាមមុែកាំរិទ។
ក្ាស់ថ្ន្ការរុុះគរ ើដីន្ិងក្មិត្ថ្ន្ការរ្ងួ មគនាុះអា្ស័យគលើរុណភាពថ្ន្ដី។
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ង) ការាររញ្ច រ់
គៅគពលគ្វ ើការាររញ្ច រ់ជាមួ យន្ឹងរល
ុ ដូ ហស័រ
្រសិន្គរើត្ួាសុីន្ចារ់គផ្តម
ើ គៅមុែគៅគពលន្ដលត្ួ ាសុីន្ធាាក់ចុះុ គៅខាងមុែគនាុះផ្លុំន្រលន្ឹងគ ើងពីដីគៅខាង
គលើគៅគពលត្ួ ាសុន្
ី ាន្គផ្ដ ក ដូ គចា ុះ្ត្ូវ្បាកដថ្នត្ួ ាសុន្
ី ាន្គផ្ត កមុន្គពលទាាក់ផ្លុំន្រល។
រុលដូ ហស័រមិន្សម្សរស្ារ់ការរញ្ច រ់ឲ្យបាន្លែ ិត្គទ (្រន្ហល 2សង់ទីន្ម្ត្គៅ3សង់ទីន្ម្ត្)
ដូ គចា ុះវា្ត្ូវបាន្គ្រើស្ារ់ការរញ្ច រ់្ត្ួ សៗ។ ការរញ្ច រ់ឲ្យបាន្លែ ិត្្ត្ូវគ្វ ជា
ើ មួ យគ វា៉ែល័រ・មូ ទ័រ
(សូ មគមើលរ ូរភាពទី 6-16) ។

ទាាក់ផ្លុំន្រល(buredo)
គៅគលើថ្ផ្ទរារគសម ើរ

្រត្ិរត្ត ិការផ្លុំន្រល(bu
redo)គ ើងគលើន្ិងចុុះ
គ្កាម

ការរញ្ច រ់ឲ្យបាន្លែ ិត្
្ត្ូវគ្វ ើគ ើងជាមួ យគ
វា៉ែ ល័រ・មូ ទ័រ

រ ូរភាពទី 6-16 ឧទាហរណ៍ថ្ន្ការរញ្ច រ់ការារ
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គោយសារការរញ្ច រ់ការារគនាុះាន្ភាពាយ្សួ លគៅគពលន្ដលោក់ដីគពញគលើផ្លុំន្រល
ី ក់កណ្ត
ដូ គចា ុះរញ្ច រ់ការាឲ្យរារគសម ើរគោយោក់ដពា
ដ លគលើផ្លុំន្រលន្ិង្រត្ិរត្ត កា
ិ រផ្លុំន្រលគោយសងគ ត្់ដ្ី សរតាម
កន្ន្ា ងមិន្គសម ើររាឲ្យបាន្លែ ត្
ិ ។
ការរញ្ច រ់្ត្ួ សៗរួ រន្ត្្ត្ូវបាន្គ្វ ើគ ើងកនុងគលបឿន្ម្យមគោយថ្ផ្ទ ន្ម
ី ួ យៗ្ត្ូវបាន្រញ្ច រគោយ គអាយ1ភារ4
ថ្ន្ផ្លុំ ន្រលជាន្់រា(សូ មគមើលរ ូរភាពទី 6-17) ។

1ភារ
4ថ្ន្ទទឹងផ្លុំន្រល(bure
do)

រ ូរភាពទី 6-17 ឧទាហរណ៍ថ្ន្ការាររញ្ច រ់្ត្ួ សៗ(ara shiage)

តាមកប
ួ ន្ទូ គៅគដើមបីរញ្ច រ់ជ្ាល(nori
men)គនាុះឈូ សឆាយព្ារដីគោយរន្ត គៅមុែន្ិងចុុះគ្កាមគោយរំកល
ិ ងយគ្កាយ។
ក៏្ត្ូវ្រ ុង្រយ័ត្ាជាពិគសសចំគពាុះចំណុចខាងគ្កាម។
ក

គចៀសវាងក្មិត្តាមន្ដលអាចគ្វ ើគៅបាន្គៅគពលគ ើងឬចុុះតាមអងក ត្់្ទូងគៅជ្ាល (nori men)។

ែ កុំាកចងក ូត្គរើមិន្ចាំបាច់។
រ កុំផ្ទក
ុ គលើផ្លុំន្រលគលើសចំណុុះ។
គដើមបីរញ្ច រ់ជ្ាល (nori men)មិន្គចាត្គនាុះចារ់គផ្ត ើមគ្វ ើការ្សរគៅន្ឹងជ្ាល (nori men)ពីខាងគលើ។
មាងគទៀត្ ្រយ័ត្ាកឱ្
ុំ យចុងរញ្ច រ់ថ្ន្ផ្លុំន្រល្ត្ូវជារ់ន្ង
ឹ ដីគហើយគ្វ ើឱ្យជ្ាលគលើសពីកណ
ំ ត្់។
ឃ ស្ារ់ក្មិត្ត្ំរន្់ដ្
៏ ំ (្ពលាន្យន្ត គហាុះ ការន្ងរកាវាល) សូ មគ្រើឧរករណ៍រញ្ញាផ្លុំន្រល (កំ រ ិត្ឡាន្សរ)
ន្ដលគ្រើឡាន្សរគដើមបីរគងក ើន្្រសិទធិភាពន្ិងសគ្មចបាន្ន្ូ វរុណភាពែព ស់។

រ ូរងត្ទី 6-4 ឧទាហរណ៍ថ្ន្ឧរករណ៍រញ្ញាផ្លុំន្រល
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3 ... ការារអន្ុវត្ត
គៅកនុងការារអន្ុវត្ត គោយរុលដូ ហស័រ សូ ម្រ ុង្រយ័ត្ាជាពិគសសចំគពាុះចំណុចខាងគ្កាម។
①ការារការ់គឈើ / ដកយកឫសគចញ
គដើមគឈើន្ិងឫសសី្ត្ូវបាន្ការ់ជាមុន្គោយគ្រើាសុីន្អារជាគដើមរនាទរ់មកគទៀត្ការដកគមមន្ិងដកឫសជាមួ
យន្ឹងរល
ុ ដូ ហស័រ (សូ មគមើលរ ូរភាពទី 6-18) ។
ចំគពាុះគមមន្ិងគដើមគឈើរញ
ុ ្ររ់ផ្លុំន្រលចូ លគៅកនុងដី្រន្ហល 10សង់ទីន្ម្ត្គៅ 15សង់ទីន្ម្ត្
គដើមបីកាត្់ឫសគហើយគៅមុែកនុងគលបឿន្ទី1ឬទី2 ។

ការការ់គឈើជាមុ
ន្គោយគ្រើាសុី
ន្អារជាគដើម

រ ូរភាពទី 6-18 ឧទាហរណ៍ថ្ន្ការដកឫសយកគចញន្ិងការារដកគមម

មាងគទៀត្
គពលែា ុះងយគ្កាយគដើមបីដកឫសន្ិងគមមន្ដលចារ់បាន្គៅគលើន្រមកាត្់គហើយរនាទរ់មកជីកមត ងគទៀត្។
ស្ារ់ការកាត្់រុមពឫសកនុងថ្្ពឬសសីគនាុះាយ្សួ លកនុងការគ្វ កា
ើ រជាមួ យឧរករណ៍រកធារាសា្សត ។

កនុងករណីថ្្ពឫសសី ជំគៅរួ រន្ត្ាន្ពី 20សង់ទីន្ម្ត្គៅ30សង់ទីន្ម្ត្។

រ ូរភាពទី 6-19 ឧទាហរណ៍ថ្ន្ការកាត្់រុមពឫសកនុងថ្្ពឬសសី

ចំណ្ត)ំ គោយសារផ្លុំន្រលអាចរអិលគលើរុមពឫសកនុងថ្្ពឬសសី ដូ គចា ុះចាំបាច់្ត្ូវកាត្់វាគៅជគ្ត្រន្ហល 20
សង់ទីន្ម្ត្គៅ30សង់ទីន្ម្ត្។
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្រសិន្គរើាន្ការដកឫសន្ិងការារដកគមមជារន្ត រនាទរ់គនាុះរួ រន្ត្គ្វ កា
ើ រគោយរដ ូរផ្លុំន្រលគៅrake
ដូ ហស័រជា្មម តា។

រ ូរភាពទី 6-20 rake ដូ ហស័រ

ការារដកផ្កទង
ំ ងម គចញ

②

គដើមបីដកផ្កទង
ំ ងម គនាុះរំកិលោរ់ផ្លុំន្រលដូ គចា ុះកាាង
ំ ររស់រុលដូ ហស័រ្ត្ូវបាន្្រមូ លផ្្ុំគៅគលើន្ផ្ា កទាំងសាេងថ្ន្ផ្លុំ
ន្រលគហើយឲ្យផ្លុំន្រលគ្ទត្គដើមបីយកផ្កទង
ំ ងម គចញ (សូ មគមើលរ ូរភាពទី 6-21) ។

រ ូរភាពទី 6-21 ឧទាហរណ៍ថ្ន្ការារដកផ្កទង
ំ ងមគចញ

គដើមបីយកងម ្ៗ
ំ ន្ដលគៅន្ កពីគរ មុន្ដំរូង
កាក់់ឫសគៅជុំ វ ិញគហើយរនាទរ់មករុញជាមួ យរល
ុ ដូ ហស័រគដើមបីគលើកផ្លុំន្រលឬផ្កតច់អំ្បាយាគៅន្ផ្ាកាេងគទៀត្ថ្ន្ងម
គដើមបីរំន្រកន្ិងយកដីគចញពីងម។
គដើមបីដកកំរាលងម គរត្ុង មុន្ដំរូង្ត្ូវរំន្រកគរត្ុងគោយគ្រើាសុីន្រំន្រកគរត្ុង (ាសុន្
ី រំន្រក
pickជាគដើម ) គហើយជីកវាគោយផ្លុំន្រល។ គៅគពលន្ដលន្ផ្ា កមួ យគ្កាកគ ើងគនាុះរុញវាគ ើងគឆាពុះគៅន្រម។
ជីកដីកនុងត្ំរន្់កកតាមរគរៀរដូ ចរា (សូ មគមើលរ ូរភាពទី 6-22) ។

រ ូរភាពទី 6-22 ឧទាហរណ៍ថ្ន្ការារកំរាលងមគរត្ុង
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③ការារជីកលុរ(Umemodoshi Sagyo)
គៅគពលគ្រើរល
ុ ដូ ហស័រគដើមបីជីកលុរ(Umemodoshi)្រឡាយ
សូ មោក់វាគដើមបីឱ្យវាចូ លដល់សាាមគភាាុះតាមអងក ត្់្ទូងគហើយទាាក់ដី។
ដីន្ដលបាន្ជីកលុរ(Umemodoshi)គនាុះគ្វ ើការឲ្យដីបាន្រ ឹត្យាងហម ត្់ចត្់ (សូ មគមើលរ ូរភាពទី 6-23) ។

រ ូរភាពទី 6-23 ឧទាហរណ៍ថ្ន្ការារជីកលុរ(Umemodoshi Sagyo)

④ការាររក
ក) ឧរករណ៍រកគោយធារាសា្សត
ឧរករណ៍រកជាទូ គៅគរគ្រើគ្ចើន្ជាងគររំផ្ុត្ន្ដលអាចភាារ់គៅខាងគ្កាយ្តាក់ទ័រ។
ងម ីៗគន្ុះាន្ការរ ឹត្ត្បិត្ជាគ្ចើន្គលើ វ ិ្ីសា្សត រំផ្ទុុះគចញពីទសសន្ៈថ្ន្ការន្ងរការរ ិសាថន្សំណង់គហើយកាាង
ំ អូ សទា
ញបាន្គកើន្គ ើងគោយសារន្ត្ការគកើន្គ ង
ើ ន្ូ វទំហំររស់រុលដូ ហស័រន្ដលគ្វ ឱ្
ើ យវាអាចជីកបាន្រហូ ត្ដល់ងម រ ឹងដូ គចា ុះ
ការគ្រើឧរករណ៍រកកំពង
ុ គកើន្គ ង
ើ ។
ឧរករណ៍រករឺ single shank clippersស្ារ់ែួងងម ្ៃន្ន្
់ ិងmulti-shank
clippersន្ដលាន្្កញាំគ្ចើន្ស្ារ់ងមទន្់ (សូ មគមើលរ ូរភាពទី 6-24) ។

រ ូរភាពទី 6-24 single shank clippers ន្ិង multi-shank clippers

ែ) ការាររក
ការាររំផ្ទុះុ ន្ិងការាររក្ត្ូវបាន្គ្រើជាទូ គៅស្ារ់ការារជីកងម។
ទំនាក់ទំន្ងរវាងការាររំផ្ទុះុ ន្ិងការាររកជាទូ គៅដុង
ំ ម រ ឹងជាងមុន្ផ្លរុះពាល់ថ្ន្ការរំផ្ទុុះបាន្លែ គហើយផ្ទុយ
គៅវ ិញគ្វ ឱ្
ើ យងម ទន្់ជាង្រសិទធិភាពថ្ន្ការាររកបាន្លែ ។
វាពិបាកកនុងការវ ិន្ិចឆយ
័ ថ្នគត្ើការាររកអាច្ត្ូវបាន្អន្ុវត្ត គៅន្ឹងកន្ន្ា ងការោាន្ន្ិងការលំបាកររស់វា
(Ripperability) រុន្ន្ត ាន្វ ិ្ីសា្សត រីដូចខាងគ្កាម។
ក តាមពិត្គ្វ កា
ើ រាររកគៅន្ឹងកន្ន្ា ងការោាន្គោយន្ផ្ែ កគលើការសាកលបង។ គន្ុះជាវ ិ្ីចាស់លាស់រផ្
ំ ុត្។
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ែ សគងក ត្គមើលគលើថ្ផ្ទងម។ ងម ន្ដលាន្សាាមគ្រុះន្ិងកំហស
ុ ងម ផ្យ
ុ ងម ន្ដលាន្្រីសាតល់ផ្ុយ
ងមផ្កាស់រាឬងម គសត ើងន្ិងងម ន្ដលាន្ភាពភាារ់រាទារ្ត្ូវបាន្គរចាត្់ទុកថ្នអាចគ្វ កា
ើ ររកបាន្។
រ
ការវ ិន្ិចឆ័យ្ត្ូវបាន្គ្វ ើគ ង
ើ គោយវាស់គលបឿន្រលកថ្ន្ភាពយឺត្ថ្ន្ងមជាមួ យន្ឹងឧរករណ៍ន្ដលគរគៅថ្នន្ម្ត្ឧ
រករណ៍រកន្ិង េូ មិបាលា្ត្។
គន្ុះគ្រើការពិត្ន្ដលថ្នគលបឿន្រលកថ្ន្ភាពយឺត្គនាុះែុសរាគៅតាម្រគេទន្ិងភាពរ ឹងររស់ងម។
គដើមបីឱ្យការាររក្ត្ូវបាន្អន្ុវត្ត យាងាន្្រសិទធិភាព
វាចាំបាច់្ត្ូវអន្ុវត្ត ្រត្ិរត្ត ិការគរើកររឱ្យបាន្្ត្ឹម្ត្ូវដូ ចជាាស់ន្ិងការទាញ្តាក់ទ័រក៏ដូចជាជគ្តថ្ន្ការ
គ្ជៀត្ចូ លន្ិងគលបឿន្ថ្ន្tip។

រ ូរងត្ទី 6-5 ការាររក

ខាងគ្កាមគន្ុះរឺជា្រការមូ លោាន្ថ្ន្ការារសំណង់។
ក តាមគរលការណ៍គនាុះគលបឿន្ការាររឺទ1
ី ។
ែ ឲ្យត្ួ រងយន្ត គៅ្ត្ង់។ ្រសិន្គរើ វ ិលជុំ វ ិញខាាំងផ្ងែណៈគពលគ្ជៀត្ចូ លផ្ង គនាុះshank អាចន្រក។
រ ជគ្តកំគទចរឺរួរន្ត្គងរ។
គៅគពលន្ដលជគ្តកំគទចាន្ការផ្កាស់រ្រគនាុះថ្ផ្ទ
ូ
ខាងគលើមន្
ិ គសម ើរាគៅគពលរុញរអិលឬគ្វ ើការរករនាទរ់គនាុះគ្វ ើ
ឱ្យការារពិបាក។
ឃ កុំគ្វ ច
ើ លនាងយគ្កាយផ្ងគ្ជៀត្ចូ លផ្ង។
ង ដីកាន្់ន្ត្រ ឹងគនាុះចំន្ួន្្កចកកាន្់ន្ត្ត្ិច។
មាងគទៀត្
ផ្ទុយគៅវ ិញគៅកន្ន្ា ងន្ដលាយរកគនាុះាន្្រសិទធិភាពកនុងការរគងក ន្
ើ ចំន្ួន្្កញាំជាជាងរគងក ើន្គលបឿន្យាន្យ
ន្ត ។
ច ជំគៅរករួ រន្ត្គ្ៅរំផ្ុត្តាមន្ដលអាចគ្វ ើគៅបាន្គដើមបីកុំឲ្យន្ផ្ា កខាងគ្កាយថ្ន្ត្ួ រងយន្ត មិន្គ ង
ើ ែព ស់គទ។
ឆ្
ចគនាាុះគពលរវាងការរកគនាុះរួ រន្ត្ត្ូ ចជាងគៅគពលងមកាន្់ន្ត្រ ឹងគហើយកំ រ ិត្ថ្ន្ការរុកមិន្រួ រន្្រ្រួ លអា្ស័យគលើ
ទីតាំងន្ិងការគលចធាាយថ្ន្ការរុក។
ជ គ្រើជ្ាលចុុះតាមន្ដលអាចគ្វ ើគៅបាន្។
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ឈ ្រសិន្គរើងម រ ឹងគហើយាន្្សទារ់ងម សាាមគ្រុះជាគដើមគៅមុំមួយគៅដីគនាុះរកកនុងទិសគៅផ្ទុយ
(សូ មគមើលរ ូរភាពទី 6-25) ។
(1) ការរកដុំងម

(2) ការរកចាក់គ្សុះរា(sakeme)

(អា្កក់)

(លែ )

រ ូរភាពទី 6-25 កាត្ាររកកនុងករណីចាក់គ្សុះរា(sakeme)ន្ិងដុំងម

ញ ្រសិន្គរើជួរ្រទុះដុង
ំ ម ន្ដលពិបាកកនុងការកំគទចកំ ុ ងគពលរកគហើយរណ្ត
ត លឱ្យ្ទនារ់រអិល។
ⅰ） រនាទរ្ាន្់ងយគដើមបីកាត្់រន្ថ យគលបឿន្ាសុីន្ដល់ក្មិត្ន្ដល្ទនារ់មន្
ិ រអិល។
ⅱ）្រត្ិរត្ត ការគផ្ែៀងគដើមបីកំគទចន្ិងជីក។
ដ ្រសិន្គរើការារពីទស
ិ ាេងគនាុះមិន្្ររ់្រន្់គទ សូ មគ្វ កា
ើ រគផ្ដ កគោយន្ែវ ងរា (សូ មគមើលរ ូរភាពទី 6-26) ។

រ ូរភាពទី 6-26 ដា្កាមជ្ាល(nori men)ចុុះគ្កាមន្ិងការរកគោយគ្វ ើការគផ្ដកគោយន្ែវ ងរា
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⑤ គ្វ ើការគលើដីទន្់
ជីក្រឡាយទឹកន្ដល្រមូ លគៅគលើថ្ផ្ទដីគដើមបីឱ្យវាអាចរងហ ូរបាន្តាមន្ដលអាចគ្វ ើគៅបាន្។ គៅគពលរុញដី
(oshido)កុំគអាយផ្ការ់រញ
ុ ដីគ្ចើន្គពកគដើមបីការពារកុំគអាយរល
ុ ដូ ហស័ររអិល។ គៅកនុងដីទន្់
ពាយាមមិន្ឱ្យកាច់ចងក ូត្តាមន្ដលអាចគ្វ ើគៅបាន្គហើយកុំគរើកររគលើថ្ផ្ទផ្ល វូ ពីទិសដូ ចរា។

រ ូរភាពទី 6-27 ឧទាហរណ៍ថ្ន្ការឆ្ា ងកាត្់ដីទន្់

មាងគទៀត្ គៅកនុងដីទន្់ រល
ុ ដូ ហស័ររំពាក់គោយ្ទនារ់ស្ារ់ដីទន្់
ជាញឹកញារ់្ត្ូវបាន្គរគ្រើគ្ពាុះវាាន្សាព្ដីទារន្ិងាន្្រព័ន្ធដឹកជញ្ជន្
ូ លែ ។

រ ូរភាពទី 6-28 ឧទាហរណ៍្ទនារ់ស្ារ់ដីទន្់
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6.1.2.

្តាក់ទ័រ・ន្រល(shoberu) (អត្ថ រទ ទំព័រទី 115)

្តាក់ទ័រ・ន្រល(shoberu)ាន្ពីរ្រគេទរឺទី1 ្រគេទកង់រងគ្កាុះន្ិង្រគេទកង់ន្ដល
គ្វ ើ្រត្ិរត្ត កា
ិ រគលើកថ្ដន្ិងោក់្ង
ុ ជាមួ យឧរករណ៍្រត្ិរត្ត ិការោច់គោយន្ ក (ជាទូ ទចងក ុះឹ គលែ) ន្ិងទី

2អាចដំគណើរការបាន្ទាំងឧរករណ៍្រត្ិរត្ត ការន្ត្មួ យ (សូ មគមើល រ ូរភាពទី 6-29) ។
្រព័ន្ធតាមោន្គអ ិច្ត្ូន្ិច

្ទន្ិចទិសគៅ
កុងតាក់្ហាវំងកន្ន្ា ងចត្
គ ើងចុុះ
កុងតាក់ផ្កាស់រ្រូ

កុងតាក់ចាក់គសាការារ
ចងក ឹុះគលែ្រត្ិរត្ត ិការឧរករណ៍ការារ

្ាន្់្ហាវំង
្ាន្់រគងក ើន្គលបឿន្(akuseru pedaru)

រ ូរភាពទី 6-29 ឧទាហរណ៍ថ្ន្ឧរករណ៍ដំគណើរការ្តាក់ទ័រ・ន្រល(shoberu)

ឧរករណ៍្រត្ិរត្ដ កា
ិ រគលើកថ្ដអាច្ត្ូវបាន្ន្រងន្ចកបាន្ទូ លាយជាទីតាំងថ្ន្ន្ផ្ា កដូ ចខាងគ្កាមស្ារ់ការ
ារ។
・"គលើក(age)" ...... គៅគពលគលើកថ្ដគលើក សូ មោក់ទតា
ី ង
ំ គន្ុះ។
・“វទរ់”វ……ទីតាំងថ្ន្ថ្ដគលើក្ត្ូវបាន្កំណត្់គហើយមិន្ផ្កាស់ទីគទាុះរីជាកាាង
ំ ខាងគ្ៅ្ត្ូវបាន្សងគ ត្់ក៏គោយ។
・ "ចុុះ(sage)" ...... ថ្ដគលើក្ត្ូវបាន្ចុុះគោយធារាសា្សត ។
・“វអន្ណតត្”វ……ថ្ដគលើកគ ង
ើ គលើន្ង
ិ ចុុះគ្កាមគោយកាាំងខាងគ្ៅ។
ឧរករណ៍្រត្ិរត្ដ កា
ិ រ្ុង្ត្ូវបាន្ន្រងន្ចកបាន្ទូ លាយជារីមុែត្ំន្ណងដូ ចខាងគ្កាមស្ារ់ការារ។
・ "គ្ទត្" ...... ទាញន្ិងគលើក្ុងឲ្យគៅខាងមុែ។
・“វកាន្់”វ……្ុងោក់គៅន្ឹងថ្ដគលើកគហើយរ ួមរាន្ត្មួ យ។
・"ការគបាុះគចាល(danpu)" ...... គផ្ែ ៀង្ុងគៅខាងមុែ។
មាងគទៀត្ គទាុះរីជាឧរករណ៍្រត្ិរត្ត ិការ្ត្ូវបាន្កំណត្់គៅទីតាំង "គលើក(age)" ឬ "គ្ទត្" ក៏គោយ
ក៏ឧរករណ៍្រត្ិរត្ិតការន្ឹង វ ិល្ត្ រ់គៅទីតាំង "ទរ់" គោយសវ យ
័ ្រវត្ត ិគៅគពលោក់្ុង្ន្ដល់ទតា
ី ំងkick
outឬទីតាង
ំ ន្កស្មួ លថ្ន្positionerគនាុះ្ុងន្ឹងឈរ់។

រ ូរភាពទី 6-30 ឧទាហរណ៍ថ្ន្ការគលើកថ្ដន្ិង្រត្ិរត្ត ិការ្ុង

56 (KM)

① ្រការ្រ ុង្រយ័ត្ាជាមូ លោាន្
a ្រសិន្គរើថ្ផ្ទ ផ្ល វូ រដិររដុរគនាុះ ជាគរឿយៗន្ឹងធាាយពី្ង
ុ គោយសារន្ត្ការរញ្ជយ
ួ ររស់ាសុន្
ី
ដូ គចា ុះថ្ផ្ទផ្ល វូ រួ រន្ត្្ត្ូវបាន្ន្ងរកាឱ្យបាន្្ររ់្រន្់។
b កាត្់រន្ថ យសាថន្ភាពថ្ន្ពាក់កណ្ត
ត លអំ្បាយាន្ដលអាចគ្វ ើគៅបាន្ ន្ិងគ្វ ើ្រត្ិរត្ត ិការចងក ឹុះគលែអំ្បាយា
(ឬ្ាន្់) គោយសាៃត្់គសៃ ៀមន្ិងរហ័ស។
c ្រសិន្គរើអាកគលើក(age)្ុងគ ើងែព ស់គនាុះភាពគមើលគឃើញន្ិងគសថ រភាពន្ឹងកាន្់ន្ត្យារ់យុឺន្
ដូ គចា ុះទុក្ុងគៅកមព ស់្រន្ហល 40សង់ទីន្ម្ត្ពីដីគពលកំពុងគរើកររ។
d ជ្ាលរួ រន្ត្្ត្ូវបាន្គ ង
ើ ន្ិងចុុះ្ត្ង់តាមន្ដលអាចគ្វ ើគៅបាន្គឆាពុះគៅជ្ាល(nori men) ។
e គៅគពលផ្ទុកកនុង្ុងគហើយចុុះពីជ្ាល(nori men) គចាត្គនាុះ
ចុុះគោយទាាក់(sage)្ុងគហើយគ្រើ្ហាវំងាសុីន្កនុងគលបឿន្ទារ។ មាងគទៀត្ កុំគរើកររហួ សគសថ រភាព។
f ភាពតាន្ត្ឹងររស់កង់រងគ្កាុះថ្ន្ ្តាក់ទ័រ្ត្ូវបាន្ផ្កាស់រ្រគយាងគៅតាមរុ
ូ
ណភាពដី។
គៅគលើដងផ្ល វូ ន្ដលាន្ដីែាច់គ្ចើន្គនាុះរន្ធ ូរភាពតាន្ត្ឹងគចញន្ដលបាន្កំណត្់ (្រគេទកង់រងគ្កាុះ) ។
g ្រសិន្គរើកង់រងគ្កាុះ

រអិលគៅគលើដីគសើមឬដីទន្់គនាុះ ចងក ុះឹ គលែឥន្ធ ន្ៈរួ រន្ត្្ត្ូវបាន្គរើកពាក់កណ្ត
ត ល

អំ្បាយាចមបងរួ រន្ត្្ត្ូវបាន្ភាារ់យាងទន្់ន្ិងមួ យៗគហើយអំ្បាយា្រត្ិរត្ត កា
ិ រមិន្រួ រដំគណើរការគទ។

រ ូរភាពទី 6-31 ឧទាហរណ៍ថ្ន្កំពស់្ុងគពលកំពុងគរើកររ

ក) ការារជីក
ក ចំគពាុះការជីកគនាុះត្ួ យាន្្ត្ូវរនា្ន្គៅតាមមុំ្ត្ង់គៅគលើេាំ (សូ មគមើលរ ូរភាពទី 6-32) ។ កនុងករណីគន្ុះ
្ុង្ត្ូវបាន្ទាាក់គៅទាររំផ្ុត្គលើដីគៅខាងមុែេា ។ំ
ែ

ការជីក្ត្ូវបាន្អន្ុវត្ត ឲ្យន្ផ្ា កកណ្ត
ត លថ្ន្្ុងបាន្ដល់ន្ផ្ាកគ្ទត្គលើេាំ (ន្ផ្ា កគែាយថ្ន្េា )ំ

ដូ ចរាាញកនុងរ ូរភាពទី 6-33 ។

រ ូរភាពទី 6-32 ឧទាហរណ៍ថ្ន្ការារជីក (1)

រ ូរភាពទី 6-33 ឧទាហរណ៍ថ្ន្ការារជីក (2)

57 (KM)

ការជីកគោយ្ុង មុន្ន្ឹងគលើក្ុងគ ើង
គនាុះរុញដីែាច់ឱ្យបាន្គ្ចើន្រំផ្ុត្គហើយគលើក(age)្ុងគ ើងរន្ត ិចគ្កាយមកគលើក្ុង។ ្រសិន្គរើវា្ៃ ន្រ
់ ន្ត ិច
ចូ រន្ចកវារន្ត ិចមត ងៗ ជា2គៅ3ដង។

រ ូរភាពទី 6-34 ឧទាហរណ៍ថ្ន្ការារជីក (3)

ឃ គៅគពលជីកគលើេាំន្ដលថ្ផ្ទ មុែ(kiriha men)អាច្ទ្ទង់ែល ួន្វាបាន្គនាុះ
វាអាចសថ ិត្គៅកនុងសាថន្ភាពថ្ន្undermine(sukashi bori)ដូ គចា ុះសូ ម្រយ័ត្ា។
គៅគពលន្ដលវា្ត្ូវបាន្គរពាករណ៍ថ្នន្ឹងាន្សាថន្ភាពន្ររគន្ុះន្ឹងគកើត្គ ង
ើ
សូ មជីកតាមលំោរ់លំគោយពីគលើកំពូលេា ដ
ំ ូ ចរាាញកនុងរ ូរភាពទី 6-35 ។
ការជីកពីគ្កាម(sukashibori)រឺាន្
គ្រុះថ្នាក់

រ ូរភាពទី 6-35 ឧទាហរណ៍ថ្ន្ការារជីក (4)

ែ) ការារគរៀរទុកោក់ន្ិងដឹកជញ្ជន្
ូ
ក គៅដំណ្តក់កាលគលបឿន្ សូ មគ្វ ើការកនុងគលបឿន្ទី1 តាមន្ដលអាចគ្វ ើគៅបាន្។
ែ គៅគពលផ្ទុកឡាន្ដឹកដីគចាល (danpu) វាាយ្សួ លកនុងការដំគ ើងlift
kickគៅទីតាំងសមរមយគយាងគៅតាមកំពស់ររស់ឡាន្ដឹកដីគចាល ។
កមព ស់មជុលHinge

ចារ់គផ្តើមគរៀរទុកោក់ទំន្ញ(tsumikomi)

ចរ់

រ ូរភាពទី 6-36 ឧទាហរណ៍ថ្ន្ការារគរៀរទុកោក់ន្ិងដឹកជញ្ជន្
ូ

58 (KM)

រ ស្ារ់ (danpu) ្រោរ់គចាលថ្ន្្ុង ចូ រទុកចងក ឹុះគលែគលើកខាងគលើរគណដើរ គៅជិត្ឡាន្រគណដើរ គហើយគលើក (age) ្ុងឡាន្ដឹកដីគចាល
(danpu) គៅកមព ស់សម្សរស្ារ់គរៀរទុកោក់ទំន្ិញគហើយចារ់គផ្តើមគរើក្ុងគបាុះគចាល (danpu) ឱ្យបាន្ឆារ់គពលចូ លដល់កន្ន្ា ងផ្ទុក។
ឃ គៅគពលផ្ទុកគលើឡាន្ដឹកដីគចាល (danpu)
ទុកោក់ឲ្យដីែាច់ន្ដល្ត្ូវបាន្គរៀរទុកោក់តាមន្ែសរនាទត្់កណ្ត
ត លថ្ន្កន្ន្ា ងឲ្យបាន្សម្សរទីកណ្ត
ដ ល។
្រសិន្គរើកន្ន្ា ងផ្ទុកន្វងគហើយអា កចង់ផ្ទុក្រន្ហលពី3គៅ4ថ្ន្ោក់្ុង ចារ់គផ្តើមពីន្ផ្ាកខាងមុែថ្ន្កន្ន្ា ងផ្ទក
ុ ។

រ ូរភាពទី 6-37 ឧទាហរណ៍ថ្ន្ឥរ ិយារទការផ្ទុក (1)
ង គៅគពលផ្ទុកដុំងម្ំៗ ្រសិន្គរើ វ ិ្ីសា្សត ផ្ទុកមិន្្ត្ឹម្ត្ូវគនាុះងម្ំៗ ន្ឹងផ្កាស់ទីកនុងកំ ុ ងគពលដឹកជញ្ជន្
ូ គហើយឡាន្ដឹកដីគចាល(danpu)
ន្ឹង្កឡារ់ឬដុំងមន្ឹងរគមៀលចុុះន្ដលន្ឹងរំខាន្ដល់ផ្ល វូ រត្់។ គលើសពីគន្ុះគទៀត្ វាាន្គ្រុះថ្នាក់ដល់ាសុីន្ន្ិងមន្ុសសគផ្សងគទៀត្
ដូ គចា ុះការផ្ទុកន្ិងរន្ទុកមិន្ាន្គសថ រភាព្ត្ូវបាន្ហាមឃ្ត្់។
្រសិន្គរើវាមិន្អាចដឹកជញ្ជន្
ូ គោយឡាន្ដឹកដីគចាលគទ ចូ ររំកិលផ្កទង
ំ ងមជារំន្ណកត្ូ ចៗមុន្គពលដឹកជញ្ជន្
ូ ។
គសថ រភាព

រន្ទុកន្ត្មួ
យចំគហៀង

រន្ទុកន្ត្មួ
យចំគហៀងរម
ន្គសថ រភាព

រមន្គសថ រភាព

រ ូរភាពទី 6-38 ឧទាហរណ៍ថ្ន្ឥរ ិយារទថ្ន្ការផ្ទុក (2)

មាងគទៀត្ ាន្វ ិ្ីសា្សត ន្ដលបាន្រាាញគៅកនុងរ ូរភាពទី 6-39 ស្ារ់ការគរៀរចំឡាន្ដឹកទំន្ញ
ិ គពលផ្ទុក។
គលើសពីគន្ុះគទៀត្ គៅគពលន្ដល្ត្ូវបាន្គ្វ ើមតងគទៀត្ វាាន្្រសិទធិភាពកនុងការថ្លត្្មូវkick outន្ិងpositioner
្សរតាមសាថន្ភាពការារទុកជាមុន្។
្រគេទ V(bui gata) (ការផ្កាស់រ្រូ V)(V shifuto)
គរលគៅថ្ន្ការារ

្រគេទ I (ai gata)
(ការផ្កាស់រ្រជាគវន្)(kurosu
ូ
shifuto)
គរលគៅថ្ន្ការារ

្រគេទ T (Ti gata)(ការផ្កាស់រ្រូ T)(Ti
shifuto)
គរលគៅថ្ន្ការារ

្រគេទ L (eru gata)(ការផ្កាស់រ្រូ L)(eru
shifuto)
គរលគៅថ្ន្ការារ

ចំណ្ត)ំ →រឺជាចលនាររស់្តាក់ទ័រ・ន្រល(torakuta shoberu)

រ ូរភាពទី 6-39 ឧទាហរណ៍ថ្ន្ការការារផ្ទុក ការផ្កាស់រ្រគវន្
ូ
V ជាគដើម

59 (KM)

គលើសពីគន្ុះគទៀត្ ាថ្ន្វ ិ្ីសា្សត ផ្ទក
ុ ន្ិងដឹក (សូ មគមើលតារាងទី 6-2)
ន្ដលជាវ ិ្ីថ្ន្ការដឹកជញ្ជន្
ូ ន្ិងផ្ទក
ុ រន្ត គោយគ្រើ្តាក់ទ័រ・ន្រល(shoberu)
ន្ដលមិន្្ត្ូវការឡាន្ដឹកដីគចាល(danpu)គហើគយ
វាជាវ ិ្ីសា្សត ដ៏ាន្្រសិទធភា
ិ ពសំរារ់ទីកន្ន្ា ងកំគទចន្ដលគៅចាៃយែា ីពីមែ
ុ (kiriha)ដល់្ចករញ្ចល
ូ ។
តារាងទី 6-2 ឧទាហរណ៍ថ្ន្វ ិ្ីសា្សត ផ្ទុកន្ិងដឹក
វវ ិលជុំ វ ិញគៅbenchរារគសម ើ

(មុែ)

(្ចករញ្ចល
ូ )

គទាុះរីជាដីាន្រាងសំន្រត្ក៏គោយ
ក៏វាមិន្្ត្ូវ វ ិលជុំ វ ិញគៅ្ររ់ទីកន្ន្ា ង
ន្ដរ។

ការ្ត្ រ់ វ ិញ ការផ្ទុក(tsu
mikomi)
(គៅមុែ)
ការដឹកជញ្ចន្
ូ
ការរញ្ចូ (គៅមុែ)
ល
ការវ ិលជុំ វ ិញ

វវ ិលជុំ វ ិញគៅbenchន្ដលាន្ជ្ាលគ ើងគលើ

ការ្ត្ រ់ វ ិញ
(គៅមុែ)
ការ
រញ្ចូ
ល

ការដឹកជញ្ជន្
ូ
(ងយគ្កាយ)

(មុែ)

(្ចករញ្ចល
ូ )

ការវ ិល
ជុំ វ ិញ

ន្ផ្ាក
ឆ្ា ង
កាត្់

② វវ ិលជុំ វ ិញគៅbenchន្ដលាន្ជ្ាលចុុះគ្កាម

ការ
រញ្ចូ
ល

ការដឹកជញ្ចន្
ូ
(គៅមុែ)

(មុែ)

(្ចករញ្ចល
ូ )

ការ្ត្ រ់ វ ិញ(
ងយគ្កាយ)

ការផ្ទុក(tsu
mikomi)
ន្ផ្ាក
ឆ្ា ង
កាត្់

ជាទូ គៅកន្ន្ា ងវ ិលជុំ វ ិញគៅbenchរារ
គសម ើ គៅជិត្មុែគពលផ្ទុក
គហើយ វ ិលជុំ វ ិញន្កបរ្ចករញ្ចល
ូ គ្កាយគព
លគ្វ ើដំគណើរគៅមុែ
គនាុះគរគៅថ្នគរលការណ៍។
គៅគលើbenchន្ដលាន្ជ្ាលគ ើងគៅ
មុែ
(ជ្ាលចុុះគ្កាមចូ លគៅខាង្ចករញ្ចូ
ល(tonyuko))ភារគ្ចើន្
ដឹកជញ្ជន្
ូ គោយងយគ្កាយគដើមបីការពារ
ការធាាក់ថ្ន្ឥវា៉ែន្់។
គ្ជើសគរ ើសកន្ន្ា ងរារគសម ើតាមន្ដលអាច
គ្វ ើគៅបាន្ស្ារ់កន្ន្ា ងវ ិលជុំ វ ិញគហើយ
អា្ស័យគលើសាថន្ភាពbenchាន្ករណី
ន្ដលគ្វ ើការវ ិលជុំ វ ិញគៅជិត្្ចករញ្ចល
ូ
គ្ចើន្ន្ដរ។
គៅbenchន្ដលាន្ជ្ាលចុុះគ្កាម
គឆាពុះគៅមុែ
(ជ្ាលគ ើងតាមគឆាពុះគៅ្ចករញ្ចូល(t
onyuko))
វវ ិលជុំ វ ិញគៅជិត្មុែកនុងគពលដឹកជញ្ជន្
ូ
គហើយគៅគពល្ត្ រ់មកវ ិញវាវ ិលជុំ វ ិញ
គោយគ្ជើសគរ ើសកន្ន្ា ងរារគសម ើរាល់គពល
អា្ស័យគលើាន្ឬអត្់ាន្ថ្ន្ការធាាក់
ថ្ន្ឥវា៉ែន្់។
គទាុះរីជាចាៃយរវាង្ចករញ្ចល
ូ (tonyuk
o)ន្ិងមុែាន្ចាៃយែា ីក៏គោយ
សូ មវ ិលជុំ វ ិញដូ ចន្ដលបាន្គរៀររារ់ខាង
គលើ។
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វវ ិ្ីសា្សគន្ុះន្្រ្រួ លអា្ស័យគលើទហ
ំ ្ំ តាក់ទ័រ・ន្រល(shoberu)ន្ិងគរៀរចំការារជាគដើម
រុន្ន្ត ជាទូ គៅសម្សរស្ារ់ការដឹកជញ្ជន្
ូ ចាៃយពី30គៅ100 ន្មត្
កុំគ្ើវការវ ិលជុំ វ ិញន្ិងគលើកគ ើង(age)្ុងឲ្យែព ស់
គោយចាត្់ទុកការគរៀរទុកោក់ទមៃ ន្់កនុង្ុងគនាុះឲ្យគសម ើររឺសតង់ោរ។
កនុងករណីគន្ុះ ្រសិន្គរើផ្ល វូ ដឹកជញ្ជន្
ូ មិន្្ត្ូវបាន្ន្ងរកាឱ្យបាន្្ត្ឹម្ត្ូវគនាុះអាចរំញ័រ្ុងលំគអៀងផ្ង tilt
relief (ឧរករណ៍សុវត្ថ ិភាពស្ារ់គសៀរវ ីធារាសា្សត )ដំគណើរការផ្ង បាន្ជា្ុងអាចគៅទិសខាងការគបាុះគចាល
ដូ គចា ុះសូ ម្រ ុង្រយ័ត្ា។
មាងគទៀត្
តាមឧត្ដ មរត្ិ្រត្ិរត្ដ ិការផ្ទុករួ រន្ត្្ត្ូវបាន្អន្ុវត្ត ដូចន្ដលវាបាន្មកពីការដឹកជញ្ជន្
ូ គនាុះរឺគលឿន្ន្ិងសុវត្ថ ភា
ិ
ពគោយមិន្ចាំបាច់រញ្ឈរ់ាសុន្
ី ។
ចំគពាុះគរលរំណងគនាុះ ដូ ចបាន្រាាញកនុងរ ូរភាពទី 6-40 ន្ផ្ាកជិត្្ចករញ្ចល
ូ រួ រន្ត្ជាជ្ាល(nori
men)មួ យន្ដលការងយចុុះថ្ន្្តាក់ទ័រ・
ន្រល(shoberu)គោយ្មម ជាត្ិគនាុះអាច្ត្ូវបាន្គររំពង
ឹ ទុកគហើយគពលគវលារួ រន្ត្្ត្ូវរាគៅន្ឹងសាថន្ភាពគបាុះ
គចាល(danpu)ថ្ន្្ុង។
គលើសពីគន្ុះគទៀត្ គោយសារវាាយ្សួ លកនុងការគ្វ ឱ្
ើ យាន្កំហស
ុ គៅគពលគ្វ កា
ើ រគៅគពលយរ់
សូ មដំគ ើងគេា ង
ើ រំេា។ឺ
ឧទាហរណ៍ ន្រងន្ចកថ្ន្ការ្រត្ិរត្ដ ិការរញ្ចល
ូ
គពលគលើកែព ស់រំផ្ុត្

20ន្ម្ត្ពីកមព ស់ន្េា ក
ជ្ាល0%

រ ូរភាពទី 6-40 ឧទាហរណ៍ថ្ន្ការាររញ្ចល
ូ
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្ចករញ្ចល
ូ

6.2.
6.2.1.

ការចាត្់ន្ចងគ្រឿងច្កសំណង់្រគេទន្រល(shoberu)ន្ិងការារាន្សុវត្ថ ភាព (អត្ថ រទ ទំព័រទី 123)
ន្រីល(shoberu)ធារាសា្សត (backhoe) (អត្ថ រទ ទំព័រទី 123)

1 ... ្រត្ិរត្ត ិការមូ លោាន្
្រត្ិរត្ត ិការមូ លោាន្ររស់ន្រល(shoberu)ធារាសា្សត គនាុះរ ួមាន្ការគ ង
ើ គលើន្ិងចុុះគ្កាមថ្ន្boomន្ិងarmន្ង
មទាំងាន្ការគ្វ ឲ្
ើ យយឺត្ន្ិងរូ កថ្ន្្ុងន្ិងការវ ិលជុំ វ ិញគៅសុមន្ផ្ា កខាងគលើ។
្កសួ ងន្ដន្ដីគហោារចនាសមព ័ន្ធដឹកជញ្ជន្
ូ ន្ិងគទសចរណ៍
បាន្សំគរចចិត្តគ្វ ឱ្
ើ យាសុន្
ី ាន្វ ិ្ីសា្សត ្រត្ិរត្ដ ឯ
ិ កភាពរាគហើយចារ់តាំងពីឆាា1
ំ 993
មកវា្ត្ូវាន្កាត្ពវ កច
ិ ច គ្រើវាកនុងការារគ្កាមការ្ររ់្រងផ្កទល់ររស់្កសួ ងន្ដន្ដីគហោារចនាសមព ័ន្ធដឹកជញ្ជន្
ូ
ន្ិងគទសចរណ៍។
វវ ិ្ីសា្សត ្រត្ិរត្ដ ិការគន្ុះរឺ្ត្ូវន្ឹង JIS (សត ង់ោរឧសាហកមម ជរុន្) ន្ដលបាន្រគងក ើត្គ ើងកនុងឆាា1
ំ 990 ។
គលើសពីគន្ុះ សាាកន្ដលបាន្កំណត្់្ត្ូវបាន្ភាារ់គៅន្ឹង វ ិ្ីសា្សត ្រត្ិរត្ត ិការគន្ុះ។
ចងក ឹុះគលែការារ
ដងសន្ទ ូច
គ្កាម

ការរុញថ្ដ

្ុង
ការគបាុះគចាល

រត្់សាតំ

រត្់គឆ្វ ង

្ុង
ការជីក

ដងសន្ទ ូច
គលើ

ទាញថ្ដ
(ចងក ឹុះគលែខាងគឆ្វ ង)

(ចងក ឹុះគលែខាងសាតំ)

រ ូរភាពទី 6-41 ដា្កាមថ្ន្ឧរករណ៍ដំគណើរការន្រល(shoberu)ធារាសា្សត
ចងក ឹុះគលែការារ
ខាងគឆ្វ ង

ចងក ឹុះគលែគ្វ ើដំគណើរ (្ាន្់)
គៅមុែ

ងយគ្កា
យ
គរើកររខាង គរើកររខាង
គឆ្វ ង
សាតំ
ចងក ឹុះគលែ
ចងក ឹុះគលែ
(្ាន្់)
(្ាន្់)

ការរុញថ្ដ

រត្់សាតំ

រត្់គឆ្វ ង
ទាញថ្ដ

*
កនុងករណីន្ដលាន្្រគេទកង់រងគ្កាុះ
ថ្ន្ចងក ឹុះគលែ2ដង (្ាន្់)

ចងក ឹុះគលែការារ
ខាងសាដំ

ធាាក់ដងសន្ទ ូចចុុះ

្ុង
្ុង
គលើកដងសន្ទ ូចគ ើង
ការគបាុះគចា
ការជីក
ល

គៅអីគរើកររ

រ ូរភាពទី 6-42 វវ ិ្ីសា្សត ្រត្ិរត្ត ិការសត ង់ោរ JIS
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2 ... ការារមូ លោាន្
ី ៏គោយ
គទាុះរីជាការន្រល(shoberu)ធារាសា្សត រឺសម្សរជាចមបងស្ារ់ការជីកគៅគ្កាមថ្ផ្ទ ដក
ក៏្រត្ិរត្ត កា
ិ រគផ្សងៗអាច្ត្ូវបាន្អន្ុវត្ត ដូចរាាញកនុងរ ូរភាពទី 6-43 ។ មាងគទៀត្
សូ មគយាងផ្ងន្ដរគលើ្រការ "6.2.2 ន្រីល(shoberu)ធារាសា្សត (គ្រឿងន្រល (shoberu) ន្ដលាន្្ុងន្ផ្ា កចុងថ្ដ)
ការារមូ លោាន្ទី2 " ស្ារ់ន្រល(shoberu)ធារាសា្សត ។

(ក) ការជីក(kussaku)្រឹុះថ្ន្្រឡាយន្ិងសំណង់

(រ) ការរញ្ច រ់ការារកាត្់ថ្ន្ជគ្ាល (nori men)

(ែ) ការជីក(kussaku)គលើថ្ផ្ទដីរាក់

(ឃ) ការជីក(kussaku)្រឡាយ

រ ូរភាព 6-43 ឧទាហរណ៍ថ្ន្ការារមូ លោាន្ជាមួ យន្រល(shoberu)ធារាសា្សត (Backhoe)
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① ្រការ្រ ុង្រយ័ត្ាជាមូ លោាន្
គៅគពលគ្វ ដ
ើ ំគណើរ សូ មពយ
ួ រ្ុងគៅកមព ស្់ រន្ហល 40សង់ទីន្ម្ត្ពីថ្ផ្ទដីន្ិងពិន្ត្
ិ យគមើលការត្ំរង់ទស
ិ ររស់ាសុីន្
ទិសគៅថ្ន្ការគ្វ ើដំគណើរន្ិងសុវត្ថ ភា
ិ ពជុំ វ ិញ (សូ មគមើលរ ូរភាពទី 6-44) ។
b កុំគ ើងឬចុុះជ្ាល(nori men)គចាត្ន្ដលគលើសពីគសថ រភាព។ គលើសពីគន្ុះគទៀត្
ថ្ដចងក ូត្មិន្្ត្ូវបាន្រិទគៅពាក់កណ្ត
ត លជ្ាល(nori men)គចាត្គទ។
c គៅគពលគ្វ ើដំគណើរគលើចំគណ្តត្្ត្ូវ្បាកដថ្នបាន្អន្ុវត្ត ្ហាវំងរត្់។
d ្រសិន្គរើមន្
ិ អាចគចៀសផ្ុត្ពីឧរសរគ ចូ រគ្រើដងសន្ទ ូច
ថ្ដន្ិង្ុងគដើមបីគលើក(age)ន្ផ្ា កខាងមុែររស់កង់រងគ្កាុះគហើយឆ្ា ង។ គទាុះជាយាងណ្តក៏គោយ
ទំគនារររស់ាសុន្
ី គៅគពលគនាុះរួ រន្ត្សថ ត្
ិ គៅកនុងគសថ រភាព។
e គៅគពលគ្វ ដ
ើ ំគណើរគលើដីទន្់ ចូ រយកបាត្្ុងោក់ជាមួ យដីទន្់គហើយគរើកររគោយគសៃ ៀមសាៃត្់គពលរអិល។
f កុំអន្ុវត្ត ការារវាយរគាគលឬសទច
ូ គោយ្ុង។
g គ្រើ្ុងមួ យសម្សរស្ារ់ការារ។
h កុំទាាក់ឧរករណ៍ការារភាាមៗ រនាទរ់ពា
ី សុន្
ី ្ត្ូវបាន្រញ្ឈរ់។
ចំណ្ត)ំ
សាព្មិន្្រ្កត្ីអាច្ត្ូវបាន្អន្ុវត្ត គៅគលើឧរករណ៍្ត្ួ ត្ពិន្ិត្យធារាសា្សត គហើយរំពង់ទុរធារាសា្សត ជាគដើមអា
ចែូ ច។

iវមិន្ជីកដល់ន្ផ្ា កគជើងាសុន្
ី អា្ស័យគលើរណ
ុ ភាពដីន្ង
ិ លកេ ែណឌជុំ វ ិញ។

(ក) វវ ិ្ីគ ើងតាម

្ត្ រ់ វ ិញ
រញ្ចុុះ្ុង(bakketo)ឱ្យបាន្គ្ចើន្តាមន្ដលអាចគ្វ ើគៅបាន្
គ្វ ើឲ្យ្ត្ រ់ វ ិញគៅទីតាំងគន្ុះ
គលើក្ុង(baketto)គៅទីតាំងគន្ុះ

(ែ) វវ ិ្ីចុុះគ្កាម

ទីតាំងោក់្ុង(baketto)គៅន្ត្ដន្ដលគហើយចុុះមក
គលើក្ុង(baketto)គៅទីតាំងគន្ុះ
គ្វ ើឲ្យ្ុង្ត្ រ់ វ ិញ

រ ូរភាពទី 6-44 វវ ិ្ីថ្ន្ការគ ើងជគ្ាលន្ិងចុុះជគ្ាល
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② ្រការ្រ ុង្រយ័ត្ាចំគពាុះការារជីក
ជាពិគសស គៅគពលជីកជាមួ យឧរករណន្រល(shoberu)ធារាសា្សត គនាុះចំណុចខាងគ្កាមរួ រន្ត្្ត្ូវបាន្កត្់សាគល់។
a គៅគពលន្ដលមុំរវាងសុីឡាំងថ្ដន្ិងថ្ដាន្ 90ដឺគ្កដូ ចរាាញកនុងរ ូរភាពទី 6-45
កាាំងជីកគោយសុីឡាំងថ្ដរឺអត្ិររាគហើយគៅគពលមុំរវាងសុីឡាំង្ុងន្ិងត្ំណភាារ់ាន្90
ដឺគ្កគនាុះកាាំងជីកគោយ្ុង រឺខាាំងជាង។
មាងគទៀត្ មុំរវាងន្រម្ុងន្ិងដី រឺ្រន្ហល30ដឺគ្ក ន្ដលគ្វ ើគអាយ្រគសើរគ ើងកនុងការជីក។
សុីឡាំងោក់
្ុង

ថ្ដ

សុីឡាំងថ្ដ

សុីឡាំងោក់
្ុង

ត្ំណ(rinku)

កាត្់មុំ
ន្រម

រ ូរភាពទី 6-45 មុំរវាងន្រម្ុងន្ិងដី

b ត្ំរន្់ជីកន្ដលាន្្រសិទធិភាពរំផ្ុត្គោយថ្ដរឺ្រន្ហល45គៅ50ដឺគ្កគៅមុែគហើយ 15គៅ30
ដឺគ្កគៅពីមុែថ្ដពីរញ្ឈរ។

រ ូរភាពទី 6-46 ត្ំរន្់ែួងន្ដលាន្្រសិទធិភាពរំផ្ុត្គោយគ្រើថ្ដ

c ត្ួ ាសុីន្្ត្ូវដំគ ើងគៅទីតាំងគផ្ត កគដើមបីឱ្យាន្គសថ រភាពលែ ្រគសើរកនុងគពលជីកន្ិងាក។
្រសិន្គរើមិន្អាចគចៀសវាងបាន្កនុងការដំគ ើងវាគៅគលើជ្ាល(nori men)។ល។ រំគពញដីគលើជ្ាល(nori men)។ល។
គដើមបីគ្វ ើឱ្យយាន្យន្ត ាន្លកេ ណៈគផ្ត កតាមន្ដលអាចគ្វ ើគៅបាន្។

dវ
្រ ុង្រយ័ត្ាចំគពាុះការរងហ ូរទឹកកន្ន្ា ងជីកន្ិងដកហូ ត្ជាមុន្ន្ូ វត្ំរន្់ការារររស់ឧរករណ៍ន្រលន្ិងឧរសរគ ចំគពាុះ
ការរត្់ររស់ឡាន្ដឹកទំន្ិញ។
e ការារជីកាន្ភាពែុសរាអា្ស័យគលើរុណភាពដី
រុន្ន្ត កមព ស់ថ្ន្ការជីកន្ដលអាចគ្វ ើការបាន្គោយសុវត្ថ ិភាពរឺអា្ស័យគលើ្រន្វងថ្ន្ដងសន្ទ ូច
គហើយជគ្តថ្ន្ការជីករឺគ្វ ើឲ្យាន្ជំគៅជីកអត្ិររាបាន្គ្ចើន្ជាងន្ដលរិត្រូ រពីភាពគមើលគឃើញន្ិងការដួ លថ្ន្សាមផ្ល វូ
(្ត្ូវបាន្រាាញកនុងគសៀវគៅការន្ណនាំ)។
f គៅគពលជីកដល់គជើងកនុងការជីកគ្កាមដីជាយផ្ល វូ អាចន្ឹងដួ លរលំគហើយការជីកចំគហៀងររស់កង់រងគ្កាុះ
ាន្គ្រុះថ្នាក់គៅគពលរិត្ពីការជគមា ៀសគចញគៅគពលាន្អាសន្ា ។
g កុំជីកគោយគ្រើាស់ររស់ត្ួយាន្យន្ត គោយអន្ណតត្គៅន្ផ្ា កខាងគ្កាមថ្ន្ត្ួ យាន្យន្ត ។
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h កុំាកទគៅគពលកំពុងន្ត្ជីកឬក៏គ្រើកលា
ំ ង
ំ ាកទគនាុះគដើមបីឈូសឆាយដីន្ិងជីកលុរ។

iវមិន្ជីកគោយឲ្យកង់រងគ្កាុះរត្់គោយភាារ់្ុង។

រ ូរភាពទី 6-47 ទិសររស់កង់រងគ្កាុះគៅគពលជីកជាយផ្ល វូ

③ ្រការ្រ ុង្រយ័ត្ាកនុងការារផ្ទុក
្រ ុ្រយ័ត្ាជាពិគសសកនុងការារផ្ទក
ុ គោយគ្រើឧរករណ៍ន្រល(shoberu)ធារាសា្សត ដូ ចខាងគ្កាម។
ី ន្ិងដីែាច់ោក់គលើឡាន្ដឹកដីគចាល
aវទីតាំងដំគ ង
ើ ររស់ត្ួាសុន្
ី គៅគពលផ្ទុកដីជក
(danpu)រឺថ្នកមព ស់ររស់្រោរ់គបាុះគចាល (danpu) (រហូ ត្ដល់ 2,5
ន្ម្ត្)ដូ គចា ុះ្រន្់ន្ត្ការគ ង
ើ ចុុះថ្ន្ដងសន្ទ ូចរុគណ្ត
ណ ុះ អាចាន្ទីទំគន្រថ្ន្្រោរ់គបាុះគចាល (danpu)។

ឡាន្ដឹកដីគចាល 10t-11t

រ ូរភាពទី 6-48 ឧទាហរណ៍ថ្ន្ការារផ្ទុក (1)

b គៅគពលផ្ទុកគលើឡាន្ដឹកដីគចាល (danpu)
សូ មវ ិលជុំ វ ិញពីខាងគ្កាយគវទិកាផ្ទុកទំន្ិញគោយមិន្ចាំបាច់ វ ិលជុំ វ ិញន្ផ្ាកខាងគលើគៅអីអាកគរើកររគ យ
ើ ។

រ ូរភាពទី 6-49 ឧទាហរណ៍ថ្ន្ការារផ្ទុក (2)
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c មុំ វ ិលជុំ វ ិញស្ារ់ការផ្ទក
ុ គៅគលើឡាន្ដឹកដីគចាល (danpu)រួ រន្ត្ត្ូ ចតាមន្ដលអាចគ្វ ើគៅបាន្។

រ ូរភាពទី 6-50 ឧទាហរណ៍ថ្ន្ការារផ្ទុក (3)

d
ចំគពាុះរគរៀរភាារ់ឡាន្ដឹកដីគចាល (danpu) គរើោក់ភាារ់ដូចរាាញកនុងរ ូរភាពទី 6-51 ាន្្រសិទធភា
ិ ព។

រ ូរភាពទី 6-51 ឧទាហរណ៍ថ្ន្ការារផ្ទុក (4)

e ភាារ់ឡាន្ដឹកដីគចាល (danpu)គៅខាងគ្កាយាសុីន្កនុងចគនាាុះត្ូ ចចគងែ ៀត្។
មាងគទៀត្ រកាចាៃយរវាងឡាន្ដឹកដីគចាល (danpu)ន្ិងាសុីន្គពលរត្់។

គដើមបីរកាចគនាាុះគន្ុះ

រ ូរភាពទី 6-52 ឧទាហរណ៍ថ្ន្ការារផ្ទុក (5)

f ស្ារ់ការារ់ផ្ទុកររស់ឡាន្ដឹកដីគចាល (danpu)គៅគលើដីទន្់គនាុះ
សមត្ថ ភាពការារ្ត្ូវបាន្គ្វ ើឱ្យ្រគសើរគ ង
ើ គោយោក់ដីែាច់ជាគដើមគៅគលើផ្ល វូ ន្ដលកំពុងរត្់គលើឡាន្ដឹកដីគចា
ល (danpu)។

g គោយសារវាាយ្សួ លកនុងការគមើលគឃើញសាថន្ភាពថ្ន្ការយកដីគចញពី្ុង
ដូ គចា ុះផ្ទុកដីែាចគៅកន្ន្ា ងផ្ទុកឥវា៉ែន្់ថ្ន្ឡាន្ដឹកដីគចាល (danpu)ពីខាងមុែគៅខាងគ្កាយ់តាមលំោរ់។
មាងគទៀត្ គៅគពលផ្ទក
ុ ដុង
ំ ម្ំជាគដើម
្រសិន្គរើវត្ថុត្ូចៗ្ត្ូវបាន្ោក់គលើកដំរូងគៅគលើកន្ន្ា ងផ្ទុកឥវា៉ែន្់គហើយរនាទរ់មកដុំងម្ំៗ្ត្ូវបាន្ផ្ទុកគៅពីគលើវា
ការអ្ងួ ន្ន្ដលបាន្ឱ្យឡាន្ដឹកដីគចាល (danpu)ាន្គនាុះអាច្ត្ូវបាន្កាត្់រន្ថ យ។
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ឧរករណ៍ត្ភាារ់ថ្ន្ន្រល (shoberu) ធារាសា្សត ជាគ្ចើន្ (backhoe)
្ត្ូវបាន្រគងក ត្
ើ គ ើងរ ួមទាំងការជីកថ្ន្telescoping ្ុងclamshell ថ្ដន្វងន្ិងboomsន្វងជាគដើម។

រ ូរភាពទី 6-53 ឧទាហរណ៍ថ្ន្telescoping

រ ូរភាពទី 6-54 ឧទាហរណ៍ថ្ដន្វង

6.2.2.

ន្រល (shoberu) ធារាសា្សត (គ្រឿងន្រល (shoberu) ន្ដលាន្្ុងន្ផ្ា កចុងថ្ដ) (អត្ថ រទ ទំព័រទី 131)

គ្រឿងន្រល (shoberu) ន្ដលាន្្ុងន្ផ្ា កចុងថ្ដ ាន្ពីរ្រគេទរឺធារាសា្សត ន្ិងគមកាន្ិក
រុន្ន្ត ចារ់តាំងពី្រគេទគមកាន្ិចក្មមិន្្ត្ូវបាន្គ្រើនាគពលរចចុរបន្ា ដូ គចា ុះ គ្រឿងន្រល (shoberu)
ន្ដលាន្្ុងន្ផ្ា កចុងថ្ដធារាសា្សត ្ត្ូវបាន្រាាញដូ ចខាងគ្កាម។

1 ... ្រត្ិរត្ត ិការមូ លោាន្
្រត្ិរត្ដ ិការថ្ន្គ្រឿងន្រល (shoberu)
ន្ដលាន្្ុងន្ផ្ា កចុងថ្ដរ ួមរញ្ចល
ូ ទាំងគ ើងន្ិងចុុះគ្កាមថ្ន្ដងសន្ទ ូចន្ិងថ្ដន្ងមទាំងាន្ការរងវ ល
ិ ន្្ុងន្ិង
ការវ ិលជុំ វ ិញថ្ន្គជើងទ្មខាងគលើ។
គ្រឿងន្រល (shoberu) ន្ដលាន្្ុងន្ផ្ា កចុងថ្ដគ្រើគ្រឿងរនាាស់ថ្ន្ន្រល (shoberu)ធារាសា្សត
(backhoe)គនាុះដន្ដល ដូ គចា ុះអំពី្រត្ិរត្ត ិការ្ត្ូវបាន្អន្ុវត្ត តាមករណី្រការថ្ន្ "6.2.1
ន្រល(shoberu)ធារាសា្សត (backhoe) 1 ្រត្ិរត្ត ិការមូ លោាន្" ។
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2 ... ការារមូ លោាន្
គ្រឿងន្រល (shoberu)
ន្ដលាន្្ុងន្ផ្ា កចុងថ្ដរឺសមរំផ្ត្
ុ ស្ារ់ការជីកពីទីតាំងន្ដលាសុីន្្ត្ូវបាន្ោក់គៅន្ផ្ា កខាងគលើ
រុន្ន្ត វាក៏អាចអន្ុវត្ត ្រត្ិរត្ត ិការដូ ចជាការជីកគៅតាមរគណ្ត
ត យថ្ផ្ទដីន្ិងទ្មង់ជគ្ាល (nori men) ។
មាងគទៀត្ សូ មផ្ុគមើលងន្ដរគលើន្ផ្ា ក "6.2.1 ន្រល(shoberu)ធារាសា្សត (backhoe) 2 ការារមូ លោាន្"
ស្ារ់គ្រឿងន្រល (shoberu) ន្ដលាន្្ុងន្ផ្ា កចុងថ្ដ។
①វវ ិ្ីសា្សត ជីក
ាន្វ ិ្ីសា្សត ដូ ចខាងគ្កាមស្ារ់ការជីកគោយគ្រឿងន្រល (shoberu) ន្ដលាន្្ុងន្ផ្ា កចុងថ្ដ។
a ការជីកខាងគលើ
ដូ ចន្ដលបាន្រាាញគៅកនុងរ ូរភាពទី 6-55 ្ត្ូវបាន្ជីកតាមថ្ផ្ទ ជ្ាល (nori men)
រន្ត ិចគោយរិត្រូ រពីការរងហ ូរទឹក។ មាងគទៀត្ កុជ
ំ ីកគ្ៅន្ត្មដ ង រុន្ន្ត ជីកឱ្យបាន្គសត ើងៗ។

រ ូរភាពទី 6-55 ឧទាហរណ៍ថ្ន្ការារជីកខាងគលើគោយពិចារណ្តគលើការរងហ ូរទឹក

b ការជីកខាងន្ផ្ា កទារ
ី រ ួមមកជីកន្ដរ។ រ ូរភាពទី 6-56
កនុងករណីការជីកខាងន្ផ្ា កទារគនាុះ មុន្ដំរង្ត្ូវបាន្រគងក ើត្ថ្ផ្ទ ជក
ជាឧទាហរណ៍មួយ គហើយទទឹងថ្ន្ជ្ាល (nori men) ចូ លគៅគនាុះរឺទហ
ំ ំ្ល
ំ ម មន្ដលអាចោក់គលើឡាន្ដឹកដីគចាល
(danpu) គៅកន្ន្ា ងន្ដលអាចវ ិលជុំ វ ិញន្ដលគៅមុំ90ដឺគ្ក។ ្រសិន្គរើវាមិន្អាចគៅរ ួច
កនុងការផ្ទុកគលើឡាន្ដឹកដីគចាល (danpu) គនាុះ រញ្ចល
ូ ឡាន្ដឹកដីគចាល គោយងយគ្កាយគៅគលើជ្ាល (nori
men) ចូ លគៅគនាុះគហើយផ្ទុកគោយវ ិលជុំ វ ិញន្រល(shoberu)ជា180ដឺគ្ក។
គៅគពលន្ដលថ្ផ្ទ កាត្់្ររ់្រន្់រ ួចគហើយគនាុះព្ងីកត្ំរន្់ការារគ្កាយមកចារ់គផ្ត ើមគ្វ កា
ើ រារសំខាន្់។
ទទឹងជ្ាល
ថ្ផ្ទ ជីក(kussaku)

បាត្ន្ដលបាន្កំណត្់ទុកជាមុន្

បាត្

ជ្ាល

រ ូរភាពទី 6-56 ឧទាហរណ៍ថ្ន្ការារជីកខាងន្ផ្ាកទារ
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c ការជីកគោយគៅ្ត្ង់
ី គៅមុែពីទតា
វវ ិ្ីសា្សត ជីកគន្ុះ រឺគដើមបីជក
ី ំងថ្ន្ (ក) ដូ ចបាន្រាាញកនុងរ ូរភាពទី 6-57
គហើយ្រសិន្គរើឡាន្ដឹកដីគចាល (danpu)មិន្អាចចូ លកនុងមុំ90ដឺគ្កថ្ន្ន្រល(shoberu)កនុង (ែ)
ាសុន្
ី ន្ដលបាន្រាាញកនុង (រ) ផ្កាស់ទីគៅរនាទរ់មកជីក។ គយាងគៅតាមវ ិ្ីសា្សត គន្ុះ
ទាំងន្រល(shoberu)ន្ិងឡាន្ដឹកទំន្ញ
ិ ្ត្ូវបាន្ចាកគចញពីថ្ផ្ទ ន្ដលបាន្ជីក
ដូ គចា ុះាន្្រគយាជន្៍ន្ដលាយ្សួ លកនុងការជគមា ៀសគៅគពលាន្ការរអិលបាក់ដគី កើត្គ ង
ើ គៅគពលកាត្់ន្ផ្ាកែព
ស់។

រ ូរភាពទី 6-57 ឧទាហរណ៍ថ្ន្ការារជីកគោយគៅ្ត្ង់

d ការជីកគោយគៅមុែរគណដើរ
គៅកនុង វ ិ្ីសា្សត ថ្ន្ការជីកគន្ុះ ដូ ចន្ដលបាន្រាាញកនុងរ ូរភាពទី 6-58 គ្រឿងន្រល (shoberu)
ន្ដលាន្្ុងន្ផ្ា កចុងថ្ដរន្ត ្សរគៅន្ឹងថ្ផ្ទកាត្់ផ្ងគរៀរទុកោក់ឥវា៉ែន្ផ្ងន្ដរ
បាន្ជាវ ិ្ីសា្សត គន្ុះសម្សរស្ារ់ការកាត្់គោយ្ត្ង់

● គ្វ ើឱ្យមុំ វ ិលជុំ វ ិញគនាុះបាន្ត្ូ ចតាមន្ដលអាចគ្វ ើគៅបាន្
ការងយគ្កាយ

ការគៅចូ ល

រ ូរភាពទី 6-58 ឧទាហរណ៍ថ្ន្ការារការជីកគោយគៅមុែរគណដើរ
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e Bench cut
ការជីកររ ិាណដីគ្ចើន្ជាមួ យន្ឹងគ្រឿងន្រល (shoberu) ន្ដលាន្្ុងន្ផ្ា កចុងថ្ដាន្្រគេទពី2រឺ
វវ ិ្ីសា្សត sidehill bench cutន្ិង្រគេទ្រអរ់bench cut។
វវ ិ្ីសា្សត sidehill bench cutរឺជា វ ិ្ីសា្សត ន្ដលសម្សរស្ារ់ការជីកឆ្ា ងកាត្់ជ្ាល(nori
men)ដូ ចជាការារជីកផ្ល វូ តាមជួ រេា ំគហើយ កមព ស់កាត្់រួរន្ត្ជាកំពស់លែរំផ្ត្
ុ ររស់ន្រល
(shoberu)គហើយទទឹងថ្ន្ការជីករួ រន្ត្ជាទទឹងន្ដលអន្ុញ្ញញត្ឱ្យាន្ការជីកគោយគៅមុែរគណដើរ។
ការជីកតាមលំោរ់លំគោយ①②③ ・ ・ ・ កនុងរ ូរភាពទី 6-59 ។

រ ូរភាពទី 6-59 ឧទាហរណ៍ថ្ន្វ ិ្ីសា្សត sidehill bench cut

វវ ិ្ីសា្សត ្រគេទ្រអរ់ bench
cutរឺជា វ ិ្ីសា្សត ជីកមួ យន្ដលសម្សរន្ឹងករណីន្ដលដីគៅការោាន្គនាុះគសទ ើរន្ត្រាងរារគសម រើ
គហើយ វ ិ្ីថ្ន្ការជីករឺគសទ ើរន្ត្ដូ ចរាន្ឹង វ ិ្ី វ ិ្ីសា្សត sidehill bench cut (សូ មគមើលរ ូរភាពទី 6-60)

រ ូរភាពទី 6-60 ឧទាហរណ៍ថ្ន្វ ិ្ីសា្សត ្រគេទ្រអរ់ bench cut
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② ្រការ្រ ុង្រយ័ត្ាចំគពាុះការារជីក
គៅកនុងការារជីកជាមួ យន្ឹងគ្រឿងន្រល (shoberu)
ន្ដលាន្្ុងន្ផ្ា កចុងថ្ដជាពិគសសរួ រន្ត្្ត្ូវន្ត្្រ ុងរយ័ត្ារឺ "6.2.1 ន្រីល (shoberu) ធារាសា្សត (backhoe) 2
ការារមូ លោាន្ ② ្រការ្រ ុង្រយ័ត្ាស្ារ់ការារជីក" ន្ិងាន្ដូ ចត្គៅគន្ុះ ។
a) មុកា
ំ ត្់ថ្ន្្ុង (មុំគរក) រួ រន្ត្ត្ូ ចស្ារ់ដី រ ឹងឬការកាត្់ែពស់ (សូ មគមើលរ ូរភាពទី 6-61) ។

(ក) មុំកាត្់្ំ

(ែ) មុំកាត្់ត្ូច

រ ូរភាពទី 6-61 មុំកាត្់ថ្ន្្ុង

b) ាសុីន្រួ រោក់គៅទីតាំងមួ យន្ដលមិន្ឆាៃយពីថ្ផ្ទជីកគហើយមិន្្ត្ូវគៅជិត្ន្ឹងកន្ន្ា ងជីកគដើមបីជីកផ្ងន្ដរ
មាងគទៀត្ ្ត្ូវ្បាកដថ្ន្ុងមិន្្ត្ូវរុក្រឹុះថ្ន្ដងសន្ទ ូចឬកង់រងគ្កាុះ។

c) កុំរងវ ល
ិ គៅគពលន្ដល្កញាំ្ង
ុ ្ត្ូវបាន្្ចបាច់ចូលគៅកនុងដីែាច់
គហើយកុំគ្វ ឱ្
ើ យរគាគុះរគងគ ្
ើ ុងគៅខាងគឆ្វ ងឬខាងសាតំគដើមបីគ្រើវាជាអំគបាសស្ារ់ការឈូ សឆាយដី។

d) គ្វ ើឲ្យមុំ វ ិលជំ វ ិញគនាុះបាន្ត្ូ ចតាមន្ដលអាចគ្វ ើគៅបាន្។
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③ ្រការ្រ ុង្រយ័ត្ាកនុងការផ្ទក
ុ ន្ិងការារគចាលដី
វវ ិ្ីសា្សត ថ្ន្ការផ្ទុកន្ិងការចាក់ដីន្ដលបាន្ជីកជាមួ យន្ឹងគ្រឿងន្រល (shoberu)
ន្ដលាន្្ុងន្ផ្ា កចុងថ្ដាន្វ ិ្ីន្ដលបាន្រាាញកនុងរ ូរភាពទី 6-62
គហើយដីែាច់ន្ដលជីកគនាុះមិន្្ត្ូវបាន្រំសាយគចញពីទតា
ី ំងែព ស់កំ ុ ងគពលផ្ទុក។
ស្ារ់ការ្រ ុង្រយ័ត្ាគផ្សងគទៀត្ សូ មគមើលន្ផ្ា ក "6.2.1 ន្រល(shoberu)ធារាសា្សត (backhoe) 2 ការារមូ លោាន្

③ ការ្រ ុង្រយ័ត្ាកនុងការផ្ទក
ុ ការារ" ។

(ក)ផ្ទុកគៅ្រោរ់ដឹកដី
គចាលន្ដលគៅកមព ស់
គសម ើរន្ឹងថ្ផ្ទ ដី

(ឃ)ផ្ទុកគៅឡាន្ដឹកទំន្ិញ
ន្ដលាន្ទីតាំងែព ស់

(ច)ផ្ទុក(tsumikomi)គលើ conveyor
ន្ែស្កវា៉ែត្ន្ិង hopper
ជាគដើម

(រ)រងហ ូរដីគៅគលើរំន្រដី
ែាច់

(ង)ការចាក់ដីគៅន្ផ្ា កទា ំងសាេ
ងឬខាងគ្កាយ

រ ូរភាពទី 6-62 ឧទាហរណ៍ថ្ន្ការផ្ទុកន្ិហការគបាុះគចាលដីជាមួ យ loading shovel

6.2.3.

clamshell (អត្ថ រទ ទំព័រទី 136)

1 ... ្រត្ិរត្ត ិការមូ លោាន្
្រត្ិរត្ដ ិការជាមូ លោាន្គៅកនុងការារclamshellគមកាន្ិចាន្ដូ ចខាងគ្កាម។
① ការគ្វ ើឲ្យ្ូ រ្សាលគ ើង វ ិញ
គោយរិទន្ិងគរើក្ហាវង
ំ ជីកគនាុះគរើក្ុងោក់គហើយគោយរន្ធ ូរ្ហាវំងទាញគ ើងគនាុះទាាក់្ុងឲ្យចុុះគ្កាម។
②ការជីក
គៅគពលន្ដលវា្ន្ដល់ថ្ផ្ទជីក សូ មរន្ធ ូរ្ហាវំងគ្វ ឲ្
ើ យ្ូ រ្សាលគ ើង វ ិញ(រំ្ទ)គហើយោក់អ្ំ បាយាជីក។
គៅគពលការជីក្ត្ូវបាន្រញ្ច រ់រ ួចគហើយគពល្ុង្ត្ូវបាន្ចារ់គផ្ត ើមទាញគោយន្ែសពួ រជីកគនាុះ
រន្ធ ូរ្ហាវង
ំ ទាញគ ើងគោយោក់អ្ំ បាយាទាញគ ើង (្ទ្ទង់)គៅែណៈគពលចារ់គផ្ដម
ើ ទាញ្ុងគ ើង។
គៅគពលគន្ុះ្រសិន្គរើការកំណត្់គពលគវលាគដើមបីភាារ់អ្ំ រយា្ត្ូវបាន្ពន្ារគពលគនាុះន្ែសពួ រលួ សទាញគ ើងន្ឹង្ូ
រគហើយ្រសិន្គរើគលឿន្គពកវត្ថុកនុង្ុងន្ឹងកំពរ់ដូគចា ុះសូ ម្រយ័ត្ា។
③ ការវ ិលជុំ វ ិញ ការគោុះន្លង ការគរៀរចំស្ារ់ជីក
គៅគពលទាញគ ើង្ុង សូ មរ ឹត្រន្ត ឹងន្ែសលួ សជីក (គរើកន្ិងរិទ) ។
គៅគពល្ុង្ត្ូវបាន្កាត្់ផ្កតច់ន្ង
ិ ្ន្ដល់កមព ស់ន្ដលបាន្កំណត្់ទុកជាមុន្គនាុះគោយ្រត្ិរត្ត កា
ិ រអំ្បាយារ
ងវ ិលររន្ត ិចមត ងៗគនាុះ រន្ងវ រគៅទីតាំងរគញ្ច ញ។
គៅគពល្ន្ដល់ទីតាង
ំ រគញ្ច ញគនាុះ្ត្ូវផ្កតច់អំ្បាយាទាញគ ើងន្ិងអំ្បាយាជីក
ចារ់្ហាវង
ំ ទាំងសងខាងរន្ធ ូរន្ត្្ហាវង
ំ ជីករ ួចគោុះ្ុងគចញ។
គៅគពលការគោុះន្លងចរ់រ ួចរាល់គហើយ គោយវ ិលជុំ វ ិញគៅទីតាំងជីកគហើយចារ់្ហាវង
ំ ជីក។ រនាទរ់មក
រន្ធ ូរ្ហាវង
ំ ជីក ចារ់្ហាវង
ំ ន្ដលគ្វ ើឲ្យ្ូ រ្សាលគ ើង វ ិញរគណដើរទាាក់្ុងរ ួចមកចារ់គផ្ដ ើមការជីករនាទរ់។
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2 ... ការារមូ លោាន្
clamshell្ត្ូវបាន្គ្រើស្ារ់ការជីករញ្ឈរគៅគ្កាមថ្ផ្ទដី។
ដីសម្សរស្ារ់ការែួ ងគនាុះ្ត្ូវបាន្កំណត្់ចំគពាុះភាពរ ឹងទន្់គៅម្យម
រុន្ន្ត ការែួ ងគៅគ្កាមទឹកអាចគ្វ ើគៅបាន្។ គលើសពីគន្ុះគទៀត្
វា្ត្ូវបាន្គរគ្រើជាញឹកញារ់ស្ារ់ចាត្់ការគលើវត្ថុរលុងដូ ចជាដីែាច់ន្ិងងម កំគទចគហើយអាច្ត្ូវបាន្គ្រើយាង
ាន្្រសិទធិភាពស្ារ់ការផ្ទុកគៅកនុងដរផ្ទក
ុ គៅទីតាង
ំ ែព ស់។
①វវ ិ្ីសា្សត ជីក
គន្ុះជាឧទាហរណ៍ថ្ន្ការារន្ដលាន្clamshell។

(ក) ការកាត្់ឫសថ្ន្ការោាន្សាងសង់

(ឃ) រំន្រស្ុក

(រ) ផ្ទុក(tsumikomi)គៅ្រោរ់ដឹកដីគចាល

(ច) ផ្ទុក(tsumikomi)គៅដរគៅកន្ន្ា ងែព ស់

រ ូរភាពទី 6-63 ឧទាហរណ៍ថ្ន្ការារជាមួ យclamshell

② ្រការ្រ ុង្រយ័ត្ាចំគពាុះការារជីក
ចំណុច្រ ុង្រយ័ត្ាជាពិគសសកនុងការជីកជាមួ យclamshellគនាុះដូ ចត្គៅគន្ុះ។
a) គៅគពលជីកដីទន្់គនាុះរួ រន្ត្គ្វ ើការគោយោក់កាតរគផ្តកឬគោយដំគ ើងាសុន្
ី គៅគលើយាន្ោាន្រ ឹងាំ។
b) រកាដងសន្ទ ូចឱ្យែា ីតាមន្ដលអាចគ្វ ើគៅបាន្គហើយគ្រើវាឱ្យឈរ។
c) គ្រើន្ែសពួ រលួ សគងរគលើ្ង
ុ ផ្ងវ ិលជុំ វ ិញយាងសាៃត្់ផ្ងន្ដរ។
6.2.4.

ាសុន្
ី ជីកន្ផ្ាកទារជាងដី (អត្ថ រទ ទំព័រទី 137)

1 ... ្រត្ិរត្ត ិការមូ លោាន្
្រត្ិរត្ត ិការមូ លោាន្គោយាសុន្
ី ជីកន្ផ្ាកទារជាងដីគនាុះាន្ដូ ចខាងគ្កាម។
①ការជីក
ជីកជាមួ យអំ្បាយាជីក។
ជគ្តថ្ន្ការជីក្ត្ូវបាន្ន្កសំរ ួលគោយ្រត្ិរត្ត ការអំ្បាយាទាញគ ើងន្ិងចារ់្ហាវំងជាមួ យរា។
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② ការទាញគ ើង
គៅគពល្ុងទាញគ ើងគនាុះគពញគហើយគនាុះោក់អំ្បាយាទាញគ ើងគោយផ្កដច់្ហាវំងជីកន្ិងចារ់្ហាវង
ំ ជីក
គៅគពលគនាុះ ្ហាវំងជីក្ត្ូវបាន្រុុះគរ ើរន្ត ិចមត ងៗ
គដើមបីទាញ្ុងោក់គ ើងគៅខាងគលើគហើយ្ហាវំងជីក្ត្ូវបាន្ន្កសំរ ួលគដើមបីគ្វ ើគអាយាន្ត្ុលយភាពកនុង្ុងគដើមបីកុំ
គអាយកំពរ់។
③ ការវ ិលជុវំ វ ិញ
គៅគពលោក់្ុងអស់រលីង សូ មវ ិលជុំ វ ិញគោយ្រត្ិរត្ត កា
ិ រអំ្បាយារន្ត ច
ិ មដ ងៗ។ គៅគពលគន្ុះ
កំពស់ថ្ន្ការទាញ្ុងគ ើងគនាុះ្ត្ូវបាន្កំណត្់គៅន្ឹងកមព ស់ន្ដលចុង្កញាំ្ុងមិន្រុះពាល់ជាមួ យគរលគៅដូ ច
ជាឡាន្ដឹកទំន្ិញគពលគបាុះគចាល។
④ ការគបាុះគចាល(danpu)
គៅគពលោក់្ុង្ន្ដល់គរលគៅគបាុះគចាល(danpu)
គោយរន្ធ ូរន្ែសទាញន្ិងន្ែសពួ រជីករ ួចមកគបាុះគចាល(danpu)។ គៅគពលគន្ុះ
្រសិន្គរើ្ហាវំងជីក្ត្ូវបាន្រន្ធ ូរភាាមៗគនាុះ្ុងន្ឹងគរ ើគៅឆាៃយជាងការរំពង
ឹ ទុកគហើយវាមិន្្ត្ឹមន្ត្អាចគបាុះគចា
ល(danpu)បាន្្ត្ឹម្ត្ូវរុគណ្ត
ណ ុះគទរុន្ន្ត វាក៏ន្ឹងរុកឡាន្ដឹកទំន្ញ
ិ ផ្ងន្ដរដូ គចា ុះសូ ម្រយ័ត្ា។
⑤ សត ង់ោរវ ិលជុំ វ ិញន្ិងជីក
កនុងគពលដំណ្តលរាគៅគពលរញ្ច រ់ការគបាុះគចាល់(danpu)រន្ធ ូរ្ហាវំងជីកន្ិង្ហាវង
ំ ទាញគ ើងកនុងគពលវ ិលជុំ វ ិញ
គដើមបី្ត្ រ់គៅទីតាំងជីកគដើម វ ិញ។ គៅគពលគន្ុះ
វវ ិ្ីសា្សត ថ្ន្ការរន្ធ ូរ្ហាវំង្ត្ូវន្ត្បាន្ន្កត្្មូវគៅតាមទីតាំងន្ដលបាន្កំណត្់ទក
ុ ជាមុន្ថ្ន្្ុង។
ដូ ចរាគន្ុះផ្ងន្ដរ ្ត្ូវ្រ ុង្រយ័ត្ាករ
ុំ ន្ធ ូរន្ែសពួ រគ្ចើន្គពក។
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2 ... ការារមូ លោាន្
ាសុន្
ី ជីកន្ផ្ាកទារជាងដី្ត្ូវបាន្គ្រើជាចមបងស្ារ់ការរូ មែាច់គៅតាមដងទគន្ា ការជីកផ្ល វូ ទឹក
ការជីកយកដីទន្់ ការ្រមូ លផ្្ុំពបា
ី ត្ទគន្ា ជាគដើម គហើយគរើគ្្ៀរន្ឹងន្រល (shoberu) អូ សជីក
មិន្សម្សរស្ារ់ការជីកយកដី រ ឹងឬការជីកគ្ៅរុន្ន្ត វាសម្សរស្ារ់ការជីកដីរាក់ន្ិងត្ំរន្់្ំទូលាយ។ ..
①វវ ិ្ីសា្សត ជីក
គន្ុះរឺជាឧទាហរណ៍មួយថ្ន្ការជីកន្ិងផ្ទុកការារគោយាសុីន្ជីកន្ផ្ា កទារជាងដី។

(ក) ការជីកជគ្ាល (nori men) គៅគ្កាមដី

(ឃ) ការកាត្់ឫសថ្ន្្រឹុះសំណង់ន្ិងការ្រមូ លផ្្ុំពីបាត្ទគន្ា ជាគដើម

(រ) ការជីកផ្ល វូ ទឹក ្រឡាយ ការរូ មែាច់

(ច) ផ្ទុកគលើថ្ផ្ទ ន្ត្មួ យគៅគលើដី
(ង) ផ្ទុកគៅខាងគ្កាមពីដីការារ

(ច) ផ្ទុកគៅHopper

រ ូរភាពទី 6-64 ឧទាហរណ៍ថ្ន្ការជីកន្ិងការារផ្ទុកគោយាសុីន្ជីកន្ផ្ាកទារជាងដី
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② ្រការ្រ ុង្រយ័ត្ាចំគពាុះការារជីក
ចំណុចខាងគ្កាមន្ដលរួ រន្ត្កត្់សាគល់ជាពិគសសគៅកនុងការារជីកគោយាសុីន្ជីកន្ផ្ាកទារជាងដី។
ក ទំហំន្ថ្ន្្ុងរួ រន្ត្្ត្ូវរាគៅន្ឹងសមត្ថ ភាពររស់ាសុីន្។
ែ ន្ែសសាវក់ទាញន្ិងshackle (shakkuru)
ី់្ត្ូវបាន្សឹកយាងខាាំងដូ គចា ុះពិន្ិត្យគមើលវាឱ្យបាន្ហម ត្់ចត្់ន្ិងជំន្ួសន្ែសន្ដលាន្កំហុស។
រ គ្រើន្ែសពួ រគបាុះគចាល (danpu) ន្ដលាន្្រន្វងសមរមយ។
ឃ រគងក ើន្ដងសន្ទ ូចឲ្យែព ស់ (age) តាមន្ដលអាចគ្វ ើគៅបាន្គៅគពលគ្វ ើការ។
ង មុំដងសន្ទ ូចមិន្្ត្ូវគ្រើគ្កាមមុំកំណត្់ (ជាទូ គៅ្រន្ហល30ដឺគ្ក) ន្ដល្ត្ូវបាន្កំណត្់ស្ារ់ាសុីន្។ (សូ មគមើលរ ូរភាពទី 6-65)
។

ជា្មម តា30
ដឺគ្កឬគ្ចើន្ជាងគន្ុះ

រ ូរភាពទី 6-65 មុំកំណត្់ថ្ន្ដងសន្ទ ូច
ច ពាយាមជីកគសដ ើងន្ិងទូ លាយ។
ឆ្ កុំឲ្យ្ុងរុះគៅដងសន្ទ ូចឬវាយ្ុងរុះគលើដី។

6.3.
6.3.1.

ការចាត្់ន្ចងន្ិងការារសុវត្ថ ិភាពន្គ វា៉ែល័រ・មូ ទ័រន្ិងាសុន្
ី គកៀរដី (អត្ថ រទ ទំព័រទី140)
គ វា៉ែល័រ・មូ ទ័រ(អត្ថ រទ ទំពរ័ ទី 140)

1 ... ្រត្ិរត្ត ិការមូ លោាន្
ឧរករណ៍្រត្ិរត្ដ កា
ិ រថ្ន្ឧរករណ៍ការារស្ារ់គ វា៉ែល័រ・មូ ទ័រគនាុះ រ ួមាន្
ចងក ឹុះគលែស្ារ់្រត្ិរត្ដ ិការគលើកន្ិងចុុះថ្ន្ផ្លុំន្រល (គឆ្វ ងន្ិងសាតំ) ចងក ឹុះគលែលំគអៀង ចងក ឹុះគលែរន្ងវ រឲ្យគៅចំគហៀង
ចងក ឹុះគលែរន្ងវ រឲ្យដំរូងទាញ ចងក ឹុះគលែ្រត្ិរត្ដ ិការគោយArticulate
ចងក ឹុះគលែ្រត្ិរត្ដ ិការរងវ ិលថ្ន្ផ្លន្ុំ រល
ន្ិងចងក ឹុះគលែ្រត្ិរត្ដ ិការគលើកន្ិងចុុះថ្ន្ឧរករណ៍រុកឲ្យថ្ផ្ទដីររូ ត្
គហើយាន្វ ិ្ី្រត្ិរត្ដ កា
ិ រពីរ្រគេទ រឺ្រគេទគមកាន្ិកន្ិង្រគេទធារាសា្សត ។
រ ូរភាពទី 6-66 រាាញឧទាហរណ៍មួយថ្ន្ឧរករណ៍្រត្ិរត្ដ ិការសំរារ់ឧរករណ៍ការារររស់គ វា៉ែល័រ・មូ ទ័រ។
ការគ ើងចុុះឧរករណ៍រុកឲ្យថ្ផ្ទ ដីររូ ត្ (sukarifaiya)

Articulate(atikureto)
រុញ

ទាញ

ទាញ

រុញ

ការរន្ងវ រឲ្យរងវ ង់គៅចំគហៀង
រុញ

ការលំគអៀង
រុញ

ទាញ

ការរងវ ិលរងវ ង់
ទាញ

ទាញ

ការរន្ងវ រឲ្យគៅផ្លុំន្រល(buredo)
រុញ

ទាញ

រុញ

ផ្លុំន្រលគ ើងគលើន្ិងចុុះគ្កាម (ខាងគឆ្វ ង)

ផ្លុំន្រលគ ើងគលើន្ិងចុុះគ្កាម (សាតំ)

ទាញ

ទាញ

រុញ

រុញ

រ ូរភាពទី 6-66 ឧទាហរណ៍ថ្ន្ឧរករណ៍្រត្ិរត្ដ ិការររស់គ វា៉ែល័រ・មូ ទ័រ
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ចំណុចខាងគ្កាមន្ដលរួ រន្ត្កត្់សាគល់គៅកនុង្រត្ិរត្ត ិការជាពិគសស។
① ដូ ចបាន្រាាញកនុងតារាងទី 6-3
មុំថ្ន្ផ្លុំន្រល្ត្ូវបាន្ជីកគៅគពលជីកយាង្ជាលគ្ៅគនាុះឲ្យត្ូ ចន្ិងគៅគពលជីករាក់គនាុះ្ំ
រុន្ន្ត មុំគន្ុះរុះពាល់ដល់្រសិទធិភាពការារ ដូ គចា ុះការារ្ត្ូវគ្វ ើគៅមុស
ំ ម្សរស្ារ់ការារ ។ ជា្មម តា ្រន្ហល

60 ដឺគ្ក រឺជាសត ង់ោរ រុន្ន្ត គៅគពលរញ្ច រ់វាាន្្រន្ហល 90ដឺគ្ក។
តារាងទី 6-3 រុណភាពដីន្ិងមុំ
មុំ (θ)

រុណភាពដី

មុំ

ដី រ ឹង
ដីទន្់
ការ្រមូ លដី
ការរញ្ច រ់

②

ន្រមផ្លុំន្រល (ការកាត្់) មុំាន្ពី 30គៅ40ដឺគ្ក រុន្ន្ត ជាទូ គៅវាត្ូ ចស្ារ់ដី រ ឹងន្ិង្ំស្ារ់ដីទន្់

(សូ មគមើលរ ូរភាពទី 6-67) ។
③

ការជីកងាល្់ កាលគៅសូ ន្ិងដីែាច់្ត្ូវបាន្អន្ុវត្ត គោយឧរករណ៍រុកឲ្យថ្ផ្ទដីររូ ត្ គហើយ្រន្ហល60

ដឺគ្ករន្ដលជាមំីុន្រមផ្លុំន្រលគៅគពលគនាុះរឺសតង់ោរ រន្ុ ន្ត ការារជីកផ្ល វូ ្កាលគៅសូ ាន្្រន្ហល70អងា
(សូ មគមើលរ ូរភាពទី 6-68) ។.
គចចភាារ់ន្ដលត្
្មូវមុំថ្ន្ការកាត្់
ផ្លុំន្រល

មុំកាត្់

មុំន្រមផ្លុំន្រល

រ ូរភាពទី 6-67 មុំន្រមផ្លុំន្រល

រ ូរភាពទី 6-68 មុំកាត្់ថ្ន្ឧរករណ៍រុកឲ្យថ្ផ្ទដីររូ ត្
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2 ... ការារមូ លោាន្
① ្រការ្រ ុង្រយ័ត្ាជាមូ លោាន្
ក គទាុះរីជាវាអា្ស័យគលើ្រគេទការារក៏គោយ គលបឿន្ការាររួ រន្ត្ាន្ពី3 គៅ6រី ូ ន្ម្ត្ កនុងមួ យគាងជាមរគុគទសក៍។
ែ ការលំគអៀង (គផ្ែៀង)
ថ្ន្សំរកកង់កនុងអំ ុ ងគពលគ្វ ើការគនាុះ្ត្ូវបាន្អន្ុវត្ត គោយគផ្ែៀងវាកនុងទិសគៅថ្ន្windrowតាមក្មិត្ថ្ន្រន្ទុក
(សូ មគមើលរ ូរភាពទី 6-69) ។
ទិសគៅថ្ន្ការគ្វ ើដំគណើរគោយសាររន្ទុក
គៅ្ត្ង់
ទិសគៅថ្ន្ការគ្វ ើ
ដំគណើរគោយលំ
គអៀង

windrow

រ ូរភាពទី 6-69 ្រត្ិរត្ត ិការលំគអៀង

រ គៅគពលគ្វ ើដំគណើររុគណ្ត
ណ ុះ
្ត្ូវទុកផ្លុំន្រលគៅកនុងទទឹងយាន្គហើយគលើកាសុីន្ការារដូ ចជាផ្លុំន្រលជាគដើមពីគលើដីគអាយបាន្គ្ចើន្រំផ្ុត្គដើមបីកុំគអាយរុះគលើថ្ផ្ទ
ដី។

(ឃ)ការរុះពាល់កង់(hoiru)ខាងគ្កាយន្ិង
ផ្លុំន្រល ផ្លុំន្រលន្ិងសុម

(រ) ការរុះពាល់ផ្លុុះន្រល(buredo)ន្ិងឧរករណ៍រុកឲ្យថ្ផ្ទដីររូ ត្(sukarifaiya)

(ក) ការរុះពាល់កង់(hoiru)ខាងមុែន្ិងផ្លុំន្រល

រ ូរភាពទី 6-70 ឧទាហរណ៍ថ្ន្ការរុះពាល់ផ្លុំន្រល
ឃ គៅគពលគរើកររ សូ មរន្ថ យគលបឿន្តាមន្ដលអាចគ្វ ើគៅបាន្មុន្គពល្រត្ិរត្ត ិការ។ ជាពិគសស
្រគេទArticulateាន្ហាន្ិេ័យែព ស់ថ្ន្ការដួ លចុុះ។
ង គ្រើ្ហាវំងាសុីន្គៅគពលចុុះពីជ្ាល(nori men)គហើយគ្រើ្ហាវំងគជើងគៅគពលគលបឿន្គៅន្ត្គលឿង។
ច គៅគលើជ្ាល(nori men)គ ើងគលើន្ិងចុុះគ្កាមគៅមុំខាងគ្ទត្គៅជ្ាល(nori men)គហើយកុំរត្់តាមអងក ត្់្ទូងឬរត្់មុត្្សួ ច។
ឆ្ សូ ម្រយ័ត្ាគ្ពាុះការចារ់្ហាវំងភាាមៗកនុងគលបឿន្គលឿន្ាន្គ្រុះថ្នាក់។
ជ គៅកនុងការលំគអៀងថ្ន្សំរកកង់កំ ុ ងគពលកំពុងដំគណើរការ សំរកកង់្ត្ូវបាន្គផ្ែៀងគៅន្ឹងទិសគៅកនុងទិសគៅវ ិលគៅមុែ
គហើយសំរកកង់្ត្ូវគផ្ែៀងគៅទិសផ្ទុយគៅកនុងការរ្ញ្ញចសរ្ញ្ញចស (សូ មគមើលរ ូរភាពទី 6-71) ។

រត្់គឆ្វ ង

ទិសគៅលំគអៀងសំរកកង់

រ ូរភាពទី 6-72 ឧទាហរណ៍ថ្ន្ឥរ ិយារងគៅដល់ជាយ
រ ូរភាពទី 6-71 ការលំគអៀងសំរកកង់គដើមបវ ិលជុំ វ ិញខាងគឆ្វ ង
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② ការារអន្ុវត្ត
គ វា៉ែល័រ・មូ ទ័រ
្ត្ូវបាន្គ្រើជាចមបងស្ារ់ការារគលើដីន្ដលាន្្ទង់្ទាយ្ំដូចជាគការផ្ល វូ ឲ្យរារគសម ើន្ិងជីក្រឡាយន្ដលាន្រាងជាក់លាក់គហើយ
្ត្ូវបាន្គ្រើស្ារ់ការារដកគចញ្ពិលផ្ងន្ដរ។
ក) ការារឈូ សឆាយព្ារដីន្ិងជីក
គលបឿន្ស្ារ់ការឈូ សឆាយព្ារដីរឺពី6គៅ10 រី ូ ន្ម្ត្កនុងមួ យគាងស្ារ់ការរញ្ច រ់្ត្ួ សៗន្ិង2គៅ3
រី ូ ន្ម្ត្កនុងមួ យគាងស្ារ់ការរញ្ច រ់ភាពលែ ិត្លែ ន្់។ គៅគពលគន្ុះមុំថ្ន្ផ្លុំន្រលគ្ចើន្ន្ត្90 ដឺគ្ក
រុន្ន្ត វាអាចន្ឹងាន្រាងគកាងរន្ត ិចអា្ស័យគលើសាថន្ភាពន្ដលគៅសល់ថ្ន្windrow។ ដូ ចរាគន្ុះផ្ងន្ដរ គៅគពលរញ្ច រ់
កុំគ្វ ើ្រត្ិរត្ត ិការផ្លុំន្រលភាាមៗ។
គៅគពលជីក
សូ មគ្ជើសគរ ើសយកមុំន្រមថ្ន្ផ្លុំន្រលន្ិងមុំតាមថ្ផ្ទផ្ល វូ ជីកន្ិងរុណភាពដីជាគដើមគហើយសូ ម្រយ័ត្ាកុំទុកដីគៅគលើន្ែសឆ្ា ងកាត្់ថ្ន្កង់
គ្កាយ។
្រសិន្គរើថ្ផ្ទផ្ល វូ ជីកាន្លកេ ណៈរ ឹងគហើយមិន្អាចជីកបាន្គោយគ្រើន្ត្ផ្លុំន្រលគនាុះគទចូ រគ្រើឧរករណ៍រុកឲ្យថ្ផ្ទដីររូ ត្។
គ្វ ើឱ្យ្កញាំថ្ន្ឧរករណ៍រុកឲ្យថ្ផ្ទ ដីររូ ត្បាន្គ្ៅរំផ្ុត្តាមន្ដលអាចគ្វ ើគៅបាន្។ ដូ ចរាគន្ុះផ្ងន្ដរ
កុំកាច់ចងក ូត្កនុងកំ ុ ងគពលរំគពញការារថ្ន្ឧរករណ៍រុកឲ្យថ្ផ្ទដីររូ ត្គ្ពាុះវាអាចពត្់្កញាំន្ិងដំរូងទាញ។
ែ) ឥរ ិយារងគៅដល់ជាយ
វា្ត្ូវបាន្គ្រើគៅគពលផ្លុំន្រល្ត្ូវបាន្រុញគចញគៅចំគហៀងគហើយជាយផ្ល វូ រឺទន្់គហើយត្ួ រងយន្ត មិន្អាចទាញបាន្គទ។
ករណីន្ដលាន្ន្ត្សុីឡាំងរន្ងវ រឲ្យរងវ ង់គៅចំគហៀងរុគណ្ត
ណ ុះន្ដល្ត្ូវបាន្គ្រើគហើយការរន្ងវ រឲ្យគៅរងវ ង់្ត្ូវបាន្គ្រើរ ួមរាគដើមបី្ន្ដ
ល់ន្ដន្កំណត្់ (ទីតាំងការគៅដល់ជាយ្ន្ដល់ក្មិត្អត្ិរ រ ិា)
គៅកនុងឥរ ិយារងមួ យន្ដលន្ដលជីកន្ិងឈូ សឆាយព្ារដីគៅទីតាំងឆាៃយពីន្ផ្ាកកណ្ត
ត លថ្ន្ត្ួ រងយន្ត ។
គៅគពលគបាុះជំហាន្គលើwindrow ជាមួ យកង់ខាងគ្កាយ សូ មជាន្់windrowវី់រវាងកង់ខាងគឆ្វ ងន្ិងខាងសាតំគៅន្ផ្ាកខាងគ្កាយ។

រ ូរភាពទី 6-73 ឧទាហរណ៍ថ្ន្ឥរ ិយារងកាត្់ររស់bank cut
រ) ឥរ ិយារងកាត្់ររស់bank cut
ឥរ ិយារងbank cut ្ត្ូវបាន្គ្រើស្ារ់ការកាត្់ន្ិងគរៀរចំការារគៅគលើជគ្ាល (nori men) ន្ិងជគ្ាល (nori men) ទារ
រុន្ន្ត គោយសារជាគរឿយៗឧរករណ៍ន្ីមួយៗគ្ជៀត្ន្្ជកបាន្ជាគ្វ ើការគោយ្រ ុង្រយ័ត្ាគដើមបីកុំគ្វ ើឱ្យាន្កំ ហុសកនុង វ ិ្ីស្ារ់យកឥរ ិ
យារងbank cut។
វវ ិ្ីរឺយកមុំរុញគៅ្រន្ហល60 ដឺគ្កស្ារ់ទិសន្ដលចង់bank cutគ្វ ើឲ្យរុះដីគោយរុញផ្លុំន្រលន្ិងរងវ ង់
្រត្ិរត្ត ិការសុីឡាំងគលើកគ ើងផ្លុំន្រលថ្ន្ខាងគឆ្វ ងន្ិងខាងសាតំគដើមបីផ្កាស់រ្រឥរ
ូ
ិយារងថ្ន្bank
cutគហើយគលើកសុីឡាំងគលើកគ ើងផ្លុំន្រលស្ារ់ទិសន្ដលចង់bank cutរ្ងួ មន្ិងព្ងីកសុីឡាំងគលើកគ ើងផ្លុំន្រលគៅាេងគទៀត្។
កនុងឥរ ិយារទថ្ន្bank cutពាយាមគ្វ ើការមត ងគហើយមដ ងគទៀត្យាងែា ីៗគៅទូ ទា ំងការារ។

ន្រលឈូ សសាែត្្ពិល

រ ូរភាពទី 6-74 ឧទាហរណ៍ថ្ន្ការគ្វ ើការជាមួ យន្រលឈូ សសាែត្្ពិល
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③Articulate
Articulate្ត្ូវបាន្គ្រើស្ារ់គរលរំណងកាត្់រន្ថ យកាំ វ ិលគៅគពលន្ដលគៅអីអាកគរើកររន្ិងកង់គរើកររ្ត្ូ
វរំន្រកគចញពីន្ផ្ាកគ្វ ើការគហើយគៅគពលកង់ខាងមុែ្ត្ូវបាន្ទូ ទាត្់គដើមបីគ្វ ឱ្
ើ យត្ួ ាសុន្
ី ាន្គសថ រភាព។
គោយសារArticulateន្ិងថ្ដចងក ូត្គនាុះមុំរវាងកង់មុែន្ិងគ្កាយ្ត្ូវបាន្្ំគ ើងដូ គចា ុះកាំ វ ិលគនាុះត្ូ ចជាងន្ដល
ាន្ចាៃយ្រន្ហល 2ភារ3 ថ្ន្កាំ វ ិលគៅគពលមិន្បាន្Articulate។
គោយសារសកមម ភាពគៅកនុងការគវន្រាងអកសរTាន្ភាពែុសន្រា កពីការលំគអៀងបាន្ជាផ្កាស់រ្រArticulateតាមភា
ូ
ពសម្សរ។ គលើសពីគន្ុះគៅគទៀត្
គៅកនុងការគវន្រាងអកសរUអាចរងវ ល
ិ ្រករគោយ្រសិទធិភាពគោយផ្កាស់រ្រទិ
ូ សគៅថ្ន្Articulateគៅពាក់កណ្ត
ត ល
។ គលើសពីគន្ុះ កាំថ្ន្ការវ ិល្ត្ូវបាន្កាត្់រន្ថ យគហើយគោយគ្រើឥ រ ិយារងគៅដល់ជាយ
ជាមួ យរា្ជ ុងអាច្ត្ូវបាន្ដំគណើរការ្រករគោយ្រសិទធិភាព
(ដីអាច្ត្ូវបាន្ោក់គៅ្ជ ុងគោយមិន្ាកគ្កាយ) ន្ិងសូ មបីន្ត្គៅគលើផ្ល វូ រាងអកសរS
ន្ដលាន្រាងត្ូ ចគនាុះក៏អាចក្មិត្ដីគៅ្ររ់ត្រ
ំ ន្់។

រ ូរភាពទី 6-75 ការគវន្រាងអកសរUគៅArticulate

្រសិន្គរើគ្វ ើArticulateន្ិងរន្ងវ រចងក ូត្កនុងទិសគៅផ្ទុយ
គនាុះកង់ខាងមុែន្ិងខាងគ្កាយអាចគៅ្ត្ង់គលើផ្ល វូ ែុសៗរា។ គោយគ្រើ្បាស់ចណ
ំ ុ ចគន្ុះ
ត្ួ រងយន្ត អាចដំគណើរការបាន្លែ ន្ិងរលូ ន្គោយទូ ទាត្់កង់ខាងមុែគដើមបីដំគណើរការគលើន្ផ្ា កន្ដលាន្ក្មិត្រ ួចគហើ
យគៅកនុងការឈូ សឆាយព្ារដីន្ិងន្ចកដី។ គលើសពីគន្ុះគទៀត្
គៅគពលជាយផ្ល វូ គែាយគនាុះសាព្លីគន្ន្អរជាម្យមមិន្អាចទទួ លបាន្គោយគៅដល់ជាយ
ដូ គចា ុះកង់ខាងមុែអាច្ត្ូវបាន្ទូ ទាត្់គហើយាន្ន្ត្ចំន្ណកកង់្ុន្្ៃ ន្់រុគណ្ត
ណ ុះន្ដលអាចរំន្រកគចញពីជាយផ្ល វូ
ស្ារ់ការារ។ គលើសពីគន្ុះគទៀត្ គៅគពលន្ដលាន្ដីគ្ចើន្្ត្ូវបាន្កាត្់គចាលគោយbank
cutន្ិងកង់ខាងគ្កាយជិុះគលើវា (កនុងករណីចាត្់ន្ចងឲ្យាន្រាងទំន្រ់ជា្ពិលស្ារ់ការដក្ពិលគចញ)
សុវត្ថ ភា
ិ ពថ្ន្ត្ួ យាន្អាច្ត្ូវបាន្ធានាគោយការចាកគចញ កង់ខាងគ្កាយពីជគ្ាល (nori men) ។

ចំន្ួន្អុហវសិត្

ឥរ ិយារងអុហវសិត្គោយគ្រើArticulate

រ ូរភាពទី 6-76 គរើកររគោយអុហវសិត្
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④ ឧរករណ៍រុកឲ្យថ្ផ្ទ ដីររូ ត្
ឧរករណ៍រុកឲ្យថ្ផ្ទ ដរី រូ ត្ក៏អាចផ្កាស់រ្រមុ
ូ កា
ំ ត្់បាន្ន្ដរ
គទាុះរីជារន្ត ច
ិ ដូ ចជាផ្លុំន្រលគហើយគ្វ ឱ្
ើ យវា្ំជាងស្ារ់វត្ថុ រ ឹង។
ការត្ំរង់ទស
ិ ថ្ន្្កញាំឧរករណ៍រក
ុ ឲ្យថ្ផ្ទដីររូ ត្អាចផ្កាស់រ្រអត្់
ូ
បាន្គទគហើយវាសថ ត្
ិ កនុងទិសដូ ចរាន្ឹងសុមដូ គចា ុះវា
មិន្អាច្ត្ូវបាន្គ្រើគៅកនុងសាថន្ភាពន្ដលបាន្Articulateគនាុះគទ។
មុំកាត្់

រ ូរភាពទី 6-77 គលបឿន្កាត្់ថ្ន្Scari

6.3.2.

ាសុន្
ី គកៀរដី (ាសុីន្គកៀរដី មទ័រ ូ(mota sukurepa) (អកសរទី ទំព័រទី 147)

1 ... ្រត្ិរត្ត ិការមូ លោាន្
ឧរករណ៍្រត្ិរត្ដ កា
ិ រថ្ន្ឧរករណ៍ន្ដលគ្វ កា
ើ រររស់ាសុីន្គកៀរដី មូ ទ័រ
្ត្ូវបាន្ផ្ស ំគ ើងគោយគ្រើចងក ឹុះគលែ្រត្ិរត្ដ ិការស្ារ់ការគលើកន្ិង
រនាទរថ្ន្គអៀមការពារន្ិងចងក ឹុះគលែ្រត្ិរត្ដ ិការស្ារ់ឧរករណ៍បាញ់ែយល់គោយសាព្។
រ ូរភាពទី 6-78 ជាឧទាហរណ៍មួយថ្ន្ឧរករណ៍្រត្ិរត្ដ កា
ិ រថ្ន្ឧរករណ៍ការារាសុន្
ី គកៀរដី ។
្ាន្់្ហាវំង

្ាន្់រគងក ើន្គលបឿន្(akuseru pedaru)

្ាន្់កាន្់

ចងក ឹុះគលែ្រត្ិរត្ត ិការគអៀម
ការពារ
ចងក ឹុះគលែ្រត្ិរត្ដ ិការឧរករ
ណ៍បាញ់ែយល់គោយសាព្

ចងក ឹុះគលែ្រត្ិរត្ដ ិ
ការរូ ល

ចងក ឹុះគលែរ្រគលបឿន្
ូ

្ាន្់ថ្ន្សព ឺរងវ ិលកង់

រ ូរភាពទី 6-78 ឧទាហរណ៍ថ្ន្ឧរករណ៍្រត្ិរត្ដ ិការថ្ន្ាសុីន្គកៀរដី

2 ... ការារមូ លោាន្
① ្រការ្រ ុង្រយ័ត្ាជាមូ លោាន្
ក ថ្ផ្ទផ្ល វូ ន្ដលដំគណើរការគនាុះរួ រន្ត្បាន្រកាគោយភាពមិន្គសម រ
ើ ា ត្ិច។
ែ រន្ថ យគលបឿន្គពលរត្់គកាង។
ជាពិគសស
គៅគពលគ្វ ដ
ើ ំគណើរជាមួ យដីែាច់សូម្រយ័ត្ាថ្នកង់គ្កាយអាចន្ឹង វ ិលហួ សពីការរំពង
ឹ ទុកគោយសារកាាំងរងវ ល
ិ
ន្ិងអាចាកគចញពីថ្ផ្ទផ្ល វូ ឬ្ក ុ ក។
រ គជៀសវាងការរត្់ខាាំងតាមន្ដលអាចគ្វ ើគៅបាន្។
្ត្ូវ្រ ុង្រយ័ត្ាជាពិគសសជាមួ យគកាងSត្ូ ចគ្ពាុះវាគ្រុះថ្នាក់។
ឃ ដីទន្់រួរឆ្ា ងកាត្់គោយ្ត្ង់គហើយកុំ វ ិលវល់។
ង កុំឆ្ាងកាត្់ចំគណ្តត្។
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ច គពលកំពង
ុ គរើកររ សូ មរន្ថ យរូ ល (្រន្ហល 2សង់ទីន្ម្ត្ពីដ)ី ន្ិងគ្វ ើឲ្យត្ួ យាន្បាន្ទារ។
ជាពិគសស កុរំ ត្់ជាមួ យគអៀមការពារ ន្ដលគលើកគ ើងែព ស់គលើកន្លងន្ត្ការារន្ចកដី។

រ ូរភាពទី 6-80 ្រយ័ត្ាកុំគលើករូ លគ្ចើន្គពក

រ ូរភាពទី 6-79 ការ្រ ុង្រយ័ត្ាកនុងការគ្វ ើឱ្យររូ ត្គោយសារន្ត្កាាំងរងវ ិល

ឆ្ គៅគលើផ្ល វូ ជ្ាល(nori men)ខាាំង សូ មគ្រើ្ហាវំងាសុន្
ី ន្ិង្ហាវង
ំ គជើង (្ាន្់្ហាវង
ំ ) រ ួមរាគដើមបីចុុះជ្ាល។
មាងគទៀត្ ្រសិន្គរើគលបឿន្គៅន្ត្គកើន្គ ើងគហើយវាាន្គ្រុះថ្នាក់
សូ មរន្ថ យ(sage)រូ លគដើមបីឲ្យវាចូ លគៅកនុងដីគហើយរន្ថ យគលបឿន្។ កុំគលើក(age)ន្រលគៅកណ្ត
ត លជ្ាលេា ំ។
ជ
ផ្ល វូ រត្់ររស់ាសុីន្គកៀរដីន្ង
ិ ផ្ល វូ ឆ្ា ងកាត្់ររស់យាន្ជំន្ុះិ ដថ្ទគទៀត្គនាុះមិន្្ត្ូវ្រសពវ រាគទគហើយគរើគចៀសមិន្ផ្ុត្
គទអា កន្ណនាំន្ឹង្ត្ូវចាត្់តាំង។
ឈ ្រសិន្គរើទទឹងផ្ល វូ ត្ូ ចចគងែ ៀត្ ចូ រគរៀរចំជ្មក(nori
men)ជាគ្ចើន្គហើយគ្វ តា
ើ មគរលការណ៍ថ្ន្ការផ្តលអា
់ ទិភាពដល់យាន្គ ង
ើ ន្ិងរងយន្ត ដឹកទំន្ញ
ិ ។
ញ ្រសិន្គរើថ្ដចងក ូត្្ត្ូវបាន្រត្់កំ ុ ងគពលជីកន្ិងផ្ទក
ុ
ត្ួ រងយន្ត អាចពត្់ែល ួន្ន្ិង្កឡារ់គោយសារន្ត្្ត្ូវបាន្រុញគោយឧរករណ៍រញ
ុ ដូ គចា ុះចងក ូត្្ត្ូវបាន្ដំគណើរការរន្ត ិច
រន្្ ួច។
② ការារអន្ុវត្ត
ាសុន្
ី គកៀរដី អាចអន្ុវត្ត បាន្ជារ់លារ់កនុងការជីក ការដឹកជញ្ជន្
ូ ន្ិង្រត្ិរត្ត កា
ិ រការគ្វ ឲ្
ើ យដីរារគសម ើរ។
គលើសពីគន្ុះគទៀត្ ចាៃយថ្ន្ការដឹកជញ្ជន្
ូ គលើដីែាច់រស
ឺ ម្សរស្ារ់ចាៃយម្យមដូ ចជា្រន្ហល100គៅ400
ន្មត្ស្ារ់ាសុីន្គកៀរដីន្ដលបាន្ទាញ ន្ិងចាៃយឆាៃយពី300 ន្ម្ត្ឬគលើសពីគន្ុះ (អត្ិររា2 គៅ3រី ូ ន្ម្ត្)
ស្ារ់ាសុីន្គកៀរដីមូ ទ័រ។
ក) ការារជីកន្ិងផ្ទុក
មូ លោាន្្រឹុះថ្ន្ការារជីកន្ិងផ្ទក
ុ (សូ មគមើលរ ូរភាពទី 6-81)
រឺ្ត្ូវត្្មឹមកង់ខាងមុែន្ិងខាងគ្កាយគហើយគ្រើជ្ាល(nori men)ចុុះគ្កាម។
ជគ្តជីក(kussaku)ជាម្យម

ជគ្តជីក(kussaku)ជាម្យម
ចារ់គផ្តើមផ្ទុក(tsumikomi) ចុងរញ្ច រ់ថ្ន្ការផ្ទុក(tsumikomi)

ចារ់គផ្តើមផ្ទុក(ts
umikomi)

គលើករូ ល(bouru)ឲ្យែព ស់គពក
ដីែាច់គ្ចើន្គពកមុន្គពលគអៀមការពារ

ជគ្តជីក(kussaku)
ជាម្យម
ទទឹងចុុះរូ ល(bouru
)ឲ្យទារ
ទទឹងគលើករូ ល(bou
ru)គ ើង
គពលគវលា្រត្ិរត្ត ិ
ការរូ ល(bouru)
្រត្ិរត្ត ិការ
គអៀមការពារ

ចុងរញ្ច រ់ថ្ន្ការ
ផ្ទុក(tsumikomi)

ជគ្តជីក(kussaku)មិន្គងរ
គពលគវលចុុះរូ ល(bouru)គៅគ្កាមរឺគលឿន្គពលគហើយ
គពលគវលាគលើករូ ល(bouru)គ ើងរឺយឺត្គពលគហើយ

គ្វ ើវាឱ្យបាន្្ត្ឹម
្ត្ូវ

ទទឹងចុុះរូ ល(bouru)ឲ្យទារគពក

រ ូរភាពទី 6-81 ឧទាហរណ៍ថ្ន្ការារជីក(kussaku)មូ លោាន្
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ជំគៅជីកាន្ភាពែុសន្រា ករាអា្ស័យគលើរណ
ុ ភាពដីន្ង
ិ ជ្ាល
រុន្ន្ត ជំគៅជីករួ រន្ត្ាន្កំ រ ិត្ម្យមតាមន្ដលអាចគ្វ ើគៅបាន្ន្ិងរាក់ន្ង
ិ ន្វងគដើមបីកុំគអាយសំរកកង់ធាាក់។
គលើសពីគន្ុះគទៀត្ ការជីកន្ិងការផ្ទុកន្ឹង្ត្ូវបាន្អន្ុវត្ត តាមលំោរ់លំគោយ
ដូ ចន្ដលបាន្រាាញកនុងរ ូរភាពទី 6-82 គដើមបីកុំឱ្យកន្ន្ា ងដកដីគនាុះែូ ច។

រ ូរភាពទី 6-82 ឧទាហរណ៍ថ្ន្លំោរ់លំគោយកនុងជីក

ែ) ការារដឹកជញ្ជន្
ូ
ការដឹកជញ្ជន្
ូ រួ រន្ត្គលឿន្តាមន្ដលអាចគ្វ ើគៅបាន្ជាមួ យន្ឹងរូ លន្ដលបាន្រនាទរ។ ចំគពាុះគរលរំណងគន្ុះ
វាាន្សារៈសំខាន្់ណ្តស់កនុងការន្ងរកាថ្ផ្ទផ្ល វូ គោយាន្ភាពគសម ើររាគោយគ្វ ើគអាយ្រគសើរគ ង
ើ ន្ូ វផ្ល វូ ន្ដល្ត្ូវដឹក
ជញ្ជន្
ូ គោយគ្រើាសុន្
ី គ វា៉ែល័រ・មូ ទ័រ។ គលើសពីគន្ុះគទៀត្ វាចាំបាច់កនុងការផ្តល់្ជ ុងគទរ្សរតាមកាំាក។
វាចាំបាច់កនុងការកំណត្់ការដឹកជញ្ជន្
ូ គៅដីឱ្យបាន្គ្ចើន្តាមន្ដលអាចគ្វ ើគៅបាន្គហើយ្រសិន្គរើវាទន្់ោក់្កួ
សឬដីែាច់គលើថ្ផ្ទផ្ល វូ ។
គលើសពីគន្ុះគទៀត្ វាចាំបាច់ឲ្យផ្ល វូ រត្់គនាុះហូ រទឹកឱ្យបាន្លែ គហើយគ្បាុះទឹក្រសិន្គរើាន្្ូ លីគ្ចើន្។
c) ការារន្ចកដី(ការចាក់ដគី ចញ)
ក ត្្មូវកមព ស់ររស់រូ លគហើយគ្បាុះវាគៅន្ឹងកមព ស់ន្ដលបាន្កំណត្់។
ែ

មិន្្ត្ូវចាក់ដីទា ំងអស់កនុងគពលន្ត្មួ យគទ

រុន្ន្ត ្ត្ូវគ្បាុះគៅន្ឹងក្ាស់ន្ដលបាន្កំណត្់តាមលំោរ់លំគោយពីកន្ន្ា ងគលើកដីគអាយែព ស់គនាុះទាររំផ្ុត្គៅ
ជារារគសម ន្
ើ ិងព្ងីកទំន្រ់ ដី(សូ មគមើលរ ូរភាពទី 6-83) ។

រ ូរភាពទី 6-83 ឧទាហរណ៍ថ្ន្ការារចាក់ដី
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6.3.3.

ាសុន្
ី គកៀរដី (ាសុីន្គកៀរដី ន្ដលបាន្ទាញ) (អត្ថ រទ ទំព័រទី 150)

ចារ់តាង
ំ ពី្រត្ិរត្ត ិការមូ លោាន្រឺដូចរាន្ឹងរល
ុ ដូ ហស័រកនុង 6.1.1ដូ គចា ុះ គយាងគៅតាមករណីន្្រការ «6.1.1
រុលដូ ហស័ រ ើ 1 ្រត្ិរត្ត ិការមូ លោាន្»។
ឧរករណ៍្ត្ួ ត្ពិន្ត្
ិ យគ្រឿងររ ិកាេរការារររសរល
ុ ដូ ហស័រ្ត្ូវបាន្គ្រើគដើមបីគលើក(age)ន្ិងរន្ថ យ(sage)រូ លដំគ ើ
ង(age)ន្ិងរនាទរ(sage)គអៀមការពារន្ិងរគញ្ញចញឧរករណ៍បាញ់ែយល់គោយសាព្គចញ។

រ ូរងត្ទី 6-1 ឧទាហរណ៍ថ្ន្ឧរករណ៍គ្វ ើការរុលដូ ហស័រ
a គៅកនុងការារជីកន្ិង ផ្ទុកគោយ្រាសុីន្គកៀរដីគនាុះ ្ត្ូវបាន្គ្រើស្ារ់ការគលើកដីគអាយែព ស់(morido)ជាគដើម
ដូ គចា ុះ្ត្ូវ្រយ័ត្ាន្ឹងការរងហ ូរទឹកជាគដើមដូ ចជាកនុងការជីកន្ិងជំរុញកនុងការារររស់រល
ុ ដូ ហស័រ។

b ដីន្ដលអាចរត្់បាន្គៅកនុង ាសុីន្គកៀរដី កនុងថ្នាក់គ្កាមទី9ន្ម្ត្3
រនាទរ់ពីាសុីន្គកៀរដីន្ដល្ត្ូវបាន្ទាញគនាុះគរគៅថ្នសន្ទ សសន្៍គកាណ7-10
គន្ុះទាមទារលកេ ែណឌលែ ្រគសើរគរើគ្រៀរគ្ៀរគៅន្ឹងសន្ទ សសន្៍គកាណន្ដលរុលដូ ហស័រអាចគ្វ ើដំគណើរបាន្ 5-7។
ដូ គចា ុះ វាចាំបាច់្ត្ូវរិត្រូ រជាន្ិចចន្ូវការរងហ ូរទឹកថ្ន្ផ្ល វូ ន្ដលកំពុងរត្់ (រារ់រញ្ចល
ូ ទា ំងការែួ ងការដឹកជញ្ជន្
ូ ដីន្ិងកន្ន្ា ងចាក់ដី)
ន្ិងន្ងរកាកន្ន្ា ងការារលែ ជាន្ិចច។

cវកនុងការារែួ ងន្ិងផ្ទុកទំន្ិញ គលើក(age)គអៀមការពារ ឱ្យបាន្្ររ់្រន្់ (្រន្ហល 15គៅ30សង់ទីន្ម្ត្)
ទាញឧរករណ៍បាញ់ែយល់គោយសាព្ (tailgate) ដល់ទីរញ្ច រ់ន្ិងកំពុងន្ត្រត្់គោយទាាក់(sage)រូ លន្ិងជីកថ្ផ្ទដីគហើយផ្ទុក។
d គៅគពលជីកន្ិងផ្ទុក្ត្ូវរនាទររូ លគដើមបីកុំគអាយ្តាក់ទ័រកង់រងគ្កាុះគនាុះឈរ់ឬក៏រអិល។
e គលបឿន្រត្់រឺទារគហើយររ ិាណរូ លផ្ទុកឲ្យបាន្គពញ។
f រនាទរ(sage)រូ លយាងងាមៗគដើមបីឱ្យកាំរិទចូ លគៅកនុងដីយាងគសៃ ៀមសាៃត្់។
g គៅគពលជីកដី គលបឿន្ការារអាច្ត្ូវបាន្រគងក ើន្គោយត្្មឹម្តាក់ទ័រន្ិងាសុីន្គកៀរដីគហើយគ្រើជ្ាល (nori
men)ចុុះគ្កាមគឆាពុះគៅទិសគៅដឹកជញ្ជន្
ូ គោយគ្វ ើដូគចា ុះអាចរគងក ើន្គលបឿន្ការាបាន្គលឿន្ជាង។
h ជំគៅជីកាន្ភាពែុសរាអា្ស័យគលើរុណភាពដីន្ិងជ្ាល

រុន្ន្ត ការជីករួ រន្ត្ាន្រាក់ន្ិងន្វងជាមួ យន្ឹងជគ្តម្យមតាមន្ដលអាចគ្វ ើគៅបាន្គដើមបីកុំគអាយកង់យាន្គនាុះ
រអិល។
i អាចាន្ជួ រគៅសងខាងន្ូ វ្រឡាយន្ដលរគងក ើត្គ ើងគោយការជីក ដូ គចា ុះគៅគពលចារ់គផ្តើមការាររនាទរ់
ចូ រគ្វ ើការគកាសវាគចាល។
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j រូ ល្ត្ូវន្ត្ទុកឱ្យគផ្ដក្ររ់គពលគវលាកនុងកំ ុ ងគពលគ្វ ើការ។ ្រសិន្គរើថ្ផ្ទដីាន្លកេ ណៈគផ្ដក រុន្ន្ត ដីផ្ទុកមិន្គសម ើរា
វាចាំបាច់្ត្ូវពិន្ិត្យគមើលសាព្ែយល់ថ្ន្សំរកកង់ខាងគឆ្វ ងន្ិងខាងសាតំ។

រ ូរងត្ទី 6-6 សាថន្ភាពការារររសាសុីន្គកៀរដីន្ដល្ត្ូវបាន្ទាញ

6.4.
6.4.1.

ការចាត្់ន្ចងន្ិងការារសុវត្ត ិភាពររស់ាសុីន្ផ្ទុកកំគទចងម (ទំព័រទី 154)
ាសុន្
ី ផ្ទក
ុ កំគទចងម ្រគេទកង់រងគ្កាុះ (អត្ថ រទ ទំព័រទី 154)

ាសុីន្ផ្ទុកកំគទចងម្រគេទកង់រងគ្កាុះរ ួមរញ្ចល
ូ ទា ំងឧរករណ៍្តាក់ទ័រ・ន្រល(shoberu)្ំន្ិងឧរករណ៍រញ្ជន្
ូ ្រគេទកគមទ ច
រុន្ន្ត គោយសារ្តាក់ទ័រ・ន្រល (shoberu) រឺដូចរាន្ឹងបាន្គរៀររារ់ខាងលគហើយដូ គចា ុះ
ឧរករណ៍រញ្ជន្
ូ ្រគេទកំគទចន្ឹង្ត្ូវបាន្ពិពណ៌នាគៅទីគន្ុះ។

1 ... ្រត្ិរត្ត ិការមូ លោាន្
្រត្ិរត្ដ ិការជាមូ លោាន្ថ្ន្ឧរករណ៍រញ្ជន្
ូ ្រគេទកគមទ ចរ ួមាន្ការគ ើងគលើន្ិងចុុះគ្កាមថ្ន្ដងសន្ទ ូចន្ិងថ្ដ
ការលូ ត្ន្ិងយកគោយ្ុងន្ិងការវ ិលររស់ជីរ( jibu)
គហើយាន្ការគ ើងគលើន្ិងចុុះគ្កាមថ្ន្ឧរករណ៍រញ្ជន្
ូ ន្ិងការរគញ្ញចញគៅមុែន្ិងរ្ញ្ញចសថ្ន្ឧរករណ៍រញ្ជន្
ូ ។ ដូ ចរាគន្ុះផ្ងន្ដរ
អា្ស័យគលើ្រគេទាសុីន្ អាចព្ងីកឬចុុះន្ូ វទទឹងថ្ន្loading table
រ ូរភាពទី 6-86 រាាញពីឧទាហរណ៍មួយថ្ន្ឧរករណ៍្រត្ិរត្ដ ិការថ្ន្ឧរករណ៍គ្វ ើការររស់ឧរករណ៍រញ្ជន្
ូ ្រគេទកគមទ ច។
្រត្ិរត្ិតការកង់រងគ្កាុះ(kurora)(គឆ្វ ង)

្រត្ិរត្ដ ិការថ្ដ(amu)ន្ិងគវន្

្រត្ិរត្ិតការកង់រងគ្កាុះ (kurora)(សាតំ)
្រត្ិរត្ដងសន្ទ ូច(buumu)ន្ិង្ុង(baketto)
ការកំណត្់ន្ផ្ាក្ុង(baketto
)ន្ិង្រត្ិរត្ត ិការគ ើងចុុះ
ថ្ន្ឧរករណ៍រញ្ចន្
ូ

គៅអីគរើកររ

្រត្ិរត្ដ ិការថ្ន្ឧរករណ៍រញ្ជន្
ូ (konbeya)

ការរញ្ឈរ់ដំគណើរការធារាសា្សត

រ ូរភាពទី 6-66 ឧទាហរណ៍ថ្ន្ឧរករណ៍្រត្ិរត្ត ការឧរករណ៍រញ្ជន្
ូ ្រគេទកគមទ ច
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(1) ្រត្ិរត្ដ ិការគវន្ដងសន្ទ ូច

ថ្ដ ្ុងន្ិងជីរ( jibu)្ត្ូវបាន្អន្ុវត្ត តាមករណី្រការ “វ6.2.1

្រត្ិរត្ត ិការមូ លោាន្ថ្ន្ឧរករណ៍ន្រលធារាសា្សត (backhoe)”វ។
(2) ឧរករណ៍្រត្ិរត្ដ ិការររស់ឧរករណ៍រញ្ជន្
ូ គនាុះ្រត្ិរត្ត ិការគោយគ្រើចងក ឹុះគលែថ្ន្មូ ទ័រ្ោយដឹកគៅទីតាំងរនាទរ់។
・ "គៅមុែ" ... ឧរករណ៍រញ្ជន្
ូ គនាុះវ ិលកនុងទិសគៅ្មម តា។
・ "កណ្ត
ដ ល" ... ឧរករណ៍រញ្ជន្
ូ គនាុះឈរ់។
・ "ងយគ្កាយ" ... ឧរករណ៍រញ្ជន្
ូ គនាុះរ្ញ្ញចស។
(3)
ឧរករណ៍្រត្ិរត្ដ ិការគ ើងចុុះថ្ន្ឧរករណ៍រញ្ជន្
ូ គនាុះ្ត្ូវបាន្ដំគណើរការគោយគ្រើចងក ឹុះគលែថ្ន្ឧរករណ៍គលើកគៅកនុងទីតាំងរនាទរ់។
・ "គៅមុន្" ... ចុុះគ្កាមន្ផ្ាកគលើគ ើងថ្ន្ឧរករណ៍រញ្ចន្
ូ ។
・"កណ្ត
ដ ល" ... ការគលើកឧរករណ៍រញ្ជន្
ូ ្ត្ូវបាន្គ្វ ើគ ើងគៅកនុងទីតាំងគនាុះ។
・ "រនាទរ់ព"ី ... ការគលើកឧរករណ៍រញ្ជន្
ូ គ ើង។

គផ្ទរគ្រឿងាសុីន្សំណង់្រគេទយាន្យន្ត (អត្ថ រទ ទំព័រទី 157)

6.5.
6.5.1.

ការផ្ទុកន្ិងការគរ ើទំន្ិញ (អត្ថ រទ ទំព័រទី 157)

គៅគពលផ្ទុកឬគរ ើគ្រឿងាសុីន្សំណង់គៅគលើរងសគណ្ត
ដ ងជាគដើម សូ ម្រ ុង្រយ័ត្ាដូចខាងគ្កាម។

1 ... ្រការ្រ ុង្រយ័ត្ាទូគៅ
គៅគពលផ្ទុកន្ិងដឹកជញ្ជន្
ូ គ្រឿងាសុីន្សំណង់គៅគលើរងសគណ្ត
ដ ងឬឡាន្ដឹកទំន្ិញ

①

សូ មគ្រើយាន្ន្ដលាន្គរលគៅដឹកគ្រឿងាសុីន្សំណង់។
គៅគពលគផ្ទរ្ត្ូវ្រយ័ត្ាកុំគអាយគលើសររស់រររដូ ចាន្ន្ចងកនុងរទរញ្ញ ត្ិតយាន្យន្ត ។

②

・ទទឹង…………វ2.5 ន្ម្ត្ឬត្ិចជាងគន្ុះ
・ាស់សរុរ……វ20 គតាន្ឬត្ិចជាងគន្ុះ
・ រន្ទុកអ័កស…………វ10 គតាន្ឬត្ិចជាងគន្ុះ
・ រន្ទុកកង់ ...... 5 គតាន្ឬត្ិចជាងគន្ុះ
・ កំពស់………វ3.8 ន្ម្ត្ឬត្ិចជាងគន្ុះ
・្រន្វង………វ12 ន្ម្ត្រ ឺត្ិចជាងគន្ុះ
・ កាំគវន្អរបររា……វ12 ន្ម្ត្ឬត្ិចជាងគន្ុះ
* យាន្ជំន្ិុះគលើសគន្ុះគរគៅថ្នយាន្ពិគសសគហើយមិន្អាចគ្វ ើចរាចរណ៍តាមគរលការណ៍បាន្គ ើយ។ គទាុះយាងណ្តក៏គោយ
្រសិន្គរើវាមិន្អាចគជៀសវាងបាន្កនុងការដំគណើរការយាន្ពិគសសន្ដលគលើសពីន្ដន្កំណត្់ថ្ន្រទរបញ្ញ ត្ត ិគន្ុះ
ន្ឹង្ត្ូវបាន្អន្ុញ្ញញត្ឱ្យឆ្ា ងកាត្់លុុះ្តាន្ត្ាន្ការអន្ុញ្ញញត្យាន្ពិគសស្ត្ូវបាន្អន្ុវត្ត ចំគពាុះអា ក្ររ់្រងផ្ល វូ គហើយការអន្ុញ្ញញត្
្ត្ូវបាន្ទទួ ល។
③

ការផ្ទុកន្ិងគរ ើគ្រឿងាសុីន្សំណង់ន្ដល្ត្ូវគផ្ទរឱ្យគនាុះ្ត្ូវអន្ុវត្ត គ្កាមការដឹកនាំររស់គមរញ្ញាការការារន្ដលបាន្កំណត្់។

④តាមវ ិធាន្ទូ គៅ
កន្ន្ា ងស្ារ់ផ្ទុកន្ិងគរ ើទំន្ិញរឺរារគសម ើន្ិង រ ឹងគហើយស្ារ់យាន្ជំន្ិុះន្ដលគផ្ទរន្ត្រុគណ្ត
ណ ុះ្ត្ូវ្បាកដថ្នបាន្ចារ់្ហាវំងចត្រងយន្ត ន្ិ
ងរញ្ឈរ់កង់។

87 (KM)

គ្រើឧរករណ៍គ ើងេា ំ (កាតរ្កាលងាល)់ ន្ដលអាច្ត្ូវបាន្ពយ
ួ រគៅគលើរគទុះផ្ទក
ុ យាន្យន្ត ជាគដើម

⑤

គហើយគ្រើអវីន្ដលអាចទរ់ទល់ន្ឹងាស់ាសុីន្សំណង់សរា
ំ រ់ផ្ទក
ុ ន្ិងគរ ើឥវា៉ែន្់បាន្
សូ មគ្រើឧរករណ៍គ ង
ើ េា ំន្ដលាន្្កញាំគដើមបីកឲ្
ុំ យឧរករណ៍គ ើងតាមររូ ត្គោយរងវ ិលន្កង់រងគ្កាុះ(សំរកកង់)
(សូ មគមើលរ ូរភាព 6-87 ន្ិងតារាង 6- 7) ។
តារាងទី 6-7 ឧទាហរណ៍ថ្ន្ទំនាក់ទំន្ងរវាងាស់ររស់ាសុីន្ផ្ទុកន្ិងឧរករណ៍គ ើងតាម
ចំន្ួន្ឧរករណ៍គ ើងតាម្ត្ូវបាន្គ្រើ

ាសថ្ន្ាសុីន្ន្ដល្ត្ូវ
បាន្ផ្ទុក (t)

សាភរៈ

គដើម

ទំហំរ ូររាង
្រន្វង x កមព ស់ x ទទឹង
(មីលីន្មត្)

យាន្់សព័រអាលុយមីញូ
ម
យាន្់សព័រអាលុយមីញូ
ម
យាន្់សព័រអាលុយមីញូ
ម

រ ូរភាពទី 6-87 ឧទាហរណ៍ថ្ន្ឧរករណ៍គ ើងតាមន្ដលាន្្កញាំ

⑥គៅគពលផ្ទុកន្ិងគរ ើគោយគលើកដីគអាយែព ស(់ morido) សូ មអន្ុវត្ត ដូចខាងគ្កាម។

aវទទឹងថ្ន្ការគលើកដីគអាយែព ស់(morido)គន្ុះ្ត្ូវាន្ទទឹងលម មគោយរិត្ពីទទឹងររស់ាសុីន្សំណង់។
b ជ្ាល(nori men)ថ្ន្ការគលើកដីគអាយែព ស(់ morido)គនាុះរួ រន្ត្ាន្ភាពរារសាតាមន្ដលអាចគ្វ ើគៅបាន្។
c ការគលើកដីគអាយែព ស(់ morido)រួ រ្ត្ូវបាន្រ្ងួ មឱ្យបាន្្ររ់្រន្់គដើមបីការពារជគ្ាល (nori men)
ពីការដួ លរលំគពលផ្ទុកាសុន្
ី សំណង់ន្ិងរណ្ត
ត លឱ្យាសុន្
ី សាងសង់ទុះ។
ជាពិគសស្ត្ូវ្រ ុង្រយ័ត្ាការពារជ្ាល(nori men)ពីការដួ លរលំគហើយគរើចាំបាច់ សូ មព្ងឹងវាគោយការគតាង។
d កមព ស់ថ្ន្ការគលើកដីគអាយែព ស់(morido)គនាុះរឺដូចរាន្ឹងកមព ស់ រងសគណ្ត
ដ ងន្ដរ។

2 ... ការារផ្ទុកន្ិងគរ ើគលើរងសគណ្ត
ដ ងជាគដើម។
គៅគពលផ្ទក
ុ ន្ិងគរ ើទំន្ញ
ិ គោយគ្រើឧរករណ៍គ ើងតាមជ្ាល (nori men) អន្ុវត្ត ដូចខាងគ្កាម។
ឹ អំពី វ ិ្ីសា្សត ថ្ន្ការដំគណើរការផ្ទក
① ាន្ការ្រជុំឲ្យ្ររ់រាដង
ុ ន្ិងលំោរ់លំគោយន្ដរ។
② ពិន្ិត្យគមើលអំ្បាយា ្ហាវំងជាគដើម ថ្ន្ាសុីន្ផ្ទុកន្ិងាសុីន្ន្ដលបាន្គ្រើ។
③ រញ្ឈគរើរងសគណ្ត
ដ ងជាគដើម គៅទីតាំងផ្ទុក គោយចារ់្ហាវំងន្ិងរញ្ឈរ់កង់រងយន្ត (្រយ័ត្ាកំ រ ិត្ដីឲ្យគផ្ដក)។
④ ្ត្ូវ្បាកដថ្នពយ
ួ រឧរករណ៍គ ើងតាមគៅគលើកន្ន្ា ងផ្ទុកគដើមបីកុំគអាយវារលត្់គហើយកំណត្់មុំគ ើងដល់15
ដឺគ្កឬត្ិចជាងគន្ុះ (សូ មគមើលរ ូរភាពទី 6-88) ។
កន្ន្ា ងដឹក(nidai)រងសគណ្ត
ដ ង
ឧរករណ៍គ ើងតាម(tohan yogu)

15ដឺគ្កឬត្ិច
ជាងគន្ុះ

រ ូរភាព 6-88 ឧទាហរណ៍ថ្ន្ការគ្រើ្បាស់ឧរករណ៍គ ើងតាម

88 (KM)

⑤
គរៀរចំឱ្យាន្ន្ែសរកណ្ត
ត លគៅកន្ន្ា ងដឹកយាន្យន្ត ន្ិងគ្រឿងាសុីន្សំណង់ន្ដល្ត្ូវផ្ទុកគហើយន្ែសកណ្ត
ត លថ្ន្ឧរ
ករណ៍គ ើងតាមន្ិងកង់រងគ្កាុះ(សំរកកង់) ្សររា (សូ មគមើលរ ូរភាពទី 6-89) ។
ទីកណ្ត
ត លថ្ន្កន្ន្ា ងដឹកថ្ន្រងយន្ត ន្ិងន្ែសក
ណ្ត
ត លររស់ាសុីន្ផ្ទុក(tsumikomi)

កន្ន្ា ងដឹក
ថ្ន្រងយន្ត

ទីកណ្ត
ដ លថ្ន្ឧរករណ៍គ ើតាមន្ិងន្ែសកណ្ត
ត ល
ថ្ន្កង់រងគ្កាុះ(kurora)

ឧរករណ៍គ ើងតាម(tohan yogu)

កង់រងគ្កាុះ

រ ូរភាពទី 6-89 ទីតាំងផ្ទុក

⑥

គៅគពលផ្ទក
ុ សូ ម្បាកដថ្នមិន្ាន្មន្ុសសគៅជុំ វ ិញន្ិងចាត្់ វ ិធាន្ការគដើមបីកឲ្
ុំ យចូ លទីគនាុះ។

⑦គ្វ ើតាមសញ្ញញររស់អាកន្ណនាំគហើយគរើកររកនុងគលបឿន្ទារ។ឈរ់មតងគៅខាងមុែ្រន្ហល

1ន្ម្ត្សិន្គហើយសូ មរញ្ញាក់មដងគទៀត្គលើ្រការទី⑤។
⑧គៅគពលគ ើងឧរករណ៍គ ើងតាមជ្ាល (nori
men)គោយមិន្រត្់ចងក ូត្ន្ិងគ ើងន្ត្មដ ងគោយគលបឿន្កនុងគលបឿន្ទារ
(គៅគពលចាំបាចរត្់ចងក ូត្គនាុះសូ មចុុះគ្កាមគៅដីគហើយរ្រទិ
ូ សគៅ) ។
⑨គៅគពលគ ើងឧរករណ៍គ ើងតាមដល់ទីែពស់គហើយគៅគពលដំណ្តលរាគន្ុះ ន្ផ្ា កខាងមុែកង់រងគ្កាុះ
(សំរកកង់) រន្ណតត្ន្ិងចុុះដល់កន្ន្ា ងផ្ទុក ាសុីន្ផ្ទុកាន្ទំគនារគៅរគាគុះរគងគ ើខាងរគណ្ត
ដ យ
ដូ គចា ុះគរើកររគោយ្រ ុង្រយ័ត្ាគដើមបីឱ្យវាចុុះដល់ដីយាងគសៃ ៀមសាៃត្់។
⑩្រសិន្រកន្ន្ា ងផ្ទុកថ្ន្រងសគណ្ត
ដ ងាន្ជំហាន្្ំ្ត្ូវគ្រើfoot stall គដើមបីគរើកររគោយគសៃ ៀមសាៃត្់
(សូ មគមើលរ ូរភាពទី 6-90) ។
កំណល់គជើង

រ ូរភាពទី 6-90 ឧទាហរណ៍ការគ្រើកំណល់គជើង

⑪ ពិន្ិត្យគមើលថ្នគត្ើាសុីន្ផ្ទុកគលើសពីទទឹងថ្ន្កន្ន្ា ងផ្ទុកទំន្ញ
ិ ថ្ន្រងសគណ្ត
ដ ង។
⑫ ឈរ់គៅទីតាំងន្ដលបាន្កំណត្់គៅគលើកន្ន្ា ងោក់ឥវា៉ែ់ន្់គនាុះចារ់្ហាវំងន្ិងចាក់គសា។
⑬គៅគពលគរើកឧរករណ៍ន្រលធារាសា្សត ជាគដើម គៅគលើកន្ន្ា ងផ្ទក
ុ
សូ មពិន្ិត្យគមើលសុវត្ថ ភាពថ្ន្ររ ិសាថន្ជុំ វ ិញន្ិងចាត្់ វ ិធាន្ការគដើមបីការពារកន្ន្ា ងផ្ទក
ុ មិន្ឱ្យគផ្ែ ៀងន្ិងរអិលធាាក់ឧ
រករណន្រលធារាសា្សត ជាគដើម។ មាងគទៀត្ រនាទរ់ពចា
ី ក់គសាររងវ ល
ិ គនាុះ្ត្ូវរញ្ឈរ់ាសុន្
ី ។
⑭គៅគពលផ្ទុកាសុីន្សំណង់្រគេទន្រល(shoberu)្ំន្ដលាន្ឧរករណ៍ការារន្ដលអាចដកគចញបាន្គនាុះ
សូ មគោុះទំងន្់គចញផ្ងន្ដរ។
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3 ... ការជួ សជុលរនាទរ់ពផ្
ី ទក
ុ គលើរងសគណ្ត
ដ ងជាគដើម
① ពិន្ិត្យគមើលរងសគណ្ត
ដ ងជាគដើម្ត្ូវបាន្ោក់ឱ្យបាន្្ត្ឹម្ត្ូវគហើយឈុត្ែា ៗ
ី មិន្ាន្ភាពលំគអៀង។
② រនាទរ់ពបា
ី ន្រញ្ញាក់ថ្នមិន្ាន្ភាពមិន្្រ្កត្ីគៅកនុងរងសគណ្ត
ដ ងជាគដើម
ាសុន្
ី សំណង់អាចន្ឹងផ្កាស់រ្រគោយសារន្ត្រំ
ូ
ញរ័ គពលដឹកជញ្ជន្
ូ
ដូ គចា ុះ្ត្ូវកំណល់ទរ់ាសុីន្សំណង់គៅន្ឹងរងសគណ្ត
ដ ងជាគដើមគោយន្ែសសាវក់ន្ិង ន្ែសគលាហៈធាត្ុជាគដើម
(គមើលរ ូរភាពទី 6-91) ។
ទុគយាធារាសា្សត

កំណល់ទរ់
កំណល់ទរ់

្ទនារ់
(វត្ថុ្ទនារ់)

ន្ែសគលាហៈធាត្ុ

ន្ែសគលា
ហៈធាត្ុ

រលុកចងក ឹុះ
គលែ

គឈើ្ទ
នារ់

ផ្លុំន្រល (រន្ទ ុះកំចាត្់ដី) សុមU

ន្ែសគលាហៈធាត្ុ

កំណល់ទរ់

្ទនារ់
(វត្ថុ្ទនារ់)

ន្ែសគលាហៈធាត្ុ
រលុកចងក ឹុះ
គលែ

រ ូរភាពទី 6-91 ឧទាហរណ៍ថ្ន្ការកំណល់ទរ់រងសគណ្ត
ដ ង

③
ី ្រគេទន្រល(shoberu)្ត្ូវរញ្ចុុះឧរករណ៍ការារដូ ចជាផ្លុំន្រលន្ិងថ្ដជាគដើមគដើមបីកុំគអាយគលើ
ចំគពាុះឧរករណ៍ជក
សពីកំ រ ិត្កំពស់ន្ិងរន្ថ យ្ុងគៅគលើឥដា ដូចជារងសគណ្ត
ដ ងគដើមបីកណ
ំ ល់ទរ់។
④ស្ារ់ាសុីន្ន្ដលផ្ទុក សូ មចាក់្ហាវំងន្ិងចាក់គសាន្ីមួយៗ រញ្ឈរ់ាសុីន្ររស់វា រិទគេា ើង
កំណត្់អំ្បាយាចមបងន្ឹងគៅទីតាំង«រញ្ចល
ូ »ន្ិងគៅទីតាំង «ដំណ្តក់កាលគលបឿន្ទារ»
មាងគទៀត្ោក់ចងក ឹុះគលែគ្រងឥន្ធ ន្ៈទីតាំង«រិទគពញគលញ»។
⑤ ពិន្ិត្យគមើលថ្នគត្ើលកេ ែណឌថ្ន្ការផ្ទក
ុ ន្ិងការកំណល់ទរ់រឺលែឥត្គខាចុះឬយាងណ្ត។
6.5.2.

គៅគពលដឹកជញ្ជន្
ូ គោយាសុីន្គនាុះរត្់ (អត្ថ រទ ទំព័រទី 161)

្រសិន្គរើមិន្អាចគចៀសផ្ុត្ពីការដឹកជញ្ជន្
ូ គ្រឿងាសុីន្សំណង់គោយាសុីន្គនាុះរត្់
្ត្ូវន្ត្អន្ុវត្ត ្សរតាមចារ់ន្ិងរទរបញ្ញ ត្ត ពា
ិ ក់ព័ន្ធដូចជាចារ់ចរាចរណ៍ផ្ល វូ គរក
ចារ់ចរាចរណ៍ផ្ល វូ គរកន្ិងរទរញ្ញាស្ារ់យាន្យន្ត
រុន្ន្ត ្ត្ូវយកចិត្តទុកោក់ជាពិគសសចំគពាុះចំណុចខាងគ្កាម។
① គៅគពលគរើកររគលើផ្ល វូ ទន្់ ្ត្ូវ្រយ័ត្ាន្ង
ឹ ជាយផ្ល វូ គនាុះដួ លរលំ។
②គៅគពលន្ដលឆ្ា ងកាត្់ផ្ល វូ ន្ដកន្ដលរមន្មន្ុសសគរើកឬត្ំរន្់ត្ូចចគងែ ៀត្
សូ មឈរ់គៅពីមុែគហើយ្ត្ូវ្បាកដថ្នវាាន្សុវត្ថ ភា
ិ ពមុន្គពលឆ្ា ងកាត្់។ កុំឆ្ាងផ្ល វូ ន្ដលមិន្សមគហត្ុផ្ល។
③

ចំគពាុះគ្រឿងសំណង់្រគេទន្រល(shoberu)គៅគពលឆ្ា ងកាត្់គ្កាមផ្ល វូ ន្ដក ន្ែសគេា ើង សាពន្ជាគដើម

្ត្ូវ្បាកដថ្នចាៃយពីវារឺ្ររ់្រន្់ដូចជាថ្នគត្ើចង
ុ ផ្លន្ុំ រលគនាុះរុះឬអត្់។
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6.6.

ការដំគ ើងន្ិងដកឧរករណ៍ការារគចញ (អត្ថ រទ ទំពរ័ ទី 162)

្រ ុង្រយ័ត្ាជាពិគសសចំគពាុះចំណុចខាងគ្កាម
គៅគពលដំគ ង
ើ ន្ិងដកឧរករណ៍ការារស្ារ់គ្រឿងាសុន្
ី សំណង់។
①
សាគល់ចាស់ពកា
ី រារដំគ ង
ើ ន្ិងដកឧរករណ៍ការារគហើយគ្វ ើការគ្កាមរញ្ញាផ្កទល់ររស់គមរញ្ញាការការារន្ដលា
ន្រទពិគសា្ន្៍។
②
ដំគ ើងន្ិងដកឧរករណ៍គ្វ កា
ើ រគោយគយាងតាមវ ិ្ីន្ដលបាន្កំណត្់គៅកនុងគសៀវគៅន្ណនាំររស់ាសុីន្សំណង់។
③គ្រើសសរសុវត្ថ ិភាព រលុកសុវត្ថ ិភាពជាគដើម គដើមបីការពារថ្ដ ដងសន្ទ ូចជាគដើមពីការធាាក់ឬដួ ល។
④ដំគ ើងឬដកគ្រឿងគ្វ ើការ្ុន្្ៃ ន្់គោយគ្រើឧរករណ៍សទច
ូ ចល័ត្ជាគដើម។ គៅគពលគន្ុះ
សូ ម្រ ុង្រយ័ត្ា្រោរ់សាពយ(tamagake)ឱ្យបាន្្ររ់្រន្់ចំគពាុះឧរករណ៍ការារសាពយ(tamagake)គហើយរួ រអន្ុវ
ត្ត គោយមន្ុសសន្ដលាន្សមត្ថ ភាព។
⑤កុំគេា ចពីការរ ឹត្រន្ត ឹងរនាំង សូ ម្បាកដថ្នរ ឹត្រន្ត ឹង។
⑥ភាារ់ន្ែសគលាហៈធាត្ុគោយ្រកដ
គោយគ្រើដគងក ៀរឬ្រោរ់ភាារ់គផ្សងគទៀត្ន្ដល្ត្ូវបាន្កំណត្់ស្ារ់ការភាារ់គន្ុះ។
(រុណវុឌ្ឍិមួយគទៀត្្ត្ូវបាន្ទាមទារស្ារ់ការារសទច
ូ ន្ិង៍ការារសាពយ) ។
ការារសទច
ូ ន្ិងការារសាពយគនាុះមិន្អាច្ត្ូវបាន្អន្ុវត្ត ជាមួ យន្ឹងរុណវុឌ្ឍិថ្ន្្រត្ិរត្ត ិការាសុីន្សំណង់
្រគេទយាន្យន្ត (ស្ារ់ការឈូ សឆាយ ការដឹកជញ្ជន្
ូ ការផ្ទុកន្ិងការជីក)
ដូ គចា ុះរុណវុឌ្ឍិោច់គោយន្ កដូ ចជាឧរករណ៍សទច
ូ ចល័ត្្ត្ូវបាន្ទាមទារ។
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7.

ការ្ត្ួ ត្ពិន្ិត្យន្ិងន្ងទាំគ្រឿងាសុីន្សំណង់្រគេទយាន្យន្ត
គដើមបីគ្រើគ្រឿងាសុីន្សំណង់្រករគោយសុវត្ថ ិភាពន្ិង្រសិទធភា
ិ ព

វាចាំបាច់្ត្ូវគ្រើគ្រឿងាសុន្
ី សំណង់ន្ដល្ត្ូវបាន្ន្ងរកាឱ្យបាន្លែ ។
រន្ន្ថ មពីគលើការ្ត្ួ ត្ពិន្ិត្យ្រចាំថ្ងៃ ន្ដលបាន្រាាញគៅកនុងគសៀវគៅន្ណនាំស្ារ់គ្រឿងាសុន្
ី សំណង់
្ត្ូវអន្ុវត្ត ការ្ត្ួ ត្ពិន្ិត្យន្ិងន្ងទាំគ្រឿងាសុីន្សំណង់
គទាុះរីាន្អារមម ណ៍មន្
ិ ្រ្កត្ីកនុងគពលរំគពញការារក៏គោយ។ ចារ់បាន្កំណត្់ថ្ន
គ្រឿងាសុីន្សំណង់រួរន្ត្ឆ្ា ងកាត្់ការ្ត្ួ ត្ពិន្ិត្យគោយែល ួន្ឯងជាក់លាក់មួយដងកនុងមួ យឆាាំ
ការ្ត្ួ ត្ពិន្ិត្យគោយែល ួន្ឯងជា្រចាំមតងកនុងមួ យន្ែន្ិងការ្ត្ួ ត្ពិន្ិត្យមុន្គពលចារ់គផ្តម
ើ ការារ
គហើយកំណត្់រណ
ុ វុឌ្ឍិររស់អាក្ត្ួ ត្ពិន្ត្
ិ យ
រយៈគពលរកាទុកតារាង្ត្ួ ត្ពិន្ិត្យន្ិងឯកសារភាារ់ការ្ត្ួ ត្ពិន្ត្
ិ យដូ ចខាងគ្កាមគនាុះ។
តារាងទី 7-1 ចារ់ន្ិងរទរបញ្ញ ត្ត ិពាក់ព័ន្ធ
ចំណ្តត្់ថ្នាក់ការ្ត្ួ ត្ពិន្ិត្យន្ិ
ងន្ឆ្ក

ា្តា

ការ្ត្ួ ត្ពិន្ិត្យមុន្
គពលចារ់គផ្ត ើមការ
ារ

ចារ់សុវត្ថ ិភាពន្ិងសុែ
ភាពឧសាហកមម ា្តា
170
ា្ត្171

ការ្ត្ួ ត្ពិន្ិត្យគោ
យសវ យ័ត្ជា្រចាំ
(្រចាំន្ែ)

ចារ់សតីពីសុវត្ថ ិភាពន្ិងសុ
ែភាពឧសាហកមម ា្តា
168
ា្តា168
ា្ត្171

ការ្ត្ួ ត្ពិន្ិត្យពិគស
សគោយែល ួន្ឯង
(1ឆាាំមដង)

ចារ់សតីពីសុវត្ថ ិភាពន្ិងសុែភា
ពឧសាហកមម ា្តា167
ា្តា169
ា្តា171-2
ា្ត្171

រុរគល

រយៈគពលរការទុកតារាង្ត្ួ ត្ពិន្ិត្យ(kensahyo)
ជាគដើម

រុណវុឌ្ឍិគដើមបីអន្ុវត្ត

តារាង្ត្ួ ត្ពិន្ិត្យ
គៅគពលាសុីន្កំពុងដំគណើរការ
*

អា កគរើកររ

រុរគលន្ដលន្ត្ងតាំងគោយ
្រត្ិរត្ត ិករអាជីវកមម
តារាង្ត្ួ ត្ពិន្ិត្យ(kensahyo)រយៈគព
(អា ក្ររ់្រងសុវត្ថ ិភាព)
ល3ឆាាំ
អា ក្ត្ួ ត្ពិន្ិត្យគៅកនុង
អាជីវកមម
អា ក្ត្ួ ត្ពិន្ិត្យន្ដលជា
សហ្រិន្្ត្ួ ត្ពិន្ិត្យ

* គទាុះរីជាមិន្ាន្ន្ចងកនុងចារ់ក៏គោយ
វាជាការចង់រកាទុកលទធ ផ្ល្ត្ួ ត្ពិន្ិត្យគៅគពលាសុីន្កំពុងដំគណើរការ។
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តារាង្ត្ួ ត្ពិន្ិត្យ(kensahyo)រយៈ
គពល3ឆាាំ
(ភាារ់សញ្ញញសំរល់ន្ដលបាន្្ត្ួ ត្ពិ
ន្ិត្យរ ួចរាល់គហើយ)

7.1.

្រការ្រ ុង្រយ័ត្ាទូគៅស្ារ់ការ្ត្ួ ត្ពិន្ត្
ិ យន្ិងន្ងទាំ (អត្ថ រទ ទំព័រទី 163)

①គៅគពលអន្ុវត្ត ការ្ត្ួ ត្ពិន្ិត្យន្ិងន្ងទាំ រញ្ឈរ់គ្រឿងាសុីន្សំណង់គៅកន្ន្ា ងគផ្ត កន្ិងាន្សុវត្ត ភាព។
្រសិន្គរើវាមិន្អាចគជៀសវាងបាន្គដើមបីគ្វ ដ
ើ ូ គចា ុះគៅគលើជ្ាល្ត្ូវ្បាកដថ្ន្រោរ់រញ្ឈរ់្ត្ឹមន្ផ្ាកខាងគ្កាម
ថ្ន្ាសុីន្។
②ចំគពាុះគ្រឿងាសុន្
ី សំណង់្ត្ូវ្បាកដថ្នផ្កតច់អំ្បាយាន្ិងចាក់គសាសុវត្ថ ភា
ិ ពថ្ន្្ហាវំង
គសាររត្់ន្ង
ិ គសារគផ្សងគទៀត្ជាោច់ខាត្។
③ ្ត្ូវ្បាកដថ្នទាាក់ឧរករណ៍ការារ (អវ ីត្ភាារ់) ដូ ចផ្លុំន្រលន្ិង្ុងគៅដីជាោច់ខាត្។
្រសិន្គរើមិន្អាចគចៀសផ្ុត្ពីការគលើក(age)រា ង
ុ ្ុងោក់្ង
ុ ន្ិងគ្វ ើអ្ិការកិចចន្ិងជួ សជុលគៅគ្កាមពួ កវាគ្រើ
សសរសុវត្ថ ភា
ិ ពឬរលុកសុវត្ថ ភា
ិ ពជាគដើមគដើមបីការពារឧរករណ៍ការារពីការធាាក់ចុះុ គោយមិន្បាន្រំពង
ឹ ទុក។
④ការជួ សជុលគ្រឿងាសុីន្សំណង់ន្ង
ឹ ្ត្ូវអន្ុវត្ត គ្កាមការដឹកនាំររស់គមរញ្ញាការការារ។
⑤
វាចាំបាច់កនុងការអន្ុវត្ត ការ្ត្ួ ត្ពិន្ត្
ិ យន្ិងន្ឆ្កគោយែល ួន្ឯងគោយន្ផ្ែ កគលើតារាង្ត្ួ ត្ពិន្ត្
ិ យតាមតារាង្ត្ួ ត្ពិ
ន្ិត្យការ្ត្ួ ត្ពិន្ិត្យគហើយកត្់្តាន្ិងរកាទុកលទធផ្ល។
⑥ កុំអន្ុញ្ញញត្ឱ្យអា កណ្តាាក់គ្ៅពីអាកន្ដលពាក់ពន្
័ ធ ចូ លកនុងកន្ន្ា ងគ្វ ើការគដើមបី្ត្ួ ត្ពិន្ិត្យន្ិងន្ងទាំ។

រ ូរភាពទី 7-1 ចំណុចន្ដល្ត្ូវកត្់ចំណ្តស
ំ ្ារ់ការគ្វ ើការន្ឆ្កជាគដើម
រ ូរភាពទី 7-2 ហាមមិន្ឲ្យចូ លកនុង(tachiiri kinshi)កំ ុ ងគពល្ត្ួ ត្ពិន្ិត្យជាគដើម

7.2.

ន្ីត្ិ វ ិ្ី្ត្ួ ត្ពិន្ិត្យរាល់ថ្ងៃ (អត្ថ រទ ទំព័រទី 164)

1 ... មុន្គពលចារ់គផ្ត ើមាសុន្
ី
មុន្គពលចារ់គផ្តម
ើ ាសុីន្ជាពិគសសពិន្ិត្យគមើលចំណុចដូ ចខាងគ្កាម
①ការ្ត្ួ ត្ពិន្ិត្យការគលចធាាយទឹកន្ិងគ្រង
គដើរជុំ វ ិញត្ួ រងយន្ត គហើយពិន្ត្
ិ យគមើលថ្នរមន្សាាមគលើដីពកា
ី រគលចធាាយទឹកឬគ្រងគហើយមិន្ាន្គលចធាាយគចញ
ពីរំពង់។ ជាពិគសស្ត្ូវពិន្ត្
ិ យគមើលការគលចធាាយគចញពីគងា រទុគយាសាព្ែព ស់ សុឡា
ី ំ ងធារាសា្សត រា៉ែដាទ័រជាគដើម។
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②ការ្ត្ួ ត្ពិន្ិត្យន្ិងការរំគពញរន្ន្ថ មទឹក្ត្ជាក់
គរើករ្មររា៉ែដាទ័រគហើយពិន្ិត្យគមើលថ្នាត្់គពញគៅគោយទឹក។
គៅគពលរញ្ចល
ូ ទឹកកនុងរា៉ែដាទ័ររន្ន្ថ មវារន្ត ិចមត ងៗ។ ្រសិន្គរើោក់វាទាំងអស់ន្ត្មដ ង
ែយល់គៅខាងកនុងន្ឹងមិន្្ត្ូវបាន្ដកគចញទាំង្ស ុងគទគហើយវាន្ឹងពិបាកចូ ល។
គៅគពលរា៉ែដាទ័រគៅគៅត្រសិន្គរើអាកគរើករ្មរភាាមៗទឹកគៅតអាចន្ឹងគហៀរគចញគហើយអា កអាចរលាក។
ជាពិគសសកនុងករណីាន្រា៉ែដាទ័រន្ដលាន្សាព្ វាចាំបាច់្ត្ូវគរើក្រោរ់រិទគរើកន្ដលាន្ក្មិត្
(ឬរន្ធ ូររ្មរ) គដើមបីកាត្់រន្ថ យសាព្គហើយរនាទរ់មកគោុះរ្មរគដើមបីការពារគ្រុះថ្នាក់។
មាងគទៀត្
គោយសារទំនាក់ទំន្ងរវាងសាា្ត្ពន្រថ្ន្ការររឆាមងន្ឹងកមន្កន្ិងសីត្ណ្ត
ុ ា ភាពន្ដលវាមិន្កកាន្ភាព
ែុសរាអា្ស័យគលើ្រគេទថ្ន្ការររឆាមងន្ឹងកមន្កវាចាំបាច់្ត្ូវរកាសាា្ត្ថ្ន្ការរលាយតាម្រគេទ
③ពិន្ត្
ិ យន្ិងរំគពញររ ិាណគ្រងគៅកនុងន្ផ្ា កន្ីមួយៗ
គដើមបីវាស់រ រ ិាណគ្រងគៅន្ផ្ា កន្ីមួយៗគ្វ ើឱ្យាសុន្
ី គផ្តកគហើយពិន្ត្
ិ យគមើលថ្នគត្ើវាសថ ិត្គៅកនុងកំ រ ិត្ន្ដលបាន្
កំណត្់ជាមួ យន្ឹងរាវស់កំ រ ិត្គ្រងឬអត្់។
ក) ្ត្ួ ត្ពិន្ិត្យន្ិងរំគពញររ ិាណគ្រងគៅកនុង្ុងគ្រងធារាសា្សត ន្ដល្រត្ិរត្ត កា
ិ រ
្រសិន្គរើរ រ ិាណគ្រងគៅកនុង្ុងគ្រងធារាសា្សត ន្ដល្រត្ិរត្ត ិការត្ិចជាងររ ិាណន្ដលបាន្កំណត្់គនាុះសី
ត្ុណ្ត
ា ភាពគ្រងន្ឹងគកើន្គ ង
ើ មិន្្មម តាគហើយវាអាចកាន្់ន្ត្យារ់យុឺន្យាងឆារ់រហ័សឬែយល់អាចចូ លន្ដលអាច
រុះពាល់ដល់ាសុីន្យាង្ៃ ន្់្ៃរ។ គលើសពីគន្ុះគៅគទៀត្
ក្មិត្គ្រងគៅកនុង្ុងាន្ភាពន្្រ្រួ លជាន្ិចចកនុងគពលរំគពញការារ
ដូ គចា ុះ្រសិន្គរើរន្ន្ថ មគ្រងគ្ចើន្គពក្ុងអាចគបាងគ ង
ើ ែុស្រ្កត្ីន្ិងែូ ចខាត្។
មាងគទៀត្
ចំណ្តថ្ន
ំ ្រសិន្គរើអាកដករ្មមែណៈគពលន្ដលគ្រងធារាសា្សត ន្ដល្រត្ិរត្ត ិការគៅន្ត្គៅតគ្រងអាចន្ឹងគហៀរ
គចញគហើយអា កអាចរលាក។
សភាពន្ិងកា ិន្គ្រងធារាសា្សត ន្ដល្រត្ិរត្ត ិការអាចផ្កាស់រ្រគោយសារន្ត្សារធាត្ុ
ូ
ន្ដលាន្ជាត្ិអុកសុីត្កមម ែព
ស់ឬជាត្ិទឹក
រុន្ន្ត វា្ត្ូវការជំនាញគដើមបី វ ិន្ិចឆ័យដូ គចា ុះជំន្ួសវាគៅគពលគវលាន្ដលបាន្កំណត្់គៅកនុងគសៀវគៅន្ណនាំ្ត្ូវបាន្គៅ
ដល់។ គទាុះជាយាងណ្តក៏គោយ ជំន្ួសវាឱ្យបាន្ឆារ់តាមសភាពន្ដលបាន្រាាញគៅកនុងតារាងខាងគ្កាម។
តារាងទី 7-2 វវ ិ្ីសា្សត ថ្ន្ការវ ិន្ិចឆ័យគោយន្ផ្ែកគលើសភាពគ្រងធារាសា្សត ន្ដល្រត្ិរត្ត ិការ
សភាព

កា ិន្

មូ លគហត្ុ

វាបាន្ផ្កាស់រ្រគៅជាពណ៌
ូ
សដូ ចជា
ទឹកគោុះគរ

លែ

ជាត្ិទឹក្ត្ូវបាន្លាយរញ្ចល
ូ រា

វាបាន្ផ្កាស់រ្រគៅជាពណ៌
ូ
គតាាត្គចម

កា ិន្សអុយ

ែូ ចរុណភាព

ាន្ចំណុចគចមត្ូ ចៗ

លែ

វត្ថុចថ្្ង្ត្ូវលាយរញ្ចល
ូ រា

ាន្ពពុុះ

-

ខាញ់្ត្ូវបាន្លាយរញ្ចល
ូ រា
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ែ) ឥរ ិយារងគៅគពលពិន្ត្
ិ យគមើលន្ិងរំគពញររ ិាណគ្រងគៅកនុង្ុងគ្រងធារាសា្សត ន្ដល្រត្ិរត្ត ិការ
គៅកនុងគអសាកវា៉ែទ័រ・ន្រល
(shoberu)ររ ិាណគ្រងធារាសា្សត ន្ដល្រត្ិរត្ត កា
ិ រ្ត្ូវបាន្្ត្ួ ត្ពិន្ិត្យន្ិងជួ សជុលគោយសគ្មចចិត្តន្ូវជំហរជា
ក់លាក់មួយស្ារ់ឧរករណ៍ការារដូ ចន្ដលបាន្រាាញកនុងរ ូរភាពទី 7-3 ឧទាហរណ៍។
គន្ុះគោយសារន្ត្្រសិន្គរើឥ រ ិយារងទាក់ទងន្ឹងឧរករណ៍ការារមិន្្ត្ូវបាន្កំណត្់ក្មិត្គ្រងថ្ន្្ុងគ្រង
ធារាសា្សត ន្ដល្រត្ិរត្ត ិការន្ឹងគកើន្គ ើងន្ិងធាាក់ចុុះគោយសារន្ត្ការព្ងីកន្ិងរ ួមគៅវ ិញថ្ន្សុីឡាំងបាន្ជាររ ិ
ាណគ្រង្ត្ឹម្ត្ូវមិន្អាចវាស់បាន្គទ។

ដងសន្ទ ូច
ថ្ដ

រ ូរភាពទី 7-3 ឧទាហរណ៍ថ្ន្ឥរ ិយារងកនុងគពល្ត្ួ ត្ពិន្ិត្យន្ិងរំគពញរន្ន្ថ ម

រ) ការ្ត្ួ ត្ពិន្ត្
ិ យ
ការរំគពញរន្ន្ថ មន្ិងជំន្ួសររ ិាណគ្រងគៅកនុងន្ផ្ាកន្ដលគ្រងន្ិងខាាញ់្ត្ូវបាន្គ្រើដូចន្ដលបាន្រាាញគៅ
កនុងគសៀវគៅន្ណនាំស្ារ់គ្រងាសុីន្ន្ិងគ្រឿងាសុន្
ី សំណង់គផ្សងៗគទៀត្។
ស្ារ់ការរំគពញរន្ន្ថ ម សូ មគ្រើគ្រងន្ដលបាន្កំណត្់គោយ្ក ុមហុន្ផ្លិត្។ ដូ ចរាគន្ុះផ្ងន្ដរ
គៅកនុងធាត្ុａ） ជំន្ួសគ្រងន្ដលាន្្រគេទគ្រងគផ្សងៗរាឬន្ដលែវ ុះអុកសុីត្កមម ឬ ភាពអន្ធ ល
ិ ។
ឃ) ្ត្ួ ត្ពិន្ត្
ិ យសារធាត្ុរាវ្ហាវំង (្រគេទកង់)
គៅគពលវត្ថុរាវ្ហាវង
ំ មិន្្ររ់្រន្់គនាុះរំគពញរន្ន្ថ មវត្ថុរាវ្ហាវង
ំ ន្ដលបាន្កំណត្់។
④រងហ ូរទឹកពីរូម្ុងឥន្ធ ន្ៈ
ចាក់ឥន្ធ ន្ៈរនាទរ់ពីការារ្ត្ូវបាន្រញ្ច រ់ន្ិងរងហ ូរទឹកពី្ុងឥន្ធ ន្ៈមុន្គពលគ្វ កា
ើ រ។
គន្ុះរឺគដើមបីឱ្យទឹកន្ិងកាកចំន្ កអាចធាាក់ដល់បាត្កនុងអំ ុ ងគពលផ្កែកគៅយរ់។
⑤ពិន្ត្
ិ យន្ិងន្កស្មួ លភាពតាន្ត្ឹងថ្ន្ន្ែស្កវា៉ែត្់កាារ
រុញពាក់កណ្ត
ត លរ៉ែកcrankន្ិងន្ែស្កវា៉ែត្់កាារ (ន្ផ្ា កកណ្ត
ត លថ្ន្ន្ែស្កវា៉ែត្់ V)
គោយ្ាមថ្ដររស់អាកគហើយពិន្ត្
ិ យគមើលថ្នាន្ភាពរលុង្រន្ហល10គៅ15 មីលីន្មត្ ។
ដូ ចរាគន្ុះផ្ងន្ដរ ពិន្ិត្យគមើលថ្នន្ែស្កវា៉ែត្់ V មិន្្ត្ូវបាន្សឹកឬែូ ចមិន្្មម តាគហើយរ៉ែកគនាុះមិន្ែូ ចគទ។
⑥ ពិន្ិត្យសាព្កង់រងយន្ជាគដើម (្រគេទកង់)
សាព្សំរកកង់្ត្ូវបាន្វាស់គៅគពលន្ដលសំរកកង់្ត្ជាក់មុន្គពលគ្វ ើការគហើយ្ត្ូវបាន្គរន្កសំរ ួលគយាង
ី ន្់ន្ង
តាមថ្ផ្ទផ្ល វូ ថ្ន្ការារ (ត្្មូវសាព្ែយល់ទារជាងរន្ត ិចគៅគលើដទ
ិ ែព សជា
់ ងរន្ត ិចគៅគលើដី រ ឹងពីសតង់ោរ) ។
ដូ ចរាគន្ុះផ្ងន្ដរ សាព្ែយល់ថ្ន្សំរកកង់ខាងគឆ្វ ងន្ិងខាងសាតរ
ំ ួ រន្ត្គសម ើរា។
កនុងគពលដំណ្តលរាន្ឹងការ្ត្ួ ត្ពិន្ត្
ិ យសាព្ែយល់
សូ មពិន្ិត្យគមើលថ្នសំរកកង់មិន្្ត្ូវបាន្ាន្ររួ សឬសឹកគហើយរំន្ណកន្ដកមិន្ជារ់គហើយមិន្្ត្ូវបាន្សឹកមិន្
្មម តា។

រ ូរភាពទី 7-5 ការ្ត្ួ ត្ពិន្ិត្យសំរកកង់
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⑦ពិន្ត្
ិ យគមើលភាពតាន្ត្ឹងររស់កង់រងគ្កាុះ
្រសិន្គរើកង់រងគ្កាុះ
រលុងគពកគនាុះមជុលន្ិងbushន្ឹងកាន្់ន្ត្សឹកឲ្យគលឿន្គហើយគរើវាត្ឹងគពកគនាុះវាអាចរណ្ត
ត លឱ្យាន្រញ្ញាមិន្្រ្ក
ត្ី។ កង់រងគ្កាុះរួ រន្ត្ត្ឹងគៅគលើផ្ល វូ រ ឹងគហើយរលុងគៅគលើផ្ល វូ ទន្់។
ពិន្ិត្យគមើលរូ លន្ិងnuts រលុងគៅន្ផ្ា កន្ីមួយៗ

⑧

ពិន្ិត្យគមើលថ្នរូ លន្ិងnutsថ្ន្ន្ផ្ា កន្ីមួយៗគនាុះមិន្រលុងគោយញញួរជាគដើមគហើយ្រសិន្គរើវារលុង
សូ មរងត ឹងវាគ ង
ើ វ ិញ។ ជាពិគសស ្ត្ូវ្ត្ួ ត្ពិន្ិត្យគោយ្រ ុង្រយ័ត្ន្ូ វាសុីន្សាែត្ែយល់ រំពង់្សូ រយក
ន្ផ្ា កគាន្ងូ ្រអរ់កាត្់រន្ថ យសំគ ង

ន្ផ្ា កគាន្ងូ ថ្ន្ន្ផ្ា កខាងគ្កាមត្ួ យាន្យន្ត ។

⑨ ្ត្ួ ត្ពិន្ិត្យន្ែសគេា ើងគនាុះោច់ន្ែស កន្ន្ា ងរុះរាថ្ន្គ្រឿងន្ែសគេា ើងន្ិងរលុងថ្ន្ន្ផ្ា កគោត្ជាគដើម។
្ត្ួ ត្ពិន្ិត្យថ្នមិន្ាន្ការោច់ឬកន្ន្ា ងរុះរាគៅគលើគ្រឿងន្ែសគេា ើង។



គៅគពលន្ងទាំ្រ
ព័ន្ធអរគ ិសន្ីគនាុះ
យកន្ផ្ាកគោត្ (-)
គចញពីងម។

រ ូរភាពទី 7-6 ចំណុច្ត្ូវចងចាំកនុងកំ ុ ងគពលន្ងទា ំ

ដូ ចរាគន្ុះផ្ងន្ដរ ្ត្ួ ត្ពិន្ត្
ិ យន្ផ្ា កគោត្ន្ឹងអារុយគនាុះាន្ភាព្ូ ររលុងឬយាងណ្ត។ គៅគពលគន្ុះ
្ត្ួ ត្ពិន្ិត្យធាត្ុរាវររស់អារុយជាមួ យគហើយ្រសិន្គរើវាមិន្្ររ់្រន្់
សូ មរំគពញទឹកន្ដលាន្ទឹកន្ដលរមន្កាកសំណល់ទាល់ន្ត្គសាុះ។
2 ... រនាទរ់ពីចារ់គផ្ត ើមាសុន្
ី
រនាទរ់ពីចារ់គផ្ត ើមាសុីន្ ជាពិគសសពិន្ិត្យគមើលចំណុចដូ ចខាងគ្កាម។
①្រត្ិរត្ដ កា
ិ រថ្ន្ឧរករណ៍វាស់ន្ង
ិ ការ្ត្ួ ត្ពិន្ត្
ិ យ្រត្ិរត្ត ិការឧរករណ៍វាស់គនាុះ
រនាទរ់ពីចារ់គផ្ត ើមាសុីន្
ទុកគចាលាសុីន្គហើយពិន្ត្
ិ យគមើល្រត្ិរត្ត ិការថ្ន្ឧរករណ៍វាស់ន្ីមួយៗន្ិងសាថន្ភាពថ្ន្ការចងអុលររស់វា។
ពិន្ិត្យគមើលការគលចធាាយទឹក គ្រងន្ិងែយល់ពីន្ផ្ាកន្ីមួយៗ

②

គទាុះរីជាមិន្ាន្ការគលចធាាយគពលាសុីន្្ត្ូវបាន្រញ្ឈរ់ក៏គោយ
ក៏អាចគលចធាាយគៅគពលចារ់គផ្តម
ើ ាសុីន្ន្ដរ។
③ សាថន្ភាពាសុីន្
គោយផ្កាស់រ្រគលបឿន្រងវ
ូ
ល
ិ តាមការគឆ្ុះាសុន្
ី រងវ ល
ិ ទារគៅគសៃ ៀម ការគឆ្ុះាសុីន្រងវ ល
ិ ែព ស់គៅគសៃ ៀម
ការរងវ ល
ិ ាសុីន្ខាាង
ំ រំផ្ុត្
ពិន្ិត្យគមើលថ្នមិន្ាន្ភាពមិន្្រ្កត្ីថ្ន្ពណ៌ន្ផ្សង (សូ មគមើលតារាងទី 7-4) សំគលងរំខាន្ាសុីន្
កា ិន្ន្ផ្សងន្ិងរំញ័រគៅគពលគនាុះ។
តារាងទី 7-4 ពណ៌ន្ិងសដ ង់ោរវ ិន្ិចឆ័យន្ផ្សង
ពណ៌ន្ផ្សង
ពណ៌គចម
ពណ៌គលឿងែច ី
ពណ៌ស ពណ៌គែៀវ
ពណ៌្រគផ្ុះ
រមន្ពណ៌

សត ង់ោរវ ិន្ិចឆ័យ
ចំហាយែយល់ន្ិងឥន្ធ ន្ៈគនាុះខារ់
ការគឆ្ុះមិន្គពញគលញ
ចំហាយែយល់ន្ិងឥន្ធ ន្ៈគនាុះសារ
គ្រងគឆ្ុះ ការកំណត្់គពលគវលារឺមិន្លែ
ចំហាយែយល់ន្ិងឥន្ធ ន្ៈគនាុះខារ់គហើយគ្រងគឆ្ុះ
ចំហាយែយល់ន្ិងឥន្ធ ន្ៈគនាុះរឺ្ត្ឹម្ត្ូវគហើយគឆ្ុះគព
ញគលញ

96 (KM)

④ ពិន្ិត្យន្ិងន្កសំរ ួលអំពីទគំ ន្រ្ាន្់អ្ំ បាយាចមបងឬចងក ឹុះគលែអំ្បាយាចមបង សមត្ថ ភាព្រត្ិរត្ិតការ
strokeចងក ឹុះគលែឬការោច់វា។
ពិន្ិត្យ្ាន្់ឬចងក ុះឹ គលែ្រត្ិរត្ដ ិការគោយរងវ ិលវាពីររីដង។
គោយសាររន្ទ ុះអំ្បាយាបាន្សឹក ទីទំគន្រថ្ន្ចងក ឹុះគលែ្រត្ិរត្ត ិការគនាុះត្ូ ច បាន្ជាអំ្បាយាបាន្រអិល
ដូ គចា ុះត្្មូវវាគោយគ្រើ វ ើសន្កត្្មូវ (គលើកន្លងន្ត្ាសុន្
ី សំណង់ន្ដលដំគណើរការធារាសា្សត ) ។

A：កមព ស់ន្ដលោក់្ាន្់
B：ចគនាាុះរវាង្កាលកាដរ
C：ការទំគន្រ
ABC: ចគនាាុះជាន្់

រ ូរភាពទី 7-10 ការត្្មូវអំ្បាយា

⑤ ្ត្ួ ត្ពិន្ិត្យ្រត្ិរត្ត កា
ិ រឧរករណ៍ការារ
ពិន្ិត្យគមើលថ្នផ្លុំន្រល ថ្ដគលើក ថ្ដ ដងសន្ទ ូចជាគដើមគនាុះ គ្វ ើចលនាគោយរលូ ន្។
គៅគពលគន្ុះ្ត្ូវ្បាកដថ្នមិន្ាន្មន្ុសសគៅជុំ វ ិញឬឧរសរគ ។

រ ូរភាពទី 7-11 ការពិន្ិត្យ្រត្ិរត្ត ិការ

⑥ការ្ត្ួ ត្ពិន្ិត្យរគរៀរ្រត្ិរត្ត ិការ្ហាវំងស្ារ់រត្់
ពិន្ិត្យគមើលថ្នការទំគន្រថ្ន្្ាន្់្ហាវង
ំ មិន្ាន្ទំហំ្ំគហើយ្ហាវំងកំពុងដំគណើរការ្ររ់្រន្់។
្រសិន្គរើ្សទារ់្ហាវំងសឹកគនាុះទំគន្រ្ាន្់ន្ឹងគកើន្គ ង
ើ គហើយ្ហាវង
ំ ន្ឹងមិន្ដំគណើរការគទលុុះ្តាន្ត្អា កគបាុះជំហា
ន្យាងខាាំង។
⑦ពិន្ត្
ិ យគមើលសាថន្ភាព្រត្ិរត្ត ិការថ្ន្ចងក ូត្ន្ិង្ហាវង
ំ ស្ារ់្រត្ិរត្ត កា
ិ រ
គោយគ្វ ើឲ្យាសុីន្សំណង់រត្់គហើយពិន្ិត្យគមើលការផ្កតច់អ្ំ បាយាចងក ូត្ខាងគឆ្វ ងន្ិងសាតំ។ ្រសិន្គរើ្ហាវំង រ ិល
សូ មត្្មូវឱ្យបាន្ឆារ់តាមន្ដលអាចគ្វ ើគៅបាន្។
⑧ពិន្ត្
ិ យគមើលសាថន្ភាព្រត្ិរត្ត ិការររស់្ហាវំងាក
ពិន្ិត្យគមើលថ្ន្ហាវង
ំ ាករឺត្ឹងលម ម។

3 ... រនាទរ់ពកា
ី រារ្ត្ូវបាន្រញ្ច រ់
រនាទរ់ពីការារ្ត្ូវបាន្រញ្ច រ់ សូ មចាត្់ វ ិធាន្ការដូ ចខាងគ្កាមជាពិគសស។
①សំអាត្ត្ួ ាសុីន្
្រសិន្គរើាន្េក់ឬគ្រងគៅគលើ្កាលកាតរ ្ាន្់ន្ិងចងក ឹុះគលែជាគដើម វាន្ឹងរអិលដូ គចា ុះសូ មជូ ត្វាឱ្យលែ ។
ជាពិគសស យកដីែាច់គចញពីន្ផ្ា កកង់រងគ្កាុះគហើយសាែត្ត្ួ ាសុន្
ី ។
មាងគទៀត្ គៅគពលលាងសាែត្ជាមួ យទឹកសូ ម្រយ័ត្ាកុំឲ្យសាសធាត្ុអរគ ស
ិ ន្ីគនាុះរុះទឹក។
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②ការចាក់ឥន្ធ ន្ៈឲ្យគពញ
ការចាក់រំគពញឥន្ធ ន្ៈ្ត្ូវបាន្គ្វ ើគ ើងគោយរញ្ឈរ់ាសុន្
ី ។ ្រយ័ត្ាកឲ្
ុំ យលាយ្ូ លីឬទឹកគពលរំគពញ។
③ការគរៀរទុកោក់ត្ួាសុីន្
ី គដើម។ី
a ចំណត្រឺជាកន្ន្ា ងរារគសម ន្
ើ ិងជាកន្ន្ា ងន្ដលបាន្កំណត្់គោយរមន្ងមធាាក់ ទឹកជំន្ន្់ ការបាក់ដជា
b ្ររដណតរ់ជាមួ យសន្ា ឹកករណីទក
ុ ោក់ខាងគ្ៅ
(ជាពិគសស្រ ុង្រយ័ត្ាគដើមបីការពារទឹកគេា ៀងមិន្ឱ្យចូ លកនុង្រអរ់កាត្់រន្ថ យសំគ ង) ។
c រិទកុងតាក់អារុយ ោក់ចងក ឹុះគលែចមបង "គរើក" គហើយចារ់្ហាវំងចត្។ មាងគទៀត្
ន្ផ្ា ន្រលន្ិង្ុងជាគដើមរួ រន្ត្្ត្ូវបាន្រនាទរគៅន្ឹងដី។

រ ូរភាពទី 7-12 ចំណុចន្ដល្ត្ូវចងចាំគៅគពលគរៀរទុកោក់

7.3.

វវ ិ្ី្ត្ួ ត្ពិន្ិត្យគៅគពលាន្ភាពមិន្្រ្កត្ីមួយ្ត្ូវបាន្រកគឃើញកនុងគពលរំគពញការារ (អត្ថ រទ ទំព័រទី

172)
្រសិន្គរើាសុីន្សំណង់ហាក់ដូចជាាន្រញ្ញាកនុងកំ ុ ងគពលគ្វ ើការគនាុះវាចាំបាច់្ត្ូវរញ្ឈរ់ាសុីន្សំណង់ភាា
មៗគៅគលើកន្ន្ា ងរារគសម ើ
សូ មរាយការណ៍ដល់អាកទទួ លែុស្ត្ូវអំពីន្ផ្ា កន្ដលាន្រញ្ញាគហើយជួ សជុលរនាទរ់មកអន្ុវត្ត ការារ។
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រន្ា ឹុះសំរារ់ការគរើកររគោយសុវត្ថ ិភាពន្ិងរគរៀរផ្ត ល់សញ្ញញន្ិង វ ិ្ីន្ណនាំ

8.
8.1.

រន្ា ឹុះសំរារ់ការគរើកររគោយសុវត្ថ ភា
ិ ព (អត្ថ រទ ទំព័រទី175)

1 ... រន្ា ុះឹ សំរារ់ការគរើកររគោយសុវត្ថ ិភាព
ខាងគ្កាមគន្ុះរឺរន្ា ឹុះសំរារ់ការគរើកររគោយសុវត្ថ ភា
ិ ព ន្ដល្ត្ូវការចាំបាច់ស្ារ់ាសុន្
ី សំណង់។

1. រន្ា ឹុះសំរារ់សវុ ត្ថ ិភាពទូ គៅ
① ពាក់មួកសុវត្ថ ិភាពន្ិងពាក់ឧរករណ៍សុវត្ថ ិភាពន្ិងឲ្យសំគលៀករំពាក់់បាន្្ត្ឹម្ត្ូវរនាទរ់មកគរើកររ។
② អា កគរើកររយករ័ណណរុណវុឌ្ឍិជាមួ យ។
③
មុន្គពលចារ់គផ្តម
ើ ្រត្ិរត្ត កា
ិ រ្ត្ូវ្បាកដថ្នអន្ុវត្ត ការ្ត្ួ ត្ពិន្ត្
ិ យមុន្គពលគ្វ កា
ើ រដូ ចជា្ហាវំងន្ិងអំ្បាយាគដើ
មបីរញ្ញាក់ថ្នមិន្ាន្រញ្ញាគទ។
④ កុោ
ំ ក់អាកគផ្សងគ្ៅពីអាកគរើកររកនុងគៅអីអាកគរើកររឬកន្ន្ា ងគផ្សងគទៀត្។
⑤ គ្រើផ្ល វូ គ ង
ើ ន្ិងថ្ដន្ដលភាារ់រ ួចគហើយគៅគពលគ ង
ើ ជិុះត្ួ ាសុីន្។
⑥ ្ត្ូវរកាត្ួ ាសុីន្តឱ្យសាែត្ជាន្ិចចគហើយកុំគ្វ ច
ើ លនាគោយគ្រើថ្ដអត្់សាែត្ដូ ចជាគ្រងជាគដើម។
⑦ អា កគរើកររមិន្្ត្ូវចាកគចញពីគៅអីអាកគរើកររគោយាសុីន្កំពុងដំគណើរការគ ើយ។

រ ូរភាពទី 8-1 រញ្ឈរ់ាសុីន្គពលចាកគចញពីកន្ន្ា ងអងគុយ

⑧ រនាទរ់ពកា
ី រារ្ត្ូវបាន្រញ្ឈរ់ឬរញ្ច រ់
សូ មទាាក់្រោរ់ត្ភាារ់គៅន្ឹងដីគហើយផ្កតច់អ្ំ បាយាចារ់្ហាវង
ំ ន្ងមទាំងរញ្ឈរ់ាសុន្
ី ដកកូ ន្គសារគហើយទុកវា
គៅកន្ន្ា ងន្ដលបាន្កំណត្់។
2.

រន្ា ឹុះសុវត្ថ ិភាពកនុងគពលគ្វ ើការ

① គៅគពលគៅជិត្កន្ន្ា ងន្ដលាន្ហាន្ិេ័យថ្ន្ការដួ លរលំឬរុះពាល់គនាុះសូ មោក់អាកន្ណនាំ។
② គរើកររគោយគ្វ តា
ើ មត្ំរន្់ការារន្ដល្ត្ូវបាន្កំណត្់ គលបឿន្កំណត្់ន្ិង វ ិ្ីសា្សត ការារ។
③ កុំគរើកររន្ដលគ្វ ស្រន្ហស។
④
មិន្រួ រគរើកររតាមរគរៀរន្ដលរណ្ត
ដ លឲ្យាន្គ្រុះថ្នាក់ដូចជាគរើកររហួ សពីសមត្ថ ភាពររស់ាសុីន្ឬគរើកហាគស
ខាាំងៗន្ិងការចារ់្ហាវំងភាាមៗជាគដើម។
⑤ គ្ត្ៀមែល ួន្ឲ្យអាចរញ្ឈរ់ភាាមៗបាន្គៅគពលគរើកររកនុងករណីាន្សាថន្ភាពណ្តន្ដល្សារ់ន្ត្គកើត្គ ង
ើ ។
⑥ ឈរ់គ្វ កា
ើ រគៅកន្ន្ា ងន្ដលាន្មន្ុសសគៅន្កបរ។
គៅគពលមន្ុសសាាក់ែិត្ជិត្មកគនាុះឈរ់គរើកររគហើយ្ពាន្គោយគ្រើហួច។
⑦ ្ត្ូវ្បាកដថ្នមិន្ាន្មន្ុសសគៅជុំ វ ិញអា កន្ិងរន្ា ស
ឺ គំ លងហួ ចមុន្គពលងយគ្កាយ។ មាងគទៀត្
្រសិន្គរើាន្អា កន្ណនាំ សូ មគ្វ ើតាមការន្ណនាំគនាុះ។
⑧ កុំគ្រើឧរករណ៍ការារដូ ចជា្ុងជា្ហាវង
ំ គលើកន្លងន្ត្គពលាន្អាសន្ា ។
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⑨ ពិចារណ្តជាន្ិចចន្ូវគសថ រភាពររស់ាសុីន្គហើយកុំគ្វ ្ើ រត្ិរត្ត កា
ិ រាកភាាមៗ។ ជាពិគសស
កំីុាកគៅជ្ាលគចាត្(nori men)ជាោច់ខាត្។
⑩ កុំគ្វ ស្រន្ហសចូ លគៅជិត្្ចាំងងម គចាត្(gakeppuchi)ឬជាយផ្ល វូ ទន្់គពកន្ិងកំពូលថ្ន្ជ្ាល(nori men)។
្រ ុង្រយ័ត្ាជាពិគសសរនាទរ់ពីគេា ៀង។
⑪ គៅកន្ន្ា ងរិទជិត្ដូ ចជាអណ្ ូងន្រ៉ែឬរន្ទ រ់គ្កាមដី
គ្វ ើការរដ ូរែយល់ឲ្យបាន្្ររ់្រន្់ន្ិងដំគ ើងន្ិងគ្រើ្បាស់ឧរករណ៍រន្ស
ុ ត្ឧសម ន្
័ ន្ផ្សងគដើមបីែឲ្
ំ យរកាដំគណើរការររស់
វបាន្លែ ។
⑫ គៅត្ំរន្់ទ្ី ក ុង ្រ ុង្រយ័ត្ាកនុងការគ្រើ្បាស់យាន្យន្ទរ់ទល់សំគលងន្ិងការពារការសាយភាយ្ូ លី។
⑬ ការារជីកគៅកនុងត្ំរន្់ទី្ក ុងរួ រន្ត្គ្វ ើគ ើងរនាទរ់ពីបាន្រញ្ញាក់ពីអត្ថ ភា
ិ ពន្ិងទីតាំងថ្ន្វត្ថុន្ដលបាន្ករ់។
កនុងករណីន្ដលវត្ថុន្ដល្ត្ូវបាន្ករ់គនាុះបាន្ែូ ចខាត្
សូ មទាក់ទងអា កទទួ លរន្ទុកភាាមៗន្ិងទទួ លការន្ណនាំចាំបាច់។
⑭ គ្វ ើការគៅកន្ន្ា ងន្ដលាន្ន្ែសអរគ ស
ិ ន្ីន្ិងឧរសរគ ជាគដើម
រួ រន្ត្គ្វវ កា
ើ រគោយចាត្់អាកយាមគហើយគ្វ ើតាមការន្ណនាំ។
⑮ កុំគ្រើគ្រឿងាសុីន្សំណង់ស្ារ់គរលរំណងណ្តមួ យគ្ៅពីគរលរំណង់ចមបងររស់វា។
⑯
ី ូ មគ្វ ើការគោយ្រ ុង្រយ័ត្ាគដើមបីកុំឱ្យ្ុងមិន្រុះពាល់ន្ឹងវត្ថុណ្តដូ ចជា្ា ឹមជាគដើ
គៅគពលជីកគោយោក់ទំន្រ់ដស
ម

2 ... ការ្រ ុង្រយ័ត្ាគពលគ្រើគ្រឿងាសុីន្សំណង់ន្ដលបាន្ជួ ល
គ្រឿងាសុីន្សំណង់ស្ារ់ជួលរួ រន្ត្គ្រើ្បាស់រនាទរ់ពបា
ី ន្រញ្ញាក់យាងគពញគលញជាលាយលកេ ណ៍អកសរ។
① សមត្ថ ភាពថ្ន្គ្រឿងាសុីន្សំណង់
② សាថន្ភាពន្ងទាំគ្រឿងាសុីន្សំណង់
③ ទាារ់ន្រា កន្ិងចំណុចគែាយររស់ាសុន្
ី សំណង់
④ ្រការ្រ ុង្រយ័ត្ាន្ដល្ត្ូវកត្់សាគល់គៅគពលគរើកររ
ជាពិគសស ្ត្ូវពិន្ិត្យគោយយកចិត្តទក
ុ ោក់ន្ូវលកេ ែណឌ្រត្ិរត្ត ិការររស់្ហាវង
ំ ន្ិងអំ្បាយា
ការាន្ឬរមន្ឧរករណ៍ការពារកាលន្ិងគេា ើងហាវរ ការែូ ចខាត្ពីន្ែសពួ រន្ិង្ចវាក់ ការែូ ចខាត្ដល់្ុងជាគដើម
គរើគឃើញរញ្ញារួ រន្ត្គចៀសវាង្រត្ិរត្ត កា
ិ រគ្រឿងាសុីន្សំណង់គនាុះ។
គលើសពីគន្ុះគទៀត្
អំពីសាថន្ភាពន្្ត្ួ ត្ពិន្ត្
ិ យគោយសវ យ័ត្ជា្រចាំន្ិងការន្ងទាំគនាុះក៏រញ្ញាក់គោយតារាងកំណត្់្តា្ត្ួ ត្ពិន្ិត្យ។

រ ូរភាពទី 8-2 ការរញ្ញាក់អំពីសាថន្ភាពកនុងគពល្ត្ួ ត្ពិន្ិត្យ
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8.2.

វវ ិ្ីថ្ន្សញ្ញញន្ិងការន្ណនាំ (អត្ថ រទ ទំព័រទី177)

គៅគពលដំគណើរការាសុន្
ី សំណង់ជាគរលការណ៍វា្ត្ូវគ្វ គើ ោយសញ្ញញឬការន្ណនាំររស់អាកផ្តលស
់ ញ្ញញឬអា កន្ណនាំ
។
ដូ គចា ុះស្ារ់អាកគរើកររគនាុះចាំបាច់គដើមបីពិភាកាពីទីតាំងការារឱ្យបាន្្ររ់្រន្់ន្ិង វ ិ្ីសា្សត ថ្ន្ការផ្តល់
សញ្ញញជាមួ យអា កផ្ដលស
់ ញ្ញញឬអា កន្ណនាំមុន្គពលគ្វ ើការ។
គលើសពីគន្ុះគទៀត្
គោយសារមន្ុសសជាក់លាក់ន្ឹង្ត្ូវបាន្ន្ត្ងតាំងគោយអា កទទួ លរន្ទុកជាអា កផ្តលស
់ ញ្ញញឬអា កន្ណនាំដូគចា ុះអា កគរើ
កររន្ឹងគរើកររតាមសញ្ញញររស់មន្ុសសគនាុះ។ គលើសពីគន្ុះគទៀត្
ចាំបាច់រញ្ឈរ់ាសុីន្សំណង់មដងគហើយរញ្ញាក់សញ្ញញន្ដលមិន្ចាស់លាស់។
រួ រន្ត្គចៀសវាងការគរើកររគោយគចុះន្ត្សាមន្ន្ិងការគរើកររន្ដលរមន្សញ្ញញ។
ស្ារ់ឯកសារគយាង វវ ិ្ីសា្សត សត ង់ោរគៅការោាន្សំណង់ាន្ដូ ចខាងគ្កាម។
មាងគទៀត្
អា កន្ណនាំរួរន្ត្គសា ៀកសគមា ៀករំពាក់ន្ិងគៅទីតាំងន្ដលអាចគឃើញបាន្យាងាយ្សួ លគោយអា កគរើកររឬអា ក
គ្វ ើការ។
<សញ្ញញគោយហួ ច>
សុវត្ថ ិភាព
ឈរ់
<សញ្ញញគោយការរគញ្ច ញសំគ
សុវត្ថ ិភាព
ឈរ់

សំគលងហួ ចែា ីៗ2ដង គ្វ ើមតងគទៀត្
សំគលងហួ ចន្វង
ង>
អត្់អីគទ អត្់អីគទ(ORAI. ORAI)
ឈរ់ (stoppu)
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ចំគណុះដឹងន្ផ្ា កគមកាន្ិកន្ិងអរគ ិសន្ី

9.
9.1.

9.1.1.

កាាំង (អត្ថ រទ ទំព័រទី 181)
កាាំងរងវ ល
ិ (អត្ថ រទ ទំព័រទី 184)

ដូ ចន្ដលបាន្រាាញកនុងរ ូរភាពទី 9-7 គៅគពលន្ដលរ ឹត្រន្ត ឹងគចចជាមួ យកូ ន្គសារស្ារ់មួលគចម
ាន្កាាង
ំ រងវ ល
ិ គៅដល់គចចឬកាាំងន្ដលជំរញ
ុ វត្ថុកនុងករណីជំរញ
ុ វត្ថុ្ៃន្់គោយគ្រើរាាស់គនាុះ្ត្ូវបាន្គរគៅថ្ន
«កាាង
ំ » ន្ងមទាំងគរថ្ន«កាាំងរងវ ល
ិ »។
កាាំងរងវ ល
ិ ្ត្ូវបាន្ត្ំណ្តងគោយ M = P ×ℓ។
្រសិន្គរើឯកតាថ្ន្កាាង
ំ PរឺN (ញូត្ុន្) ន្ិងឯកតាℓរឺសង់ទីន្ម្ត្គនាុះ ឯកតាថ្ន្កាាំងរងវ ល
ិ MរឺN
សង់ទីន្ម្ត្ (សង់ទីន្ម្ត្･ញូត្ុន្) ។
ដូ គចា ុះគៅគពលរ ឹត្រន្ត ឹងគចច
រឺ្ត្ូវទាមទារគៅគពលទីតាង
ំ ន្ដលចំណុចទាញររស់កូន្គសារស្ារ់មួលគចម្ត្ូវបាន្ោក់ឆាៃយពីរន្ុកគនាុះ
កាាំង្ំជាង្ត្ូវបាន្ទាមទារគៅគពលទីតាង
ំ ជិត្ដល់រូ ត្។

រ ូរភាពទី 9-7 កាាំងរងវ ិល

គៅកនុងសាថន្ភាពន្ដលបាន្រាាញគៅកនុងរ ូរទី 9-8 កាាំងរងវ ល
ិ ន្ដលគ្វ ឲ្
ើ យាសុីន្សំណង់ដួលរលំរឺ W 1 x ℓ
គោយសន្ម ត្ថ្នាស់ថ្ន្ឥវា៉ែន្់ផ្ទុករឺ W1

គហើយាសុីន្សំណង់កនុងរ ូរភាពទី 9-8 (សាថន្ភាពន្ដលមិន្ោក់ទមៃ ន្ផ្
់ ទ ុកកនុង្ុងោក់)

គពលគន្ុះកាាំងរងវ ិលគនាុះរឺ W 0 x ℓ
ដូ គចា ុះ្រសិន្គរើ (W 0×ℓ

1

0

0 ន្ដល W 0

)> (W 1×ℓ

1

រឺជាាស់ររស់ាសុីន្។

) ត្ួ ាសុីន្មិន្ដួ លរលំ។

កំណល់ដងងាឹងដួ លរលំ
ាស់ត្ួាសុីន្
្រន្វងគៅ្ុង

រ ូរភាពទី 9-8 កាាំងរងវ ិលថ្ន្ការដួ លរលំ
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9.2.
9.2.1.

ាស់ន្ិងចំណុចថ្ន្ភារពលជាគដើម (អត្ថ រទ ទំព័រទី 187)
ាស់ន្ិងភារពលជាក់លាក់ (អត្ថ រទ ទំព័រទី 187)

គដើមបីដឹងាស់ថ្ន្វត្ថុ គ្ៅពីឧរករណ៍វាស់គនាុះអាចរណនាពីរ រ ិាណន្ិងភារពលជាក់លាក់ថ្ន្វត្ថុ។
រឺជាាស់វត្ថុ = ររ ិាណ x ភារពលជាក់លាក់។
ាស់ឯកតាថ្ន្វត្ថុរឺជាាស់កនុងមួ យឯកតាថ្ន្វត្ថុមួយគហើយាស់ឯកតាថ្ន្វត្ថុសំខាន្់ៗ្ត្ូវបាន្រាាញគៅកនុងតារាងទី 9-1 ។
មាងគទៀត្ គៅកនុងតារាងទី 9-1 ាស់ (t) កនុង1 m3 ក៏រាាញពីភារពលជាក់លាក់ផ្ងន្ដរ។
ការរណនាររ ិាណថ្ន្វត្ុថគនាុះ្ត្ូវបាន្រាាញគៅកនុងតារាងទី 9-2 ។ បាន្ន្័យថ្ន
ាស់ររស់វត្ថុអាច្ត្ូវបាន្រណនា្ត្ូសៗគោយវាស់ វ ិា្ត្ររស់វត្ថុ
គោយរណនា្ត្ូសៗររ ិាណតាមតារាងគន្ុះគហើយ្រសិន្គរើគលែគនាុះរុណន្ឹងភារពលជាក់លាក់ថ្ន្វត្ថុ។
តារាងទី 9-1 ាស់ឯកតាថ្ន្វត្ថុ
្រគេទថ្ន្វត្ថុ

ាសកនុង 1m3 (t)

្រគេទថ្ន្វត្ថុ

សំណ

ែាច់

សាពន្់

កំគបារ (គមៅ)

ន្ដកន្ងរ

cokes

សិត្

គដើមន្សន្
pine

អាលុយមីញូ ម
គរត្ុង

ាសកនុង 1m3 (t)

cedar

ដី

គដើម្សល់ចិន្

្កួ សលែ ិត្

paulownia

ចំណ្ត)ំ ាស់គឈើរឺជាាស់សងួត្។ ដី ដីែាច់ កំគបារន្ិងដីែាច់រឺជាាស់ឯកតាលកេ ណៈខាងគ្ៅ។

តារាងទី 9-2 ទ្មង់រណនា្ត្ូសៗថ្ន្ររ ិាណ
រ ូររាងថ្ន្វត្ថុ
គ្មុះ

ទ្មង់រណនា្ត្ូសៗថ្ន្ររ ិាណ

រ ូររាង
កមព ស់

ថ្ផ្ទរួន្្ជ ុង្ទន្វង

ទទឹង

រគណ្ត
ដ យ x ទទឹង x កមព ស់

រគណ្ត
ដ យ
រនាទត្់ផ្ចិត្

សុីឡាំង

កមព ស់

(រនាទត្់ផ្ចិត្) 2 x កមព ស់ x 0.8

រនាទត្់ផ្ចិត្

ឌ្ីស

ក្ាស់

រនាទត្់
ផ្ចិត្

រងវ ង់

កមព ស់

រាងបាត្់បាល់

(រនាទត្់ផ្ចិត្) 2 x ក្ាស់ x 0.8

(រនាទត្់ផ្ចិត្) 3 x 0.53
(កមព ស)់ 2 ×
(រនាទត្់ផ្ចិត្ x 3- កំពស់ x 2) x 0.53

រនាទត្់ផ្ចិត្
កមព ស់

រាងសាជី

(រនាទត្់ផ្ចិត្) 2 x កមព ស់ x 0.3
រនាទត្់ផ្ចិត្
រនាទត្់ផ្ចិត្ន្ផ្ាកបាត្កំពូល

[(រនាទត្់ផ្ចិត្ន្ផ្ាកបាត្) 2 +
រនាទត្់ផ្ចិត្ន្ផ្ាកបាត្ x
រនាទត្់ផ្ចិត្ន្ផ្ាកបាត្កំពូល +
(រនាទត្់ផ្ចិត្ន្ផ្ាកបាត្កំពូល) 2 ] x កមព ស់
x 0.3

កមព ស់

គកាណរាងជារ
ងវ ង់
្រន្វងទទឹង

រនាទត្់ផ្ចិត្ន្ផ្ាកបាត្

គអលីរ

ក្ា
ស់

រគណ្ត
ដ យ x ទទឹង x ក្ាស់ x 0.53

្រន្វងរគណ្ត
ដ យ
កមព ស់

សាជី្ជ ុងរាង
្ត្ីគកាណ

បាត្ថ្ផ្ទបាត្

្កឡាថ្ផ្ទបាត្ x កមព ស់÷ 3
(្កឡាថ្ផ្ទបាត្ = កមព ស់ x គ្កាម÷ 2)

កមព ស់ថ្ផ្ទបាត្
ថ្ផ្ទបាត្
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9.2.2.

ចំណុចថ្ន្ភារពល (អត្ថ រទ ទំព័រទី 189)

ទំនាញន្ផ្ន្ដីាន្ឥទធ ិពលគលើវត្ថុទា ំងអស់។
គៅគពលន្ដលវត្ថុមួយ្ត្ូវបាន្ន្រងន្ចកជារំន្ណកត្ូ ចៗទំនាញន្ផ្ន្ដីាន្ចំន្ណកគៅគលើន្ផ្ា កន្ីមួយៗថ្ន្ការ
ន្រងន្ចក។ ដូ គចា ុះវាអាច្ត្ូវបាន្គរចាត្់ទុកថ្នកាាំងបារា៉ែន្ ល (ទំនាញន្ផ្ន្ដី)
ជាគ្ចើន្កំពុងាន្ឥទធព
ិ លគលើវត្ថុគហើយគៅគពលន្ដលកាាំងលទធ ផ្លថ្ន្កាាំងទាំងគន្ុះទទួ លបាន្គន្ុះរឺគសម ើន្ឹងក
ាាំងទំនាញគៅគលើវត្ថុ។ ចំណុចថ្ន្សកមម ភាពថ្ន្កាាំងលទធ ផ្លគន្ុះ្ត្ូវបាន្គរគៅថ្នចំណុចថ្ន្ភារពល។
ចំណុចថ្ន្ភារពលរឺជាចំណុចគងរស្ារ់វត្ថុជាក់លាក់មួយគហើយចំណុចថ្ន្ភារពលមិន្ផ្កាស់រ្រគទាុះរី
ូ
ជាទីតាង
ំ ឬ
រគរៀរទុកោក់វត្ថុផ្កាស់រ្រក៏
ូ គោយ។
គៅគពលចលនាររស់វត្ថុមួយ (មិន្រារ់រញ្ចល
ូ កាាំងរងវ ល
ិ ថ្ន្វត្ថុែល ួន្វា)
្ត្ូវបាន្គរចាត្់ទុកជាគមកាន្ិចវាអាច្ត្ូវបាន្គរចាត្់ទុកថ្នទំនាញសរុរថ្ន្វត្ថុ្ត្ូវបាន្្រមូ លផ្្ុំគៅចំណុចថ្ន្
ភារពល។
គៅគពលកាាង
ំ គដើរគលើវត្ថុគនាុះវត្ថុមន្
ិ វ ិល្រសិន្គរើរនាទត្់ថ្ន្សកមម ភាពររស់កាាំងកាត្់តាមចំណុចថ្ន្ភារពល
។
គៅគពលន្ដលរនាទត្់ថ្ន្សកមម ភាពថ្ន្កាាង
ំ មិន្កាត្់តាមចំណុចថ្ន្ភារពល
កាាំង្ត្ូវបាន្រគងក ត្
ើ គៅជុំ វ ិញចំណុចថ្ន្ភារពលគហើយវត្ថុ វ ិល។
្រសិន្គរើចងវត្ថុមួយជាមួ យន្ែសដូ ចរាាញកនុងរ ូរភាពទី 9-12
ចំណុចថ្ន្ភារពលដីសថត្
ិ គៅកន្ន្ា ងណ្តមួ យគៅគលើរនាទត្់រញ្ឈរន្ដលរគងក ត្
ើ គ ើងគោយន្ែស។ ដូ ចរាគន្ុះផ្ងន្ដរ
្រសិន្គរើអាកពយ
ួ រកន្ន្ា ងគផ្សងគទៀត្គនាុះាន្ចំណុចថ្ន្ភារពលសថ ិត្គៅកន្ន្ា ងណ្តមួ យគៅគលើន្ែស។
្រសិន្គរើរកគឃើញចំន្ច
ុ ្រសពវ ថ្ន្រនាទត្់្ត្ង់ពរី គនាុះរឺជាចំណុចថ្ន្ភារពល។

រ ូរភាពទី 9-12 វវ ិ្ីរកចំណុចថ្ន្ភារពល
ាន្គសថ រភាពន្ផ្ាកខាងគលើចំណុច
ថ្ន្ភារពល

ទាញយកគចគញពីចំណុចថ្ន្ភារព
ល

គោយសារគផ្ែៀងន្ិងរគាគុះរគងគ ើបាន្
ជាាន្គ្រុះថ្នាក់

រ ូរភាពទី 9-13 ចំណុចថ្ន្ភារពល
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9.2.3.

គសថ រភាពវត្ថុ (suwari) (អត្ថ រទ ទំព័រទី 191)

វត្ថុន្ដលគសៃ ៀម្ត្ូវបាន្ផ្តលឱ្
់ យគោយកាាំង
លំគអៀងគោយមុជា
ំ ក់លាក់មួយគហើយរនាទរ់មក្រសិន្គរើវាពាយាម្ត្ រ់គៅទីតាង
ំ គដើម វ ិញគៅគពលកាាង
ំ ្ត្ូវ
បាន្ដកគចញ
វត្ថុ្ត្ូវបាន្គរន្ិយាយថ្ន«ាន្គសថ រភាព»គហើយ្ត្ូវបាន្គរន្ិយាយថ្នវាាន្លំន្ឹងគន្ុះគរថ្នsuwariរឺលែ ។
ផ្ទុយគៅវ ិញ ្រសិន្គរើទំគនារកាន្់ន្ត្្ំគៅកនុងសភាពន្ត្មួ យ
វត្ថុ្ត្ូវបាន្គរន្ិយាយថ្ន«រមន្គសថ រភាព»គហើយវា្ត្ូវបាន្គរថ្នsuwariរឺមិន្លែ ។
ដូ ចរាគន្ុះផ្ងន្ដរ គៅគពលន្ដលវត្ថុមួយគៅទីតាំងគ្ទត្គនាុះវា្ត្ូវបាន្គរគៅថ្ន "កណ្ត
ដ ល" ។

[ាន្គសថ រភាព]

[កណ្ត
ដ ល]

[រមន្គសថ រភាព]

[ាន្គសថ រភាព]

[ាន្គសថ រភាព]

រ ូរភាពទី 9-14 សថ ិរភាពថ្ន្វត្ថុ(anteido)

9.3.
9.3.1.

ចលនាថ្ន្វត្ថុមួយ (អត្ថ រទ ទំព័រទី 192)
គលបឿន្ន្ិងការរគងក ើន្គលបឿន្ (អត្ថ រទ ទំព័រទី 192)

ចលនាន្ដលគលបឿន្មិន្គងរ

ចលន្ន្ដលាន្គលបឿន្គងរ

រ ូរភាពទី 9-15 គលបឿន្ន្ិងការរគងក ើន្គលបឿន្

ររ ិាណន្ដលរាាញពីក្មិត្ថ្ន្ចលនាគលឿន្ឬយឺត្ថ្ន្វត្ថុមួយ្ត្ូវបាន្គរគៅថ្នគលបឿន្គហើយវា្ត្ូវបាន្រាាញ
គោយចាៃយន្ដលវត្ថុបាន្ផ្កាស់រ្រក
ូ ន ុ ងគពលឯកតា។
កនុងករណីាន្ចលនាន្ដលគលបឿន្មិន្គងរគនាុះរឺគៅគពលន្ដលវត្ថុផ្កាស់ទីរគណដើរផ្កាស់រ្រគលបឿន្ររស់
ូ
វារគណដរើ
ចំន្ួន្ន្ដលរាាញពីកំ រ ិត្ថ្ន្ការផ្កាស់រ្រ្ត្ូ
ូ វបាន្គរគៅថ្នការរគងក ើន្គលបឿន្។

105(KM)

9.3.2.

ន្ិចលភាព (អត្ថ រទ ទំពរ័ ទី 194)

គោយclamshellគៅគពលាក្ុងគោយពយ
ួ រ្ុងគនាុះាន្អារមម ណថ្ន
៍ វាាកកនុងទិសគៅផ្ទុយថ្ន្ទិសគៅន្ដលវាកំ
ពុងពាយាមរងវ ល
ិ គហើយគៅគពលវាឈរ់ាកគនាុះ្ុងោក់គៅទិស វ ិល។
គន្ុះរឺគោយសារន្ត្វត្ថុមួយាន្លកេ ណៈន្ដលថ្នពាយាមរន្ត គៅគសៃ ៀមរហូ ត្គៅគពលន្ដលវាគៅគសៃ ៀមផ្ទយ
ុ គៅវ ិញ
ពាយាមាន្ចលនារហូ ត្គៅគពលន្ដលវាាន្ចលនាគៅគពលន្ដលវាាន្ចលនាលុុះ្តាន្ត្រមន្កាាំងខាងគ្ៅ
ពីវត្ថុគនាុះគរគៅថ្នន្ិចលភាព។
្រសិន្គរើន្ិយាយរគរៀរមាង
្ត្ូវន្ត្ាន្កាាំងពីខាងគ្ៅគដើមបីគ្វ ឲ្
ើ យវត្ថុន្ដលគៅគសៃ ៀមន្ិងផ្កាស់រដ ូរគលបឿន្ន្ិងទិសចលនាថ្ន្វត្ថុន្ដលាន្ចល
នា
ន្ងមទាំង ្រសិន្គរើផ្កាស់រដ ូរគលបឿន្ឲ្យគលឿន្ជាងន្ិងវត្ថុគនាុះ្ៃ ន្ជា
់ ងគនាុះត្្មូវឲ្យាន្កាាំង្ំជាង
បាន្ជាគលើកវត្ថុគ ើងភាាមៗន្ិងរញ្ឈរ់វត្ថុន្ន្ដលកំពុងាន្ចលនាភាាមៗគនាុះត្្មូវឲ្យាន្កាាំងខាាំងកាា។
គហត្ុគន្ុះគហើយអាចោច់ន្ែសគលាហៈធាត្ុគោយទងគ ច
ិ រា។
គលើសពីគន្ុះគទៀត្ ្រសិន្គរើផ្ទុកគៅគលើ្ុងគោយគ្រើគអសាកវា៉ែទ័រ・
ន្រលជាគដើមឬាកភាាមៗឬរញ្ឈរ់ការាកភាាមគនាុះ គោយសារន្ិចលភាព
កាាំងដ៏្ំមួយ្ត្ូវបាន្ាន្គៅន្ឹង្រអរ់សពឺ បាន្ជាាន្គ្រុះថ្នាក់ដល់គ្ម ញអាចែូ ច។
9.3.3.

កាាំង centrifugal / កាាំង centripetal (អត្ថ រទ ទំពរ័ ទី 194)

្រសិន្គរើអាកកាន្់ចុងាេងថ្ន្ន្ែសន្ដលចងទំងន្់ន្ិងគ្វ ើឱ្យទំងន្់គ្វ ច
ើ លនារាងជារងវ ង់គនាុះន្ឹងទាញថ្ដតាមទំ
ងន្់។ គៅគពលអា ករងវ ល
ិ ទំងន្់ឲ្យគលឿន្គនាុះន្ឹងាន្អារមម ណថ្ន
៍ ថ្ដររស់អាក្ត្ូវបាន្ទាញកាន្់ន្ត្ខាាង
ំ ។
គៅគពលគន្ុះ ្រសិន្គរើថ្ដ្ត្ូវបាន្គោុះន្លងពីន្ែសគនាុះ
ទមៃ ន្់ន្ឹងគហាុះគហើរតាមទិសគៅជាក់ន្សត ងពីទីតាំងគៅគពលន្ដលគោុះន្លងគហើយន្ឹងមិន្គ្វ ើចលនារាងជារងវ ង់គទ។

វត្ថុ

កណ្ត
ត ល
(ថ្ដ)

រ ូរភាពទី 9-17 កាាំង centrifugal / កាាំង centripetal (a)

តាមរគរៀរគន្ុះ គដើមបីឱ្យវត្ថុគ្វ ើចលនារាងជារងវ ង់ គនាុះកាាំងគលើវត្ថុ
(កនុងឧទាហរណ៍ខាងគលើកាាង
ំ ថ្ដទាញទំងន្់ឆ្ាងកាត្់ន្ែស) ្ត្ូវន្ត្គ្វ ស
ើ កមម ភាព។
កាាំងន្ដលរណ្ត
ត លឱ្យវត្ថុគន្ុះគ្វ ើចលនារាងជារងវ ង់គនាុះ្ត្ូវបាន្គរគៅថ្នកាាំង
centripetalគហើយកាាំងន្ដលាន្ទំហន្
ំ ិងទិសគៅផ្ទយ
ុ រា (កាាំងន្ដលទាញថ្ដកនុងឧទាហរណ៍ខាងគលើ)
គៅថ្នកាាំង centrifugal។

106(KM)

ដូ ចន្ដលបាន្រាាញគៅកនុងរ ូរភាពទី 9-18
គៅគពល្ុង្ត្ូវបាន្ពយ
ួ រគៅគលើដងសន្ទ ូចគៅកនុងការារាកភាាមៗ
គនាុះ្ុងន្ឹង្ត្ូវរងវ ិលគោយកាំ្ជា
ំ ងកាំគ្វ កា
ើ រដូ ចជាគៅគពលវាឈរ់គសៃ ៀមគោយសារន្ត្កាាង
ំ centrifugal។
កនុងករណីគន្ុះ កាាំង centripetalន្ដលរណ្ត
ត លឱ្យ្ុងគ្វ ច
ើ លនាកនុងចលនារាងជារងវ ង់រឺកាាំងលទធ ផ្លរ ួម (F)
ជាមួ យន្ឹងកំលាង
ំ ទំនាញ (W) កាាំង្ទ្ទង់្ង
ុ ន្ិងន្ែសពួ រ (Pវ́) ។

រ ូរភាពទី 9-18 កាាំង centrifugal / កាាំង centripetal (b)

ដូ ចរាគន្ុះផ្ងន្ដរ គៅគពលកាំគ្វ ើការគៅគពលាករឺដូចរា ្ុងកាន្់ន្ត្គលឿន្គនាុះកំលាង
ំ centrifugalគនាុះ
កាន្់ន្ត្គ្ចើន្គហើយជាលទធផ្ល្ុងគន្ុះន្ឹងផ្កាស់ទកា
ី ន្់ន្ត្គៅខាងគ្ៅ
ន្ដលរណ្ត
ត លឱ្យាសុន្
ី សំណង់ដួលរលំជាគដើម។
ឧទាហរណ៍ គៅគពល្តាក់ទ័រ・ន្រល(shoberu) គ វា៉ែល័រ・មូ ទ័រជាគដើម ចុុះតាមជ្ាលគចាត្ (nori men)
គរើថ្ដចងក ូត្្ត្ូវបាន្រត្់ភាាមៗ កំលាង
ំ centrifugal ន្ឹងាន្គៅចំណុចថ្ន្ភារពលថ្ន្្តាក់ទ័រ・ន្រល(shoberu)
គ វា៉ែល័រ・មូ ទ័រ គនាុះរគងក ន្
ើ ហាន្ិេ័យថ្ន្ការដួ លរលំគោយរន្ន្ថ មគលើមុំទំគនារជ្ាល(nori men)
វាន្ឹងទាញគឆាពុះគៅមុែខាងគ្ៅ។
គលើសពីគន្ុះគទៀត្ គៅគពលន្ដលគអសាកវា៉ែទ័រ・ន្រល (shoberu)្ត្ូវបាន្ផ្ទុកដីែាច់គហើយាកគលើជ្ាល កំលាង
ំ
centrifugal
្ត្ូវបាន្រន្ន្ថ មគៅគលើទំងន្់ថ្ន្ឧរករណ៍ការារន្ិងដីែាច់គហើយហាន្ិេយ
័ ថ្ន្ការដួ លរលំន្ង
ឹ គកើន្គ ើង។

រ ូរភាពទី 9-19 ការដួ លរលំគោយសារកាាំង centrifugal

107(KM)

9.3.4.

ការកកិត្ (អត្ថ រទ ទំពរ័ ទី 196)

1 ... ការកកិត្ឋិត្ិវន្ត ន្ិងការកកិត្ថ្នមវន្ត
គៅគពលវត្ថុន្ង
ិ វត្ថុកកិត្ ាន្ភាព្ន្់្ទាំគៅថ្នកាាំងកកិត្។
្រសិន្គរើអាកោក់វត្ថុគៅគលើកំរាលឥដា ឬក៏កាតរគហើយពាយាមរំកល
ិ វាគោយរុញឬទាញវាន្ឹងមិន្គរ ើគ យ
ើ
គទាុះរីអាករុញវាគោយកាាំងគៅគ្កាមកំ រ ិត្ជាក់លាក់ក៏គោយ រុន្ន្ត ្រសិន្គរើវាគលើសពីគន្ុះវាន្ឹងចារ់គផ្តម
ើ ផ្កាស់ទ។ី
កាាំងកកិត្គៅគ្កាមន្ដន្កំណត្់គន្ុះ
គៅថ្នកាាំងកកិត្ឋិត្ិវន្ត គហើយកាាំងកកិត្គៅន្ដន្កំណត្់្ត្ូវបាន្គរគៅថ្នកាាង
ំ កកិត្ឋិត្វិ ន្ត អត្ិររា។

រ ូរភាពទី 9-20 កាាំងកកិត្ឋិត្ិវន្ត

កាាំងកកិត្ឋិត្ិវន្ត អត្ិររា (F) = μ x កាាំងរញ្ឈរ(W)
កាាំងកកិត្ទាក់ទងន្ឹងកាាំងរញ្ឈរន្ិងសាថន្ភាពថ្ន្ថ្ផ្ទ ទំនាក់ទន្
ំ ងគហើយមិន្អា្ស័យគលើទហ
ំ ំថ្ផ្ទ ទំនាក់ទំន្
ងគទ
សូ មបីន្ត្វត្ថុមួយកំពុងរអិលគៅគលើឥដា ក៏គោយវា្ត្ូវន្ត្រន្ន្ថ មកាាង
ំ ជាក់លាក់មួយគហើយ្រសិន្គរើមិន្គ្វ ើដូគចា ុះ
គនាុះវាន្ឹងឈរ់។ គន្ុះក៏គ្ពាុះន្ត្ាន្កាាំងកកិត្ សូ មបីន្ត្គពលចលនាក៏គោយ។
គន្ុះ្ត្ូវបាន្គរគៅថ្នការកកិត្ថ្នមវន្ត (គៅថ្នការកកិត្គោយចលនា)
ន្ិងត្ូ ចជាងកាាំងកកិត្ឋិត្ិវន្ត អត្ិររា។ គន្ុះជាមូ លគហត្ុន្ដល្ហាវង
ំ ពិបាកគ្វ កា
ើ រគៅគពលគរើកររ
(ជាពិគសសគោយសារន្ត្កាាង
ំ ន្ិចលភាព្ត្ូវបាន្ន្រថ មផ្ងន្ដរ) ។
ចំគណុះដឹងអំពីអរគ ស
ិ ន្ី (អត្ថ រទ ទំព័រទី 200)

9.5.
9.5.1.

ទំនាក់ទំន្ងរវាងវ៉ែល
ុ ចរន្្តអរគ ិសន្ីន្ិងភាព្ន្់ (អត្ថ រទ ទំព័រទី201)

ចំគពាុះអរគ ស
ិ ន្ី កនុងករណីភាព្ន្់ថ្ន្អរគ ស
ិ ន្ី (អូ មៈΩ) ថ្ន្គសៀរវ ីអរគ ស
ិ ន្ីគសម រ
ើ ា គនាុះវ៉ែល
ុ ្ំជាង (វ៉ែល
ុ : V)
គនាុះចរន្្តអរគ ស
ិ ន្ីគនាុះក៏្ជា
ំ ង (អំន្ពរៈវA) មាងគទៀត្ កនុងករណីភាព្ន្់គនាុះ្ំជាង (ឧទាហរណ៍
កនុងករណន្ែសអរគ ស
ិ ន្ីគសត ង
ើ ជាង) ចរន្ត អរគ ិសន្ីាន្កំណត្់។
ទំនាក់ទំន្ងគន្ុះអាច្ត្ូវបាន្រាាញគោយទ្មង់ដូចខាងគ្កាមន្ដល្ត្ូវបាន្គរគៅថ្នចារ់ររស់អូម។
ចរន្ត អរគ ស
ិ ន្ី (អំន្ពរៈវA) = វ៉ែល
ុ (វ៉ែល
ុ : V) / ភាព្ន្់ (អូ មៈΩ)
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9.5.2.

គ្រុះថ្នាក់អរគ ស
ី ន្ី (អត្ថ រទ ទំព័រទី 202)

គៅគពលន្ផ្ាកមួ យថ្ន្រាងកាយររស់មន្ុសសរុះន្ផ្ាកសាកងម ន្ិងចរន្ត អរគ ស
ិ ន្ីហូរចូ លរាងកាយមន្ុសសវា្ត្ូវបាន្គរ
គៅថ្នឆ្ក់អរគ ស
ិ ន្ី។ ចារ់ពស
ី ព ឹករហូ ត្ដល់សាច់ដុំ រ ឹង ែវ ិន្សរថ្ស្រសាទន្ិងរហូ ត្ដល់សាារ់។
ក្មិត្ថ្ន្ការឆ្ក់អរគ ស
ិ ន្ីន្្រ្រួ លអា្ស័យគលើសាថន្ភាពថ្ន្ការឆ្ក់អរគ ស
ិ ន្ី (កន្ន្ា ងគសើម ន្រកគញើស
ផ្លវវអរគ
ូ
ស
ិ ន្ីឆ្ក់ ទំហំចរន្ត អរគ ិសន្ី គពលគវលាថ្នមពល។ល។ )
រុន្ន្ត ជាទូ គៅគៅគពលចរន្ត អរគ ិសន្ីផ្កាស់រាន្ិងចរន្ដ ផ្កទល់ឆ្ាងកាត្់រាងកាយមន្ុសសសាថន្ភាពរឺ ដូ ចខាងគ្កាម។
តារាងទី 9-3 ្រត្ិកមម គៅគពលចរន្ត អរគ ិសន្ីហូរចូ លរាងកាយមន្ុសស
ឯកតា mA (មីលីអាំន្ពរ)

ផ្លរុះពាល់ថ្ន្ការឆ្ក់អរគ ិសន្ី

ចរន្ត ផ្កាស់រា (AC)

ចរន្ត ផ្កទល់ (AC)

រុរស

រុរស

្សត ី

្សត ី

1. ឈឺជិរៗរន្ត ិច
2. ភាពត្ក់សលុត្ឈឺចារ់
(គទាុះយាងណ្តាន្គសរ ើភាពសាច់ដុំ
អាចកគ្មើកបាន្)
3. ភាពត្ក់សលុត្ឈឺចារ់
(ភាពរ ឹងសាច់ដុំ ពិបាកដគងា ើម)

4. អាចរណ្ត
ត លឱ្យសាារ់ភាាមៗ
ចំណ្ត)ំ 1mA រឺ 1000A (អំន្ពរ) ។

ភាព្ន្់ថ្ន្រាងកាយមន្ុសស្ត្ូវបាន្ន្រងន្ចកគៅជាភាព្ន្់ថ្ន្ន្សបកន្ិងភាព្ន្់គៅខាងកនុងរាងកាយមន្ុ
សស។ ភាព្ន្់ថ្ន្ន្សបក រឺាន្្រន្ហល10,000Ω (អូ ម) គៅគពលន្សបកសងត្
ួ រុន្ន្ត វាធាាក់ចុុះដល់្រន្ហល500គៅ

1000 Ωគពលន្រកគញើសឬគពលអវយវៈន្ិងសគមា ៀករំពាក់គសើម។ ភាព្ន្់គៅខាងកនុងរាងកាយររស់មន្ុសស
រឺ្រន្ហល500Ω។
តារាងទី 9-4 ចាៃយរាាត្ពីន្ែសអរគ ិសន្ីរណ្ត
ត ញរញ្ជន្
ូ
គសៀរវ ីអរគ ិសន្ី

ចាៃយរាាត្អរបររា（m）

វ៉ែុលរញ្ជន្
ូ (V)

ន្ែសរណ្ត
ត ញ
ន្ចកចាយ

100・200
ឬត្ិចជាងគន្ុះ

គសចកត ីជូន្ដំណឹងររ
ស់នាយកការ ិយាល័
យសត ង់ោរការារ *

ត្ថ្មា គរលគៅររ
ស់្ក ុមហុន្ថ្នមព
ល

1.0ឬែព ស់ជាងគន្ុះ

2.0ឬែព ស់ជាងគន្ុះ

ន្ែសរញ្ជន្
ូ
(ចំណ្ត)ំ * ចារ់ន្ដលបាន្ចុុះ ថ្ងៃទី17 ន្ែ្ន ូ ឆាាំ1975 គលែទី 759
(ន្ែសន្ចកចាយ)

(ន្ែសរញ្ជន្
ូ )

ន្ែសន្ចកចាយវ៉ែុលសាព្ែព ស់

ន្ែសវ៉ែុលទារ

សុវត្ថ ិភាព

សុវត្ថ ិភាព
ខាងផ្ទុះមន្ុសស

្រយ័ត្ាគ្ពាុះវាជា
ន្ែសត្ង់សុ យងែព ស់រ
ហូ ត្ដល់្ត្ង់សវម
ាទ័រ

សុវត្ថ ិភាព
សុវត្ថ ិភាព

សុវត្ថ ិភាព
ខាងផ្ល វូ យាន្ជំន្ិុះ

ន្ែសរញ្ជន្
ូ

សុវត្ថ ិភាព

សុវត្ថ ិភាព

្ត្ង់សវមា ទ័រគលើរគាគល

សាព្ែព ស់
ន្ែសទាញ

ន្ែសដី្រឌ្ិត្

សាព្ែព ស់ពិគសស

ន្ែសរញ្ជន្
ូ ភារគ្ចើន្ រឺរម
ន្ដក
រុន្ន្ត ្ត្ូវ ដឹងថ្នវាអាចជារ
គាគលគេា ើង។
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(ចំណ្ត)ំ
ចាៃយរាាត្

9.5.3.

ការចាត្់ន្ចងអារុយ (អត្ថ រទ ទំព័រទី 204)

អារុយរឺជាអវ ីន្ដលអាចរំន្លងថ្នមពលអរគ ស
ី ន្ីគៅជាថ្នមពលរីមីរកា (គន្ុះគៅថ្នការសាកងម )
គហើយយកវាគចញជាថ្នមពលអរគ ីសន្ីតាមត្្មូវការ (គន្ុះ្ត្ូវបាន្គៅថ្នការរគញ្ច ញអរគ ិសន្ី) ។
រចចុរបន្ា ាន្អារុយពីរ្រគេទន្ដលកំពុងគ្រើជាក់ន្សត ងរឺអារុយសំណន្ិង ន្ិងអារុយផ្ទុកអាល់កាឡាំ ង។
ចំណុចខាងគ្កាមរួ រន្ត្្ត្ូវបាន្កត្់សាគល់គៅគពលចាត្់ន្ចងអារុយ។
① យក្ូ លីន្ិងកែវ ក់គចញជាន្ិចចគហើយរកាវាឱ្យសាែត្ (វាកាាយជាគហត្ុថ្ន្ការគលចធាាយ (ការរគញ្ច ញអរគ ស
ិ ន្ី)) ។
② រំគពញទឹកសារគដើមបីឱ្យវាសថ ិត្គៅចគនាាុះកំ រ ិត្ H (ែព ស់) ន្ិងកំ រ ិត្ L (ទារ) ។ (កុរ
ំ ន្ន្ថ មទឹកអាសុដ
ី សល
ុ ហវ រួ ើ។ )
③ កុំរន្ន្ថ មទឹកគ្ចើន្្ជ ុល (ការគលចធាាយន្ិងភារពលជាក់លាក់ន្ឹងផ្កាស់រ្រ)ូ ។
④ ថ្លត្្មូវក្មិត្សារធាត្ុរាវអារុយស្ារ់រន្ទ រ់ន្ម
ី ួ យៗ។
⑤ កំីុរគញ្ច ញអរគ ស
ិ ន្ីគោយ្ជ ុលគពក។
⑥ មិន្្ត្ូវចាត្់ន្ចងន្ររខាាំងកាាគពក។
⑦ វរ ឹត្រន្ត ង
ឹ terminal ពីគពលមួ យគៅគពលមួ យ គដើមបីការពារការទំនាក់ទំន្ងមិន្លែ ។
⑧ ្រយ័ត្ាកុំឆ្ក់អរគ ស
ិ ន្ីគោយកូ ន្គសារស្ារ់មួលគចមជាគដើម។
⑨ វាស់ភារពលជាក់លាក់គហើយគៅគពលវធាាក់ដល់1.22 ឬត្ិចជាងគន្ុះ សូ មសាកងម ភាាមៗ។
⑩ វាស់វល
៉ែុ ជាមួ យឧរករណ៍វាស់អារុយ។
ចំណ្ត)ំ គៅគពលរំគពញរន្ន្ថ មទឹកន្ដលរមន្កាកសំណល់ទាល់ន្ត្គសាុះីៈ
គោយសារអងគ ធាត្ុរាវគៅខាងកនុងអារុយាន្អាសុីត្ន្ិងសាពន្់្័របាន្ជា្ត្ូវពាក់ន្វ៉ែន្តាការពារន្ិងគ្សាមថ្ដ។
្រសិន្គរើវារុះពាល់ន្សបកររស់អាក សូ មលាងសាែត្វាគចញគោយទឹកគ្ចើន្។ កនុងករណីាន្ចូ លកនុងន្េា ក
សូ មលាងជន្មុះជាមួ យទឹកឱ្យបាន្គ្ចើន្គហើយពិគ្រុះជាមួ យអា កជំនាញខាងគរារន្េា ក។
9.5.4.

ការសាកងម (អត្ថ រទ ទំព័រទី 204)

ែណៈគពលន្ដលាសុីន្កំពង
ុ ដំគណើរការ គោយាសុន្
ី គេា ើងអាចសាកបាន្
រុន្ន្ត អា្ស័យគលើលកេ ែណឌ្រត្ិរត្ត ិការររស់ាសុន្
ី ន្ិងការកំណត្់ររស់ន្ិយត្ករត្ង់សុ យង
គនាុះថ្នមពលន្ដលគ្រើពអា
ី រុយអាចមិន្្ត្ូវបាន្ផ្គ ត្ផ្
់ គង់្ររ់្រន្់គទ។ កនុងករណីន្ររគន្ុះ
វាចាំបាច់កនុងការសាកងម រន្ន្ថ មគ្ពាុះអាយុកាលអារុយន្ឹងែា ជា
ី ង្រសិន្គរើវា្ត្ូវបាន្គ្រើដន្ដល។
ចំណ្ត)ំ ការសាកអារុយ：ឧសម ័ន្អុ្ី ដូន្សន្ (H2) ហាគសន្ិងអុកសុីន្សន្ (O2) ឧសម ន្
័
្ត្ូវបាន្គកើត្គ ើងកនុងកំ ុ ងគពលសាកងម
ដូ គចា ុះ្ត្ូវគ្រើកន្ន្ា ងន្ដលាន្ែយល់គចញចូ លបាន្លែ គហើយកុំគ្រើគេា ើងជាោច់ខាត្។
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10. ចំគណុះដឹងអំពេ
ី ូ មិសា្សត ន្ិងការារវ ិសវ កមម សំណង់សុី វ ិល។ល។
10.1. លកេ ណៈសមបត្ត ង
ិ ម ន្ង
ិ ដី (អត្ថ រទ ទំព័រទី 207)
10.1.1. លកេ ណៈសមបត្ត ង
ិ ម (អត្ថ រទ ទំព័រទី 208)

1 ... ភាពរ ឹងថ្ន្ងម
ជាទូ គៅភាពរ ឹងថ្ន្ងម ្ត្ូវបាន្រាាញជាភាពរ ឹងដុង
ំ ម ន្ិងភាពរ ឹងថ្ផ្ទ ងម។
ភាពរ ឹងដុង
ំ ម ្ត្ូវបាន្ចងអុលរាាញគោយការគ្វ ើគត្សត ការរាារ់រំន្ណកងម ។
ភាពរ ឹងថ្ផ្ទ ងមាន្ភាពែុសរាអា្ស័យគលើភាពរ ឹងដុង
ំ មែល ួន្ន្ិងកំ រ ិត្ថ្ន្ការរ្ាករន្ិងការសឹកពីអាកាសធាត្ុឬក៏
ាន្ភាពែុសរាតាមការាន្ឬរមន្ថ្ន្បាក់្សទារ់ដីន្ង
ិ ត្ំរន្់កំគទចជាគដើម ងមៗ
ី គន្ុះ
្ត្ូវបាន្គ្វ ើគ ើងគោយការគ្វ ើគត្សត ការរាារ់រំន្ណកelastic wave
speedន្ិងដុំងមគៅេា ំគដើមបី វ ើន្ិចឆ័យរុណភាពងម ន្ផ្ា កទាំងអស់ថ្ន្ថ្ផ្ទងម។
ជាទូ គៅកាាំងរាារ់ដង
ុំ ម ាន្្រន្ហល10Ｎ/mm2～300Ｎ/mm2 គហើយអាចន្ិយាយថ្នelastic wave
speedគៅេា ំគលឿន្គនាុះរឺថ្ផ្ទងម រ ឹង។
តារាងទី 10-1 ចំណ្តត្់ថ្នាក់ថ្ន្ភាពរ ឹងថ្ន្ដុំងមជាគដើម
ចំណ្តត្់ថ្នាក់

ភាពខាាំងថ្ន្ការរាារ់
（N/mm2）

ឧទាហរណ៍្រគេទងម

elastic wave speed（km/s）

ងម ទន្់

ត្ិចជាង1.5 ជាន្ផ្ា កមួ យថ្ន្ងម លកេ ណៈេក់Tertiaryន្ិងងម េក់

ងម រ ឹងម្យម

ភារគ្ចើន្ថ្ន្ងម គសឌ្ីមង់ន្ទរថ្ន្Majority of Teriary
ងម គសឌ្ីមង់ន្ទរថ្ន្ Mesozoic Paleozoic
ភារគ្ចើន្ថ្ន្ងម ន្ដលគកើត្គ ើង
គោយអំគពើថ្ន្គេា ើងន្ិងងម ន្ដលន្្រ្រួ ល

ងម រ ឹង

ែព ស់ជាង5.0 ជាន្ផ្ា កមួ យថ្ន្ Chert Hard sandstone Gabbro
ជាន្ផ្ា កមួ យថ្ន្Diabaseដូ ចជាងម ន្ដលគកើត្គ ើង
គោយអំគពើថ្ន្គេា ើង
Gneiss Quartz Schist Hornfels

ជាង150
ងម រ ឹងខាាំង

10.1.2. ដី (អត្ថ រទ ទំព័រទី 209)

1 ... ្រគេទដី
ដី្ត្ូវបាន្រគងក ើត្គ ង
ើ គោយអាកាសធាត្ុគ្វ ើឲ្យងមសឹកបាន្គៅជាភារលែ ិត្លែ ន្់
្ត្ូវបាន្្រមូ លគោយែយល់ឬទឹកដឹក
រនាទរ់ពី្ត្ូវបាន្គរចរ ឹលន្ិងកកកុញរុកេជាត្ិដុុះន្ិងកកកុញន្ិងគផ្ុះរន្ទុុះេា ំគេា ើង។
ាន្វ ិ្ីសា្សត គផ្សងៗរាស្ារ់ចាត្់ថ្នាក់ដីគន្ុះ
រុន្ន្ត ជាទូ គៅសាភរៈដីរជា
ឺ កនុងសាភរៈដីន្ដលរគងក ើត្ន្ដលជាដីគនាុះាន្ទំហំរំន្ណកដីត្ិចជាង75mm។
គ្មុះថ្ន្ដីន្ដលាន្មូ លោាន្គលើទហ
ំ ំរំន្ណកន្ដលផ្ស ំដីគន្ុះ្ត្ូវបាន្ចាត្់ថ្នាក់ដូចបាន្រាាញកនុងរ ូរភាពទី 10-2 ។
ទំហ្ំភារលអ ិត្

ែាច់ត្ូច
ដីឥដា

ដីលបរ

ដីែាច់គ្រើម

្កួ សត្ូ ច

្កួ សម្យម

្កួ សគ្រើម

្កួ សលែ ិត្

ែាច់

រ ូរភាពទី 10-2 ការន្រងន្ចកទំហំភារលែ ិត្ន្ិងគ្មុះររស់វា
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2 ... សាសភាពដី

វត្ថុ រ ឹង (ភារលែ ិត្ដី)

រាាត្

W

ឧសម ័ន្
រាវ

： ាស់សរុរថ្ន្ដី

Ws : ាស់ថ្ន្ភារលែ ិត្ដី

ែយល់

Ww : ាស់ទឹក
ទឹក

Wa : ាស់ែយល់ (= 0)
V

: ររ ិាណសរុរថ្ន្ដី

Vs

: ររ ិាណភារលែ ិត្ដី

ភារលែ ិត្ដី

Vw : ររ ិាណទឹក
Va : ររ ិាណែយល់
V

: ររ ិាណរាាត្ដី

រ ូរភាពទី 10-4 សាសធាត្ុដី

3វ... ពាកយសំខាន្់ៗន្ដលពិពណ៌នាអំពីសាថន្ភាពដី
① ដង់សុីគត្
ដង់សុីត្សងួត្ថ្ន្ដី = ាស់ភារលែ ិត្ថ្ន្ដី (Ws) / ររ ិាណដីសរុរ (V)
ដង់សុីគត្គសើមថ្ន្ដី = (ាស់ភារលែ ិត្ដី (Ws) + ាស់ទឹក (Ww)) / ររ ិាណដីសរុរ (V)
② សាា្ត្អ្តាទឹក
សាា្ត្អ្តាទឹក = ាស់ទឹកគៅកនុងរាាត្ (Ww) / ាស់ភារលែ ិត្ដី (Ws) x 100%
③ សាា្ត្រាាត្
សាា្ត្រាាត្ = (ររ ិាណកាន្់ការ់គោយែយល់ (Vs) + រវរ ិាណកាន្់ការ់គោយទឹក (Vw)) /
ររ ិាណកាន្់ការ់គោយភារលែ ិត្ដី (Vs)
④ ភាពរ ឹងាំថ្ន្ដី
ត្ិត្ថិភាពថ្ន្ដី = ររ ិាណទឹកគៅកនុងរាាត្ (Vw) / ររ ិាណរាាត្គៅកនុងដី (Vs) x 100%
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4 …ការរាារ់ដី
គៅគពលន្ដលដី្ត្ូវបាន្ទទួ លរងន្ូ វកាាំងខាងគ្ៅ
ែយល់គៅកនុងចគនាាុះ្រគហាងរវាងភារលែ ត្
ិ ដី្ត្ូវបាន្រុញគចញគហើយភារលែ ត្
ិ ដីកាន្់ន្ត្ជិត្សា ិទធន្ង
ឹ រា។ ជាលទធផ្ល
រាាត្រវាងភារលែ ិត្ដី្ត្ូវបាន្កាត្់រន្ថ យររ ិាណដី្ត្ូវបាន្កាត្់រន្ថ យគហើយដង់សុីគត្្ត្ូវបាន្គកើន្គ ើង។
គន្ុះគៅថ្នការរាារ់ដី។ ដីន្ដល្ត្ូវបាន្រាារ់គនាុះ
ី ងរន្ថ យភាព្ន្់ភាព្ជារទឹកផ្ងគហើយរគងក ន្
រគងក ើន្ភាពខាាង
ំ ររស់ដផ្
ើ ភាព្ន្់ន្ឹងទឹកគេា ៀងន្ិងទឹកន្ដលកំ
ពុងហូ រ។ គៅគពលអន្ុវត្ត ការារការគលើកដីគអាយែព ស់
មូ លគហត្ុន្ដលគ្វ កា
ើ ររាារ់ដីរឺគដើមបីទទួ លបាន្គសថ រភាពការគលើកដីគអាយែព សតា
់ មរយៈការរគងក ើន្ភាពខាាំងររស់
ការគលើកដីគអាយែព ស់ន្ិងកាត្់រន្ថ យភាព្ន្់ភាព្ជារទឹកតាមវ ិ្ីគន្ុះ។
ទំងន្់ផ្ទុក
ទំងន្់ផ្ទុក

ការរ
ាារ់ដី
ទឹកន្ិងែយល់

ទឹកន្ិ
ងែយ
ល់

ការរាារ់ដីបាន្រញ្ច រ់

ដី្មម ជាត្ិ

រ ូរភាពទី 10-5 ការកំណត្់រចនាសមព ័ន្រាារ់ដី(shimegatame)

5 ...កាាង
ំ ថ្ផ្ទដី
ភាពខាាំងថ្ន្ដីគៅថ្នសមត្ថ ភាព្ទ្ទង់។
សមត្ថ ភាព្ទ្ទង់ដីរាាញគោយ（10Ｎ/㎜ 2）ន្ដលជាកា
ា ង
ំ ឥវា៉ែន្ន្ដលរណ្ត
ដ លឱ្យចុុះ1 ㎝
កនុងជួ រន្ដលមិន្រណ្ត
ត លឱ្យាន្ការងយចុុះភាាមៗគៅគពលរន្ទុក្ត្ូវបាន្អន្ុវត្ត គហើយរនាទរ់មកគមរុណដីឬរន្ទុក
គមរុណសមត្ថ ភាពវា្ត្ូវបាន្ត្ំណ្តងគោយ (ត្ថ្មា K) ន្ិង (10N Ｎ/㎜ 2) ។
ី ន្់ន្ត្គ្ចើន្។
រន្ទុកកាន្់ន្ត្គ្ចើន្ន្ដល្ត្ូវការស្ារ់ការងយចុុះកនុង1 ㎝ សមត្ថ ភាព្ទ្ទង់ដកា
6 …ភាពរ ឹងថ្ផ្ទដី
សន្ទ សសន្៍គកាណឬត្ថ្មា N ្ត្ូវបាន្គ្រើគដើមបីចងអុលរាាញភាពរ ឹងររស់្សទារ់ដ។ី
សន្ទ សសន្៍គកាណ្ត្ូវបាន្គ្រើគដើមបីវាស់ភាពរ ឹងររស់ថ្ផ្ទដីគៅគពលាសុីន្សំណង់ដំគណើរការគៅគលើដីទន្់ន្ិងគដើមបី វ ិន្ិ
ចឆ ័យថ្នគត្ើាសុន្
ី សំណង់អាចដំគណើរការបាន្ន្ដរឬគទ (សូ មគមើលតារាងទី 10-3) ។
តារាងទី 10-3 សន្ទ សសន្៍គកាណ
្រគេទាសុីន្
រុលដូ ហស័រស្ារ់ដីគសើមាន្ទំហំម
្យម(burudoza)

សន្ទ សសន្៍គកាណ（N/mm2）

សាព្ដី（N/mm2）

0.3ឬគ្ចើន្ជាងគន្ុះ

រុលដូ ហស័រម្យម(burudoza)

រុលដូ ហស័រ្ំ(burudoza)
គ្សក រដូ ហស័រ

(ត្ំរន្់ដីគសើម)

ាសុីន្គកៀរដី ន្ដលបាន្ទាញ
(sukurepa)

ាសុីន្គកៀរដី មទ័រ ូ(sukurepa)
ឡាន្ដឹកទំន្ិញ (dump truck)
ចំណ្ត)ំ តារាងទី 10-3 ែុសរារន្ត ិចរន្្ ួចអា្ស័យគលើរុណភាពដី។ ល។

113(KM)

(ចំណុុះផ្ទុក)

7 ... ផ្កាស់រ្រររ
ូ ិាណដី
សាសធាត្ុថ្ន្ដីាន្ភារលែ ិត្ដី ទឹកន្ិងែយល់។ ដូ គចា ុះ
ររ ិាណដីគៅគពលន្ដលដី្ត្ូវបាន្ជីកន្ិងរន្ធ ូរគនាុះែុសរាពីរ រ ិាណដីគៅគពលរាារ់ដីន្ដលបាន្រន្ធ ូរ។
សាា្ត្ថ្ន្ររ ិាណថ្ន្ដីន្ដលបាន្ជីកគៅន្ឹងររ ិាណថ្ន្ដីគៅេា ំគនាុះ្ត្ូវបាន្គរគៅថ្នអ្តាថ្ន្ការផ្កាស់រ្រររ
ូ
ិ
ាណដីគោយសារន្ត្ការជីកគហើយ្ត្ូវបាន្ត្ំណ្តងគោយＬ។ មាងគទៀត្
សាា្ត្ថ្ន្ររ ិាណថ្ន្ដីគៅគពលន្ដលរន្ធ ូរន្ដល្ត្ូវបាន្រាារ់គៅន្ឹងររ ិាណដីគៅកនុងដីគៅថ្នអ្តាថ្ន្ការ
ផ្កាស់រ្រររ
ូ ិាណដីគោយសារការរាារ់គហើយ្ត្ូវបាន្ត្ំណ្តងគោយＣ។
L (អ្តាថ្ន្ការផ្កាស់រ្រររ
ូ
ិាណដីគោយសារការជីក) = ររ ិាណដីន្ដលរន្ធ ូររន្ថ យ (m3) / ររ ិាណដីគៅគលើេាំ
3
(m )
C (អ្តាថ្ន្ការផ្កាស់រ្រររ
ូ
ិាណដីគោយសារការរាារ់) = ររ ិាណដរាារ់（m3） / ររ ិាណដីគៅគលើដី
3
（m ）
"អ្តាថ្ន្ការផ្កាស់រ្រររ
ូ
ិាណដី L"
ែុសរាអា្ស័យគលើរណ
ុ ភាពដីគហើយជាទូ គៅាន្ការងយចុុះតាមលំោរ់លំគោយងមដី សែ ិត្ជារ់
ដីន្ដលាន្លកេ ណៈែាច់ន្ង
ិ ដីែាច់គហើយ្ត្ូវបាន្គ្រើស្ារ់ការគ្វ ើន្ផ្ន្ការដឹកជញ្ជន្
ូ ដី។ គលើសពីគន្ុះគទៀត្
“អ្តាថ្ន្ការផ្កាស់រ្រររ
ូ ិាណដី C”វ វ រឺ1
ឬត្ិចជាងគន្ុះសំរារ់ដីន្ដលាន្ភារលែ ត្
ិ ត្ូ ចជាងដីែាច់គហើយ្ត្ូវបាន្គ្រើគៅគពលរគងក ើត្រំគរាងន្ចកចាយដី។
តារាងទី 10-5 អ្តាថ្ន្ការផ្កាស់រ្រររ
ូ
ិាណដី
គ្មុះ
ងម រ ឹង
ដុំងមឬងម

ងម រ ឹងម្យម
ងមទន្់
ាស់ងម / ងម មូល ដុំឬផ្កទង
ំ ងម ្ំៗ

្កួ សលែ ិត្
ដី្កួ ស

ដី រ ឹង
ដី រ ឹងរ ួម

ែាច់

ែាច់
ាស់ងមផ្កទង
ំ ងមែាច់លាយ
ដី រ ឹង

ដី្មម តា

ាស់ងមផ្កទង
ំ ងមលាយដីែាច់
ដីសែិត្ជារ់
ដីសែិត្ជារ់។
ល។

ដីសែិត្លាយរារវាង្កួ ស

ាស់ងមផ្កទង
ំ ងមលាយចំរុុះរា

ចំណ្ត)ំ គន្ុះរឺជាគរលការណ៍ន្ណនាំស្ារ់អ្តាម្យមថ្ន្ការផ្កាស់រ្រតាម្រគេទដី
ូ
។

ដីគៅេា ំ
①ររ ិាណដីគៅេា ំ

②ររ ិាណដីរន្ធ ូរ

③ររ ិាណដីរាារ់

រ ូរភាពទី 10-6 ការផ្កាស់រ្រររ
ូ
ិាណដី

114(KM)

10.2. មូ លគហត្ុន្ិងសញ្ញញថ្ន្ការបាក់ដី (អត្ថ រទ ទំព័រទី 218)
ី ារ់
1 ... មូ លគហត្ុថ្ន្ការដួ លរលំដល
ជ្ាល(nori
men)្មម ជាត្ិមិន្បាន្ដួ លរលំអស់រយៈគពលជាគ្ចើន្ឆាាម
ំ កគហើយពីគ្ពាុះដីន្ដលរគងក ើត្ជាជ្ាល(nori
men)រឺខាាំងលម មទរ់ទល់ន្ង
ឹ កាាំងន្ដលគហៀរន្ឹងដួ លរលំ។
រុន្ន្ត សូមបីន្ត្គៅគលើជ្ាលន្ិងជ្ាល(nori men)ន្ដលាន្ជាយូរមកគហើយ
① វាដួ លរលំគោយសារទឹកគេា ៀង កក ការរលាយ។ ល។
② គដើមគ ើយ មិន្សថ ិត្គសថ រន្ិងាយដួ លរលំគលើថ្ផ្ទ ដី សាាម្រុះដុង
ំ ម ន្ង
ិ បាក់្សទារ់ដី
លកេ ណៈេូ មិសា្សត ន្ដលមិន្ឈរ់ឈរ កំ រ ិត្ទឹកគ្កាមដីែពស់ អាកាសធាត្ុជាគដើម
គនាុះរងផ្លរុះពាល់រន្ន្ថ មគទៀត្ពីការារជីកន្ិងទឹកគេា ៀងន្ឹងការដួ លរលំ។
មូ លគហត្ុមួយគទៀត្ថ្ន្ការបាក់ដី
① អត្ថ ភា
ិ ពថ្ន្បាក់្សទារ់ដីន្ិង្សទារ់ទន្់ន្ដលមិន្អាចរកគឃើញគៅកនុងការ្សាវ្ជាវស្ារ់ការារជីក
② សំណង់ន្ដលែុសពីន្ផ្ន្ការដូ ចជាជីកគ្ៅជាងន្ផ្ន្ការ
③ ផ្លរុះពាល់ថ្ន្ការរំញរ័ ន្ិងការរុះទងគ ិចរាគោយរំផ្ទុុះន្ិងគ្រឿងាសុន្
ី សំណង់
④
ងយចុុះន្ូ វភាពសែ ិត្ជារ់ថ្ន្ដីែាច់គោយសារការសងត្
ួ ន្ិងការគ្រុះន្ិងសាាមគ្រុះគៅកនុងដីន្ដលាន្ភាពសែ ិត្ជារ់
វាអាចរណ្ត
ត លមកពីន្ររគន្ុះ។
គដើមបីរាករការដួ លរលំន្ររគន្ុះ គៅកនុងការជីកគោយការជីកគោយថ្ដ
សត ង់ោរថ្ន្កមព ស់ថ្ផ្ទជីកន្ិងជ្ាលគយាងគៅតាម្រគេទថ្ន្េា ំ្ត្ូវបាន្កំណត្់ដូចបាន្រាាញកនុងតារាងទី 10-7
។ វាចាំបាច់កនុងការគយាងគៅគលើសតង់ោរគន្ុះគៅគពលអន្ុវត្ត ការជីកគមកាន្ិច។
ី
តារាងទី 10-7 សត ង់ោរជ្ាល(nori men)ន្ិងកមព ស់ស្ារ់ថ្ផ្ទជក
្រគេទថ្ន្េា ំ

កមព ស់ន្ិងជ្ាលថ្ផ្ទ ជីក

5ន្ម្ត្ឬគ្ចើន្ជាងគន្ុះ

រឺជាេា ំន្ដលគ្វ ើ
ពីថ្ផ្ទ ងមឬដីឥដា
វរ ឹង

ត្ិចជាង
5ន្ម្ត្

2
ន្ម្ត្គៅត្ិចជា
ង5ន្ម្ត្

េា ំគផ្សងគទៀត្
ត្ិចជាង
2ន្ម្ត្

េា ំន្ដលគ្វ ើពីដី
ែាច់

េា ំន្ដលាយន្ឹ
ងដួ លរលំគោយ
សារការផ្ទុុះ។
ល។

75 °ឬត្ិចជាងគន្ុះ

90 °ឬត្ិចជាងគន្ុះ

5
ន្ម្ត្ឬគ្ចើន្
ជាងគន្ុះ
75 °ឬត្ិច
ជាងគន្ុះ

90 °ឬត្ិច
ជាងគន្ុះ

ឬ

ត្ិចជាង
5ន្ម្ត្

35 °ឬត្ិចជាងគន្ុះ

ឬ
45 °ឬត្ិចជាងគន្ុះ

115(KM)

ត្ិចជាង
2ន្ម្ត្

60 °ឬត្ិច
ជាងគន្ុះ

2 ... ទ្មង់ថ្ន្ការដួ លរលំ
①ស្ារ់ជ្ាល(nori men)ន្ិងជ្ាលគចាត្(nori men)
ការដួ លរលំជ្ាល(nori men)ន្ិងជ្ាលគចាត្(nori
men)ជាទូ គៅគកើត្គ ើងគៅគលើជ្ាលឬថ្ផ្ទ គៅតាមជ្ាលគចាត្(nori men)។ គន្ុះគៅថ្នថ្ផ្ទដួលរលំឬថ្ផ្ទ រអិល។
ថ្ផ្ទ រអិលជាគរឿយៗជាថ្ផ្ទ គកាង។ គលើសពីគន្ុះគទៀត្ថ្ផ្ទ រអិលផ្កាស់រ្រអា្ស័
ូ
យគលើ្រគេទដី។
បាត្ុេូត្ដួ លរលំន្ររគន្ុះទំន្ងជាគកើត្ាន្រនាទរ់ពា
ី ន្គេា ៀងធាាក់ខាាំង។
② កនុងករណីាន្ជ្ាលគចាត្្ត្ង់(nori men)
ជ្ាលគចាត្្ត្ង់រឺាយន្ឹងដួ លរលំជាងជ្ាល(nori men)។
គៅកនុងរ ូរភាពទី 10-7 (a) ថ្ផ្ទ ថ្ន្ជ្ាលគចាត្(nori
men)្ត្ូវបាន្រុុះគរាយគោយសារន្ត្ការបាត្់រង់កាាង
ំ ថ្ន្ការជារ់គៅកនុងដីែាច់ន្ង
ិ សាាមគ្រុះគៅកនុងដីន្ដលសែ ិត្
ជារ់គោយសារការសងត្
ួ ។
រ ូរភាពទី 10-7 (b)
រាាញពីទ្មង់ថ្ន្ការដួ លញឹកញារ់ជាងមុន្គោយាន្សាាមគ្រុះគៅកំពូលជ្ាលគហើយរនាទរ់មករអិលគលើថ្ផ្ទ ។
រ ូរភាពទី 10-7(c)
រាាញថ្នាន្គ្ចើន្កនុងករណីរណ
ុ ភាពថ្ន្ដីាន្សភាពទន្់រុន្ន្ត ថ្ផ្ទដីចុុះបាន្ជាគ ើងគៅកំពូលជ្ាលគចាត្(no
ri men)។

រ ូរភាពទី 10-7 ឧទាហរណ៍ថ្ន្ការដួ លរលំថ្ន្ជ្ាលគចាត្្ត្ង់(nori men)
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ស្ារ់ជាឯកសារគយាងតារាងទី 10-8 រាាញពីទ្មង់ថ្ន្ការដួ លរលំ។
តារាងទី 10-8 ការពន្យល់អំពីទំរង់ថ្ន្ការដួ លរលំជ្ាលគចាត្(nori men)

ការដួ លរលំរាក់ ការដួ លរលំខាាត្ត្ូ ច (ទ្មង់រក / ទ្មង់រកធាាក់)
្រគេទទី2

ដុំងមធាាក់កនុងជួ រមួ យឬគ្ចើន្ (ទ្មង់ធាាក់ងម) ្រគេទទី1

លំនាំដួលរលំងម

លំនាំថ្ន្ការដួ លរលំររស់ដីែាច់

ងមពិលរ
លាយ

ងម្កាន្ីត្
ត្ាញ

ងមន្ដលាន្សាាមគ្រុះជាគ្ចើន្

កំណវត្ថុជារាងចំគណ្តត្
(្រគេទទំងន្់្ចាំងងម
គចាត្)

្សទារ់ជំន្ួស រ ឹងន្ិងទន្់ថ្ន្ងម

ដុំងម្រគេទដុំពក (្រគេទររក)

្សទារ់្កួ សលែ ិត្គៅចំ
គណ្តត្រាងថ្នាក់ៗ
(្រគេទងម្កួ សលែ ិត្)

ងម្កាន្ីត្ត្ាញ
(្រគេទរចនាសមព ន្ធ័រា
ងែទ ឹមបារាំង)

ការធាាក់ងមជា្រគេទរងវ ិលដុំងម (្រគេទរកធាាក់)

វារឺជា្រគេទមួ យន្ដលដុំងមរំន្រកគោយសាាមគ្រុះ្ត្ូវបាន្រុុះគរ ើតាមរគណ្ត
ត យសាាម
គ្រុះ។

្រសិន្គរើវារ ួមរញ្ចល
ូ ងម ងមមូល ដុំឬផ្កទង
ំ ងម្ំៗ ្កូស្ំ
គហើយករណី្សទារ់្កួ សលែ ិត្(ា្ទីស)គនាុះគៅជាវត្ថុន្ដលកំណកទារ
ជា្រគេទមួ យន្ដល្សទារ់គន្ុះបាន្គលចគចញន្ិង្ជ ុុះគោយមិន្ាន្ត្ុលាភាពគោ
យសារអាកាសធាត្ុន្ិងសឹកបាន្ជាអន្ណដ ត្្កួ ស្ំ។

្សទារ់ន្ដលទឹក
អាច្ជារចូ ល
ទឹកន្ដល
្ជារគច
ញពីេាំ

ងមទន្់ឬន្ផ្ន្ដីន្ិ
ងែាច់

ងមន្ដលាន្សាាមគ្រុះជា
គ្ចើន្

្សទារ់ឆាាស់ រ ឹងន្ិ
ងទន្់

ងមន្ដលាន្សាាម្រុះដុំងម
ជួ រឈរ

ដីែាច់មិន្ខាំចូលរា

ការរកដុំងម / ការដួ លរលំទ្មង់ការដួ លរលំ

Colluvium
ឬដីថ្ផ្ទ

្សទារ់ន្ដល
ទឹកមិន្អាច
្ជារចូ ល

វត្ត ាន្ថ្ន្្សទារ់ន្ដលទឹកមិ
ន្អាច្ជារចូ ល

លំហូរកំគទចកំទី

ការ្សក់ដី ការដួ លរលំថ្ន្្រគេទដួ លរលំ

ការដួ លរលំខាាត្ម្យមន្ដលដួ លរលំគៅតាមសាាម្រុះដុំងមម។
គរើកសាាមគ្រុះន្ដលាន្លទធភាពគហើយទឹកគេា ៀងជាគដើម្ជារចូ លកនុងវាគ្វ ើឱ្យវាាន្
ភាពផ្ុយ្សួ យគហើយជាគរឿយៗដួ លតាមថ្ផ្ទ រអិល្ត្ង់។

វារឺជា្រគេទដួ លរលំ ន្ដលភាពតាន្ត្ឹង្ត្ូវបាន្រគញ្ច ញគោយការជីកដីន្ិងដីែាច់
គៅគលើេាំគហើយគោយសារអាកាសធាត្ុរនាទរ់មកាន្ទឹកគេា ៀងជាគដើមន្ដល្ត្ូវបាន្
ផ្គត្់ផ្គង់បាន្ជាដួ លរលំគហើយវាជា្រគេទដីែាច់ទូគៅរំផ្ុត្។

ថ្ផ្ទដួលរលំគ្ៅឬការរលំ រ ើករាលោលត្ំរន្់្ំ ្រគេទទី3

bedding stratification
សាាម្រុះដុំងម

dikes
ឬកំគទចបាក់្ស
ទារ់ដី។ល។

បាក់្សទារ់ដី
dikes

រអិលដីន្ដលដួ លរលំ

ជ្ាល

្សទារ់ដី
ជ្ាលថ្ន្សាាម្រុះដុំងម

ការដួ លរលំ្ទង់្ទាយ្ំ (រអិលថ្ផ្ទងម)
ន្ែសគែាយរំផ្ុត្កនុងថ្ផ្ទ ងម (សាាមគ្រុះ ថ្ផ្ទបាក់្សទារ់ដី dikes ជាគដើម )
បាន្អេិវន្ឌ្ឍគហើយរអិលចុុះគ្កាមតាមន្ែសរនាទត្់គែាយ។
ទំហំថ្ន្ការដួ លរលំ្ត្ូវបាន្កំណត្់គោយទំនាក់ទំន្ងទីតាំងរវាងជ្ាលន្ិងន្ែសគែា
យគហើយមុំទំគនារជាគដើម។ វាក៏អាចគកើន្គ ើងគៅចុង។

្សទារ់ដីឥដា

រអិល្ន ូថ្ន្ដីសែិត្ជារ់

ការដួ លរលំ្ទង់្ទាយ្ំ (្រគេទដីបាក់)
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ថ្ផ្ទបាក់ហូរច្ម ុុះ

3 ... សញ្ញញថ្ន្ការដួ លរលំ
គៅគពលន្ដលដីដួលរលំជា្មម តា្ត្ូវបាន្អមគោយសញ្ញញមួ យចំន្ួន្។
ជាទូ គៅសាាមគ្រុះន្ិងការែូ ងគកើត្គ ើងគៅគលើថ្ផ្ទដួលរលំឬការដួ លរលំត្ូចៗគលចគ ើងគៅគលើជ្ាលគចាត្(nori
men)ន្ដលបាន្ជីក។ គលើសពីគន្ុះគៅគទៀត្
វាក៏ជាសញ្ញញថ្ន្គ្រុះថ្នាក់ថ្ន្ការដួ លរលំគៅគពលន្ដលសគមា ងររស់ឫសគដើមគឈើ្ត្ូវបាន្កាត្់គចញឬកនុងករណីងមា
ន្សគមា ងមិន្្មម តា្ត្ូវបាន្រគងក ើត្គ ើង កនុងករណីការអនាទ្ត្ូវបាន្ត្គមា ើង
គនាុះសគមា ងថ្ន្អនាទជញ្ញាំង្ត្ូវបាន្ររឬសូ រងុឺត្រញ្ចល
ូ រាក៏ជាសញ្ញញសាគល់ផ្ងន្ដរ។

ជាពិគសស

មួ យរយៈគពលពីាន្គេា ៀងធាាក់ឬក៏រលាយដីកកបាន្ជាដួ លរលំភារគ្ចើន្។
គដើមបីរាករគ្រុះថ្នាក់ថ្ន្ការដួ លរលំដី
អា ក្រត្ិរត្ត ិករររស់ាសុីន្សំណង់្ត្ូវពិន្ិត្យសាថន្ភាពដីឱ្យបាន្ហម ត្់ចត្់ន្ិងថ្នគត្ើាន្សាាមគ្រុះឬការរែូ ងគៅ
គលើកព
ំ ូ លជ្ាល(nori men) ជាយន្ិងជ្ាលគចាត្(nori men)ជាគដើមមុន្គពលគ្វ កា
ើ រ។ គលើសពីគន្ុះគទៀត្
ី ន្ដល្ត្ូវរាគៅន្ឹងរុណភាពដីន្ង
កនុងអំ ុ ងគពលគ្វ ើការការជីក្ត្ូវបាន្អន្ុវត្ត ជាមួ យន្ឹងកមព ស់ថ្ន្ថ្ផ្ទ ជក
ិ ជ្ា
ល(nori
men)គហើយគៅគពលន្ដលគ្រុះថ្នាក់ថ្ន្ការដួ លរលំ្ត្ូវបាន្គរពាករណ៍ជា្រចាំវាអាចគ្វ ឱ្
ើ យាន្ការជគមា ៀសជារនាទ
ន្់គៅកន្ន្ា ងន្ដលាន្សុវត្ថ ភា
ិ ពន្ិង្ពាន្ដល់អាកន្ដលពាក់ពន្
័ ធ គនាុះ វាាន្សារៈសំខាន្់ណ្តស់។

រ ូរភាពទី 10-8 សញ្ញញថ្ន្ការដួ លរលំ
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10.3. វវ ិ្ីសា្សត សាងសង់ វ ិសវ កមម សណ
ំ ង់សុី វ ិល (អត្ថ រទ ទំព័រទី 223)

្រឡាយរងហ ូរទឹក

កំពូលជ្ាល
ការោក់្ទនារ់
ជ្ាលគចាត្

ជាយ

កំពូល
ជ្ាល
គចាត្

បាវដីែាច់
ដឺគ្កជ្ាល

បាត្ជីក(kussaku)

្រឡាយរងហ ូរទឹក

រ ូរភាពទី 10-9 ឧទាហរណ៍ន្៍ថ្ន្វ ិ្ីសា្សត ការន្រងន្ចកថ្ន្ការកាត្់ជ្ាល

យុថ្នក
រចនាសមព ័ន្ធ
ដំរងចង
ជញ្ញាំងទរ់ដី
（b）វវ ិ្ីសា្សត ដំរងចង

ន្ផ្ាកចូ លរញស

ដំរងន្ដកឬន្ែសន្ដក PC
（a）វវ ិ្ីសា្សត សាងសង់ឯករាជយ

បាយអរ

（c）វវ ិ្ីសា្សត យុថ្នកន្ផ្ន្ដី
ការោក់្ាឹម
វត្ថុធាត្ុ
រំ្ទជញ្ញាំ
ងដី

រន្ទ ុះរគាគ
លទល់ទរ់
ដី(kiribari)

រន្ទ ុះរគាគល
ទល់ទរ់ដី(kiri
bari)
រគាគលម
្យម

្ា ឹមគកើយ

ជញ្ញាំងទរ់ដី

រគាគលម្យម

（d）វវ ិ្ីសា្សត រន្ទ ុះរគាគលទល់ទរ់ដី

រ ូរភាពទី 10-10 ឧទាហរណ៍ថ្ន្វ ិ្ីសា្សត ការន្រងន្ចកថ្ន្ការទរ់ដី

119(KM)

វត្ថុធាត្ុរំ្ទជញ្ញាំងដី
ជញ្ញាំងទរ់ដី
រន្ទ ុះរគាគលទល់ទរ់ដី(kiribari)

រ ូរភាពទី 10-11 ឧទាហរណ៍ថ្ន្វ ិ្ីសា្សត សាងសង់គកាុះ

រ ូរភាពទី 10-12 ឧទាហរណ៍ថ្ន្វ ិ្ីសា្សត កាត្់អណ្ ូង
ថ្ផ្ទដី

ដំរូង
ជញ្ញាំងទរ់ដី

ទី2

ទី3

រ ូរភាពទី 10-13 ឧទាហរណ៍ថ្ន្វ ិ្ីសា្សត ្ទនារ់ជួររ្ញ្ញចស

120(KM)

11. ករណីគ្រុះមហន្ត រាយ
រ ូរភាពទី 11-1 រាាញពីការផ្កាស់រ្រអា
ូ កសាារ់ន្ិងររួ សគៅកនុងឧសាហកមម សណ
ំ ង់រយៈគពល

ចំន្ួន្ថ្ន្ការគកើត្គ ើង (នាក់)

4ថ្ងៃឬគលើសពីគន្ុះ។

រ ូរភាពទី 11-1
ការផ្កាស់រ្រឧរបត្ត
ូ
ិគហត្ុគៅកនុងឧសាហកមម សណ
ំ ង់ន្ដលមន្ុសសសាារ់ន្ិងរងររួ សបាន្ជាឈរ់ស្ាក

4ថ្ងៃឬគលើសពីគន្ុះ
(មិន្រារ់រញ្ចល
ូ អា កន្ដលរណ្ត
ត លមកពីគ្រុះរញ្ជយ
ួ ដីគៅជរុន្ភារខាងគកើត្)
គលើសពីគន្ុះគទៀត្ គៅគពលរុពវគហត្ុថ្ន្គ្រុះមហន្ត រាយន្ដលដក្សង់គចញពីការសាារ់ន្ិងឈរ់ស្ាក4
ថ្ងៃ ឬគលើសពីគន្ុះន្ដលបាន្គកើត្គ ង
ើ កនុងកំ ុ ងឆាាំ 2017 (គហសិឆាាំទី 29)
្ត្ូវបាន្្រមូ លគោយមូ លគហត្ុ្រន្ហល56%
ថ្ន្គ្រុះថ្នាក់ន្ដលរណ្ត
ត លមកពីគ្រឿងាសុីន្សំណង់ជាគដើមស្ារ់ការរឈូ សឆាយព្ារដី ការដឹកជញ្ជន្
ូ
ការផ្ទក
ុ ន្ិងស្ារ់ជីក ្រន្ហល 15% រឺស្ារ់ការរុុះគរ ើ។
(ឯកសារគយាង) ្កសួ ងសុខាេិបាលការារន្ិងសុែុាលភាព ឧរបត្ត ិគហត្ុគ្រុះថ្នាក់ថ្ន្គ្រុះថ្នាក់ការារ
គរហទំព័រសុវត្ថ ភា
ិ ពកន្ន្ា ងការារៈការវ ិភារគលើកតាតគ្រុះថ្នាក់ការារ (ឆាាំទ2
ី 009
ឧសាហកមម សណ
ំ ង់)

121(KM)

11.1. ករណីគ្រុះមហន្ត រាយទី1 ជាងសំណង់្ត្ូវបាន្ររគោយទមៃ ន្់ឲ្យគសម រើ រាថ្ន្គអសាកវា៉ែទ័រ・ន្រល
(shoberu)(អត្ថ រទ ទំព័រទី 230)

ករណីគ្រុះមហន្ត រាយ
កាលររ ិគចឆ ទថ្ន្ការ
គកើត្គ ើង

្រគេទសំណង់

្រគេទការារ

រញ្ញាកិចចសន្ា

វត្ថុមូលគហត្ុ (ាសុន្
ី ។ ល។ )

្រគេទគ្រុះថ្នាក់

ថ្ងៃទី7 ន្ែសីហា

សាថរត្យកមម
អររ

ការជីក

ទី2

គអសាកវា៉ែទ័រ・ន្រល
(doragu shoberu)

ររ

ន្ផ្ា ករងការែូ ចខាត្

មុែរររ

អាយុ

ចំន្ួន្ឆាាំរទពិគសា្ន្

ចំន្ួន្ថ្ងៃ គ្វ ើការ

កំ រ ិត្ែូ ចខាត្

15 ឆាាំ

1 ថ្ងៃ

ឈរ់ស្ាក
30 ថ្ងៃ

្ទូង

ការារគលើដី

អាយុ 68 ឆាាំ

ឧរបត្ត ិគហត្ុៈជាងសំណង់្ត្ូវបាន្ររគោយទមៃ ន្ឲ្
់ យគសម ើររាថ្ន្គអសាកវា៉ែទ័រ・ន្រល (shoberu)

វវ ិធាន្ការណ៍

គដើមគហត្ុ

កនុងអំ ុ ងគពលថ្ន្ការារជីកថ្ន្ការដំគ ើងអាងគនាុះទមៃ ន្់ថ្ន្គអសាកវា៉ែទ័រ・ន្រល
(shoberu)គហៀរន្ឹងរុករំពង់រំរុងថ្ន្ឯករេជរ់រគណ្ត
ត ុះអាសន្ា
ដូ គចា ុះែ្ុបា
ំ ន្ចូ លគៅដករំពង់តាមការសំគរចចិត្តររស់ែ្ុំគហើយ្ត្ូវបាន្ររបាន្រវាងរំពង់រ្ម ុងន្ិងទមៃ ន្់ឲ្យគសម ើររា។

1.
2.
3.

ចូ លកន្ន្ា ងគ្រុះថ្នាក់។
មិន្បាន្ផ្តល់សញ្ញញដល់អាកគរើកររគទ។
កនុងនាមជាអា កចូ លការោាន្ងមបា
ី ន្ជាមិន្ទាន្់សាុំកន្ន្ា ងការារ។

1.
2.
3.

ពិចារណ្តគោយ្រ ុង្រយ័ត្ាន្ូវទីតាំងដំគ ើងររស់ាសុីន្គហើយដំគ ើងវាគៅកនុងទីតាំងន្ដលាន្សុវត្ថ ិភាព។
រញ្ឈរ់ាសុីន្ន្ិងពិន្ិត្យគមើលសុវត្ថ ិភាពមុន្គពលចារ់គផ្តើមគ្វ កា
ើ រ។
្ត្ូវ្បាកដថ្នអរ់រំអាកចូ លការោាន្ងមីៗន្ិងហាមឃ្ត្់ការារឯករាជយ។

122(KM)

11.2. ករណីគ្រុះមហន្ត រាយទី2
អា កគរើកររ្ត្ូវបាន្ររគៅចគនាាុះជន្ទ លន្
់ ិងចងក ុះឹ គលែែណៈគពលកំពុងគផ្ដ កដីជាមួ យន្ឹងគអសាកវា៉ែទ័រ・
ន្រល (shoberu)(អត្ថ រទ ទំព័រទី 231) ។
ករណីគ្រុះមហន្ត រាយ
្រគេទសំណង់

្រគេទការារ

ថ្ងៃទី13
ន្ែមករា

ន្ែល

ការជីកលុរ(ume
modoshi)

ន្ផ្ា ករងការែូ ចខាត្

មុែរររ

អាយុ

កាលររ ិគចឆ ទថ្ន្ការគកើត្
គ ើង

្ទូង

អា កគរើកររ

អាយុ 45 ឆាាំ

វត្ថុមូលគហត្ុ (ាសុីន្។
ល។ )

្រគេទគ្រុះថ្នាក់

ទី2

គអសាកវា៉ែទ័រ・ន្រល
(doragu shoberu)

ររ

ចំន្ួន្ឆាាំរទពិគសា្ន្

ចំន្ួន្ថ្ងៃ គ្វ ើការ

កំ រ ិត្ែូ ចខាត្

70 ថ្ងៃ

ការសាារ់

រញ្ញាកិចចសន្ា

28 ឆាាំ

សាថន្ភាពគកើត្គ ើង： អា កគរើកររ្ត្ូវបាន្ររគៅចគនាាុះជន្ទលន្ឹងចងក ឹុះគលែ
ែណៈគពលកំពុងគផ្ដកដីជាមួ យន្ឹងគអសាកវា៉ែទ័រ・ន្រល (shoberu)។

គៅគពលន្ដលែ្ុំកំពុងគរើកគអសាកវា៉ែទ័រ・ន្រល (shoberu)ខាាត្ត្ូ ច
គហើយោក់វាស្ារ់ការារគផ្ដកគដើមបីជីកលុររគដ
ដ ឲ្យដកជន្ទ ល់គចញគនាុះ
ន្ផ្ាកខាងមុែររស់ាសុីន្បាន្គលើកគពលរុញគោយ្ុងគហើយចងក ឹុះគលែគរើក្រត្ិរត្ត ិការបាន្វាយគៅគលើ្ទូងជន្រងគ្រុះ
មាងគទៀត្ ាសុីន្បាន្គ ើងគៅ ររ គោយជន្ទ ល់ន្ផ្ាកខាងគលើន្ិងចងក ឹុះគលែគៅកនុងគៅអីអាកគរើកររ។

គដើមគហត្ុ
វវ ិធាន្ការណ៍

គអសាកវា៉ែទ័រ・ន្រល (shoberu)ខាាត្ត្ូ ចមិន្ាន្ឧរករណ៍ការពារកាល។
អា កចូ លការោាន្ងមីគហើយមិន្សាទត្់ជនា
ំ ញកនុងាសុីន្្រត្ិរត្ត ិការគទ។
មិន្បាន្យល់ចាស់ពីន្ីត្ិ វ ិ្ីការារគទ។

1.
2.
3.

1. ភាារ់ឧរករណ៍ការពារកាលគៅន្ឹងគអសាកវា៉ែទ័រ・ន្រល (shoberu)ខាាត្ត្ូ ច។
2. ោក់មន្ុសសន្ដលាន្ទាារ់គ្វ ើ្រត្ិរត្ត ិការាសុីន្ន្ដលបាន្គ្រើ។
3.គពលគ្វ កា
ើ រកនុងចគនាាុះត្ូ ចចគងែ ៀត្គយើងរួ រន្ត្យល់ចាស់អំពី វ ិ្ីសា្សត ន្ិងន្ីត្ិ វ ិ្ីការារ្សរតាមសាថន្ភាពការារ។

123(KM)

11.3. ករណីគ្រុះមហន្ត រាយទី3 រលុកបាន្ធាាក់គៅគលើអាកគ្វ ើការពី្ុងថ្ន្គអសាកវា៉ែទ័រ・ន្រល (shoberu) (អត្ថ រទ
ទំព័រទី 232) ។

ករណីគ្រុះមហន្ត រាយ
កាលររ ិគចឆ ទថ្ន្ការគកើត្
គ ើង

ថ្ងៃទី 2
ន្ែកញ្ញញ
ន្ផ្ា ករងការែូ ចខាត្

ចគងក ុះ

្រគេទការារ

រញ្ញាកិចចសន្ា

វត្ថុមូលគហត្ុ (ាសុីន្។
ល។ )

្រគេទគ្រុះថ្នាក់

ការផ្ទុករលុក

ទី2

គអសាកវា៉ែ ទ័រ・ន្រល (doragu
shoberu)

គហាុះ ធាាក់

មុែរររ

អាយុ

ចំន្ួន្ឆាាំរទពិគសា្ន្

ចំន្ួន្ថ្ងៃ គ្វ ើការ

កំ រ ិត្ែូ ចខាត្

ការារផ្ទុករលុក

អាយុ 53 ឆាាំ

្រគេទសំណង់
ទគន្ា

10 ឆាាំ

30 ថ្ងៃ

ឈរ់ស្ាក
90 ថ្ងៃ

គហត្ុការណ៍គកើត្គ ើង： រលុកបាន្ធាាក់គៅគលើអាកគ្វ កា
ើ រពី្ុងថ្ន្គអសាកវា៉ែទ័រ・ន្រល (shoberu)។

វវ ិធាន្ការណ៍

គដើមគហត្ុ

គៅគពលន្ដលរលុករនា
ុ ម ន្ដុំ្ត្ូវបាន្គរោក់កនុង្ុងថ្ន្គអសាកវា៉ែទ័រ・ន្រល
(shoberu)គហើយទាាក់គៅកន្ន្ា ងោក់រលុកគៅគ្កាមទំន្រ់ទឹក
គហើយអា កគរើកររបាន្ចាកគចញពីគៅអីអាកគរើកររគោយគ្វ ស្រន្ហស
គនាុះទាក់គហាគ អាវ្ំជាមួ យន្ឹងចងក ឹុះគលែបាន្ជារលុកកនុង្ុងធាាក់គហើយ្ត្ូវន្ឹងអា កគ្វ ើការគៅគ្កាម។

1.
2.
3.
4.

គៅគពលន្ដលរលុក្ត្ូវបាន្ោក់កនុង្ុងគនាុះមិន្ាន្វ ិធាន្ការការពារការធាាក់ចុុះដូ ចជាការចងជាគដើម។
ែ្ុំោក់រលុកកនុង្ុងគហើយគលើកវាគ ើងែព ស់គហើយចាកគចញពីគៅអីអាកគរើកររគោយគ្វ ស្រន្ហស។
គៅគពលន្ដលទាាក់រលុកកនុង្ុង អា ក្រត្ិរត្ត ិការមិន្្ត្ូវបាន្ផ្កាស់រ្រពី
ូ ទីតាំងន្ដលទាាក់រលុកគោយសញ្ញញគទ។
មិន្ាន្អា កន្ណនាំ្ត្ូវបាន្តាំងគៅគពលគរ ើឥវា៉ែន្់។

1.
2.
3.
4.

ចាត្់ វ ិធាន្ការរាករការធាាក់ចុុះ។
គៅគពលអា កគរើកររចាកគចញពីទីតាំងគរើកររគនាុះចាត្់ វ ិធាន្ការគដើមបី "រនាទរទីតាំងការារដូ ចជាោក់្ុងគៅដី" ។
រាាញថ្នហាមឲ្យចូ លកនុង។
តាំងអា កន្ណនាំ។

124(KM)

11.4. ករណីគ្រុះមហន្ត រាយទី4 គអសាកវា៉ែទ័រ・ន្រល (shoberu)បាន្ដួ លរលំគៅគលើជ្ាល
គហើយបាន្ធាាក់សងក ត្់គលើអ
់ ា កន្ណនាំ (អត្ថ រទ ទំព័រទី 233) ។

ករណីគ្រុះមហន្ត រាយ
្រគេទសំណង់

្រគេទការារ

រញ្ញាកិចចសន្ា

ថ្ងៃទី 6 ន្ែសីហា

ទឹកន្ិងលូ

ការារគលើដី

ដំរូង

ន្ផ្ា ករងការែូ ចខាត្

មុែរររ

អាយុ

ចំន្ួន្ឆាាំរទពិគសា្ន្

្ទូង

ការារគលើដី

អាយុ 50 ឆាាំ

18 ឆាាំ

កាលររ ិគចឆ ទថ្ន្ការគកើត្
គ ើង

វត្ថុមូលគហត្ុ (ាសុីន្។ ល។ )

គអសាកវា៉ែទ័រ・ន្រល
(doragu shoberu)
ចំន្ួន្ថ្ងៃ គ្វ ើការ
ថ្ងៃទី 2

្រគេទគ្រុះថ្នាក់
ការដួ លរលំ
កំ រ ិត្ែូ ចខាត្
ការសាារ់

ឧរបត្ត ិគហត្ុ៖ គអសាកវា៉ែទ័រ・ន្រល (shoberu)បាន្ដួ លគៅគលើជ្ាលគហើយបាន្ធាាក់សងក ត្់អាកន្ណនាំ។

វវ ិធាន្ការណ៍

គដើមគហត្ុ

គៅទីតាំងជីក គអសាកវា៉ែទ័រ・ន្រល (shoberu)ន្ដលបាន្រញ្ច រ់ការាររងហ ូរទឹកកំពុងគ្វ ើដគំ ណើរឆ្ា ងកាត្់ជ្ាលថ្ន្ថ្្ពឫសសី
(ជ្ាល 20ដឺគ្ក) គដើមបីអន្ុវត្ត ការារទ្មង់ដីមិន្គសម រ
ើ ា គៅកន្ន្ា ងស្ាកន្ដលបាន្កំណត្់ ។
គៅគពលគនាុះ បាន្ដួ ល គហើយគអសាកវា៉ែទ័រ・ន្រល (shoberu)បាន្ធាាក់សងក ត្់ជាងសំណង់ន្ដលកំពុងន្ត្ន្ណនាំគៅន្កបរ។

1.
2.
3.
4.
5.

អា កគរើកររន្ិងជន្រងគ្រុះបាន្គ្វ កា
ើ រគ្ៅពីការ្រជុំ។
ជន្រងគ្រុះបាន្ចូ លគៅកនុងកាំគ្វ កា
ើ គរ ើគអសាកវា៉ែទ័រ・ន្រល (shoberu)។
អា កគរើកររមិន្បាន្គសុើរអគងក ត្ផ្ល វូ គ្វ ើដំគណើរជាមុន្គទ។
ផ្កាស់ទីគៅកន្ន្ា ងគផ្សងគ្ៅពី្ចកផ្ល វូ ។
ថ្្ពឫសសីាន្ជគ្តគហើយថ្ផ្ទដីមិន្អាចរញ្ញាក់បាន្គទ។

1.
2.
3.

កុំគ្វ ើកិចចការណ្តគ្ៅពីការ្រជុំ។
គៅគពលន្ណនាំកុំចូលកនុងកាំគ្វ កា
ើ រររស់ាសុីន្្ុន្្ៃ ន្់។
ចំគពាុះត្ំរន្់គ្រុះថ្នាក់ ថ្ផ្ទដីន្ិងដីរ ូររាងជាគដើមន្ឹង្ត្ូវគសុើរអគងក ត្ជាមុន្គហើយមិន្ាន្ការចូ លគ ើយ។

125(KM)

11.5. ករណីគ្រុះមហន្ត រាយទី5 រនាទរ់ពកា
ី រ្រជុំ ែ្ុំបាន្គដើរគៅពីមែ
ុ គអសាកវា៉ែទ័រ・ន្រល
(shoberu)គហើយ្ត្ូវបាន្រុកគោយ្ុងន្ដលាកមក (អត្ថ រទ ទំព័រទី 234) ។
ករណីគ្រុះមហន្ត រាយ
កាលររ ិគចឆ ទថ្ន្ការគកើត្
គ ើង

្រគេទសំណង់

្រគេទការារ

រញ្ញាកិចចសន្ា
ទី3

ថ្ងៃទី 7 ន្ែមីនា

វវ ិសវ កមម សំណង់សុី វ ិល
គផ្សងគទៀត្

ការជីក

ន្ផ្ា ករងការែូ ចខាត្

មុែរររ

អាយុ

្ទូង

ការារគលើដី

អាយុ 47 ឆាាំ

ចំន្ួន្ឆាាំរទពិគសា្ន្

10 ឆាាំ

វត្ថុមូលគហត្ុ (ាសុីន្។ ល។ )

្រគេទគ្រុះថ្នាក់

គអសាកវា៉ែ ទ័រ・ន្រល (doragu
shoberu)

ការរុក

ចំន្ួន្ថ្ងៃ គ្វ ើការ

កំ រ ិត្ែូ ចខាត្

60 ថ្ងៃ

ឈរ់ស្ាក
30 ថ្ងៃ

ឧរបត្ត ិគហត្ុៈរនាទរ់ពកា
ី រ្រជុំ ែ្ុបា
ំ ន្គដើរគៅពីមុែគអសាកវា៉ែទ័រ・ន្រល (shoberu)គហើយ្ត្ូវបាន្រុកគោយ្ុងាក។

វវ ិធាន្ការណ៍

គដើមគហត្ុ

គៅគពលន្ដលជន្រងគ្រុះន្ដលបាន្គៅគៅអីអាកគរើកររគអសាកវា៉ែទ័រ・ន្រល (shoberu)ស្ារ់ការ្រជុកា
ំ រារ
បាន្គដើរគៅខាងមុែគអសាកវា៉ែទ័រ・ន្រល
(shoberu)រនាទរ់ពកា
ី រ្រជុគំ នាុះអា កគរើកររបាន្ចារ់គផ្តើមគ្វ កា
ើ រគហើយ្ត្ូវបាន្រុកគោយ្ុងាក។

1.
2.
3.

អា កគរើកររមិន្បាន្រញ្ញាក់គៅគពលចារ់គផ្ដើមការារ។
គ្វ ើការ្រជុំ្ត្ូវបាន្គ្វ ើគ ើងគៅកនុងផ្ល វូ ាកថ្ន្ាសុីន្។
ែ្ុំកំពុងគដើរន្កបរាសុីន្។

1.
2.
3.

រន្ា ឺសំគ ងហួ ចគដើមបី្ពាន្គរមុន្គពលចារ់គផ្តើមគ្វ ើការ។
អន្ុវត្ត ការអរ់រំអំពីសុវត្ថ ិភាពន្ិងសុែភាព។
ផ្តល់សញ្ញញគអាយរាគៅវ ិញគៅមកជាោច់ខាត្។

126(KM)

11.6. ករណីគ្រុះមហន្ត រាយទី6 រនាទរ់ព្ី ត្ួ ត្ពិន្ត្
ិ យរុលដូ ហស័
បាន្បាត្់រង់ត្ល
ុ យភាពគហើយររបាន្គជើងែ្ុំគពលកំពង
ុ ដំគ ើងរ្មរ (អត្ថ រទ ទំព័រទី 235) ។
ករណីគ្រុះមហន្ត រាយ
កាលររ ិគចឆ ទថ្ន្ការគកើត្
គ ើង

្រគេទសំណង់

្រគេទការារ

រញ្ញាកិចចសន្ា

ថ្ងៃទី 31
ន្ែត្ុលា

ការន្កលំអដី្ាី

ការារគលើដី

ដំរូង

ន្ផ្ា ករងការែូ ចខាត្

មុែរររ

អាយុ

គជើងគឆ្វ ង

អា កគរើកររ

អាយុ 43 ឆាាំ

វត្ថុមូលគហត្ុ (ាសុីន្។ ល។ )

្រគេទគ្រុះថ្នាក់

រុលដូ ហស័រ(burudo
za)

ររ

ចំន្ួន្ឆាាំរទពិគសា្ន្

ចំន្ួន្ថ្ងៃ គ្វ ើការ

កំ រ ិត្ែូ ចខាត្

10 ឆាាំ

270 ថ្ងៃ

ឈរ់ស្ាក 50
ថ្ងៃ

ឧរបត្ត ិគហត្ុៈ រនាទរ់ពីពិន្ិត្យគមើលរល
ុ ដូ ហស័រ ែ្ុំបាន្បាត្់រង់ត្ុលយភាពគហើយជារ់បាន្គជើងែ្ុំគពលកំពុងដំគ ើងរ្មរ។

វវ ិធាន្ការណ៍

គដើមគហត្ុ

កនុងកំ ុ ងគពលគ្វ កា
ើ រឲ្យាន្រាងរដិររដុរ
បាន្ចាក់រំគពញឥន្ធ ន្ៈស្ារ់រុលដូ ហស័រគហើយរ្មរាសុីន្្ត្ូវបាន្យកគចញស្ារ់ការ្ត្ួ ត្ពិន្ិត្យាសុីន្។
រនាទរ់ពកា
ី រ្ត្ួ ត្ពិន្ិត្យរ ួចបាន្បាត្់រង់ត្ុលយភាពែណៈគពលកំពុងដំគ ង
ើ រ្មរាសុីន្គនាុះគ្វ ឱ្
ើ យ្រអរ់គជើងខាងគឆ្វ ងរ
ររវាងកាដរជាន្់គៅន្ឹងគៅអីអាកគរើកររន្ិងកង់រងគ្កាុះបាន្ជារងររួ សកគជើងខាងគឆ្វ ង។

1.
2.

1.
2.

ែ្ុំបាន្គ្វ កា
ើ រកង់រងគ្កាុះន្ដលមិន្គសម ើរា។
បាន្គ្វ កា
ើ រគលើកង់រងគ្កាុះន្ដលាយរអិលជាមួ យន្ឹងន្សបកគជើងន្ដលាយរអិល។

្ត្ួ ត្ពិន្ិត្យគោយចាត្់ វ ិធាន្ការដូ ចជាកាដរគដើមបីលុររំបាត្់ភាពមិន្គសម រ
ើ ា គលើកង់រងគ្កាុះ។
រគងក ើន្ការយល់ដឹងអំពីសុវត្ថ ិភាព។

127(KM)

11.7. ករណីគ្រុះមហន្ត រាយ ទី7 រល
ុ ដូ ហស័របាន្ធាាក់ចុុះពីជ្ាល (nori
men)គហើយបាន្ធាាក់សងក ត្់គលើ់អាកគរើកររ(អត្ថ រទ ទំព័រទី 236) ។

ករណីគ្រុះមហន្ត រាយ
កាលររ ិគចឆ ទថ្ន្ការគកើត្
គ ើង

ថ្ងៃទី 23
ន្ែគមសា
ន្ផ្ា ករងការែូ ចខាត្

គពាុះ

្រគេទសំណង់
ផ្ល វូ

្រគេទការារ
ការារគលើដី

មុែរររ

អាយុ

អា កគរើកររ

អាយុ 41 ឆាាំ

រញ្ញាកិចចសន្ា
ទី2
ចំន្ួន្ឆាាំរទពិគសា្ន្

15 ឆាាំ

វត្ថុមូលគហត្ុ (ាសុីន្។
ល។)

្រគេទគ្រុះថ្នាក់

រុលដូ ហស័រ(burudoza)

ធាាក់ចុុះ

ចំន្ួន្ថ្ងៃ គ្វ ើការ

កំ រ ិត្ែូ ចខាត្

ថ្ងៃទី12

ការសាារ់

ឧរបត្ត ិគហត្ុៈ រុលដូ ហស័រធាាក់គៅគលើជ្ាលគហើយបាន្ធាាក់សងក ត្់គលើ់អាកគរើកររ

វវ ិធាន្ការណ៍

គដើមគហត្ុ

កនុងអំ ុ ងគពលថ្ន្ការារថ្ន្ការកាត្់ជ្ាលគចាត្ (nori men) គ ើង វ ិញ
ដីជីក្ត្ូវបាន្រុញ្ចាន្(oshido)គោយាសុីន្ឈូ សគហើយវាបាន្ធាាក់ពីចង
ុ រញ្ច រ់ថ្ន្ថ្ផ្ទន្ដលលាត្សន្ធ ឹងរ ួមរាជាមួ យឈូ សឆា
យគហើយបាន្កាាយជាជាន្់គ្កាមថ្ន្ឈូ សឆាយ។

1.
2.
3.

មិន្ាន្ដីគៅសល់គៅចុងន្ផ្ាកខាងមុែថ្ន្ដីន្ដលបាន្រុញគដើមបីការពារវាពីការធាាក់ចុុះ។
ភាាមៗរនាទរ់ពកា
ី រផ្កាស់ទតា
ី ំងការារ ែ្ុំមិន្ាន្ទាារ់គ្វ ើការគទ។
គោយសារន្ត្កំហុស្រត្ិរត្ត ិការររស់អាកគរើកររ

1.
2.
3.

ន្ផ្ែកគលើន្ផ្ន្ការអន្ុវត្ត សំណង់ សូ មរញ្ញាក់ការន្ណនាំស្ារ់ន្ីត្ិ វ ិ្ីការារន្ិងរញ្ញាក់ពីសាថន្ភាពអន្ុវត្ត ។
អរ់រំអាកគរើកររអំពី វ ិ្ីសា្សត សាងសង់ ន្ិត្ិ វ ិ្ីការារន្ិងសុវត្ថ ិភាព។
គៅគពលគ្វ កា
ើ រជាមួ យគ្រឿងាសុីន្សំណង់
សូ មគរៀរចំន្ផ្ន្ការគយាងតាមសាថន្ភាពការារដូ ចជា្រគេទាសុីន្ន្ិងសមត្ថ ភាពជាគដើម។

128(KM)

11.8. ករណីគ្រុះមហន្ត រាយទី8 អា កគ្វ ើសញ្ញញសំរល់បាន្ជារ់ន្ឹងកង់រងគ្កាុះថ្ន្រុលដូ ហស័រែណៈកំពុងន្ត្ងយគ្កាយ
(អត្ថ រទ ទំព័រទី 237) ។

ករណីគ្រុះមហន្ត រាយ
កាលររ ិគចឆ ទថ្ន្ការគកើត្
គ ើង

្រគេទសំណង់

្រគេទការារ

រញ្ញាកិចចសន្ា

វត្ថុមូលគហត្ុ (ាសុីន្។ ល។ )

្រគេទគ្រុះថ្នាក់

ថ្ងៃទី 15 ន្ែកុមភៈ

ផ្ល វូ

ការគរៀរចំ

ដំរូង

រុលដូ ហស័រ(burudoza)

ជារ់

ន្ផ្ា ករងការែូ ចខាត្

មុែរររ

អាយុ

ចំន្ួន្ឆាាំរទពិគសា្ន្

ចំន្ួន្ថ្ងៃ គ្វ ើការ

កំ រ ិត្ែូ ចខាត្

គជើង

ការារគលើដី

អាយុ 63 ឆាាំ

290 ថ្ងៃ

42
ថ្ងៃឈរ់ស្ាក

40 ឆាាំ

ឧរបត្ត ិគហត្ុៈ អា កគ្វ ើសញ្ញញសំរល់្ត្ូវជារ់បាន្គៅកនុងកង់រងគ្កាុះថ្ន្រុលដូ ហស័រែណៈកំពុងន្ត្ងយគ្កាយ។

វវ ិធាន្ការណ៍

គដើមគហត្ុ

កនុងអំ ុ ងគពលថ្ន្ការារសាគល់(making)ថ្ន្ក្ាស់រ្ងួ មថ្ន្ការគលើកដីគអាយែព ស់(morido)គន្ុះ
រុលដូ ហស័រកំ ុ ងគ្វ ើការការគលើកដីគអាយែព ស់(morido)ទំន្រ់គន្ុះបាន្ផ្កាស់រ្រទិ
ូ សគៅគហើយបាន្ងយគ្កាយវ ិញ។
អា កគរើករររ ូ ូ គៅន្កបរគនាុះបាន្រគញ្ច ញសំគ ង្ពាន្គដើមបីជូន្ដំណឹងដល់អាកគ្វ ើការ
រុន្ន្ត មិន្បាន្កត្់សំរល់គហើយ្ត្ូវបាន្ជារ់បាន្ជាមួ យកង់រងគ្កាុះ។

1.
2.
3.

ជន្រងគ្រុះបាន្ចូ លកន្ន្ា ងគ្វ កា
ើ រររស់គ្រឿងាសុីន្្ុន្្ៃ ន្់។
មិន្បាន្ាន្ការ្រជុំ មុន្គពលគ្វ កា
ើ រគហើយមិន្យល់ពីែាឹមសារការាររាគៅវ ិញគៅមក។
អា កគរើករររុលដូ ហស័រមិន្បាន្រញ្ញាក់ពីសុវត្ថ ិភាពគៅគពលន្ដលគ្វ ដ
ើ ំគណើរងយគ្កាយ។

1.
2.
3.

រនាំងជាគដើម្ត្ូវបាន្ហាមឃ្ត្់មិន្ឱ្យចូ លកន្ន្ា ងគ្វ ើការគ្រឿងាសុីន្្ុន្្ៃ ន្់គោយន្រណ្តាាក់គ្ៅពីអាកន្ដលពាក់ព័ន្ធ។
ស្ារ់ការារច្ម ុុះថ្ន្គ្រឿងាសុីន្្ុន្្ៃ ន្់ន្ិងមន្ុសសន្ត្ងតាំងអា កន្ណនាំ។
អា កគរើកររចារ់គផ្ត ើមការាររនាទរ់ពីរញ្ញាក់ពីការារន្ដលបាន្គ្រងទុកគៅកនុងត្ំរន្់គ្វ ើ ការ។

129(KM)

11.9. ករណីគ្រុះមហន្ត រាយទី9 បាន្រុកអា កគ្វ ើការគពលកំពុងពយ
ួ ររន្ទុកជាមួ យ្តាក់ទ័រ・ន្រល(shoberu)
(អត្ថ រទ ទំព័រទី 238)

ករណីគ្រុះមហន្ត រាយ
កាលររ ិគចឆ ទថ្ន្ការគកើត្
គ ើង

ថ្ងៃទី10
ន្ែឧសភា
ន្ផ្ា ករងការែូ ចខាត្

ចគងក ុះ

្រគេទសំណង់

្រគេទការារ

ការន្កលំអដី
្ា ី

ការារគលើដី

ដំរូង

្តាក់ទ័រ・ន្រល(torakuta
shoberu)

ការរុក

អាយុ

ចំន្ួន្ឆាាំរទពិគសា្ន្

ចំន្ួន្ថ្ងៃ គ្វ ើការ

កំ រ ិត្ែូ ចខាត្

15 ឆាាំ

ថ្ងៃទី 25

ឈរ់ស្ាក 40 ថ្ងៃ

មុែរររ
ការារគលើដី

អាយុ 52 ឆាាំ

រញ្ញាកិចចសន្ា

ឧរបត្ត ិគហត្ុៈ បាន្រុកគៅអា កគ្វ កា
ើ រគពលកំពុងផ្ទុករន្ទុកជាមួ យ្តាក់ទ័រ・ន្រល

គដើមគហត្ុ

1.
2.
3.

ែ្ុំបាន្គ្រើវាស្ារ់គរលរំណងគផ្សងគទៀត្តាមការសំគរចចិត្តររស់ែ្ុំ។
ែ្ុំគរើកឡាន្យាងសាហាវ។
រមន្គមរញ្ញាការការារ្ត្ូវបាន្ចាត្់តាំងគទ។

វវ ិធាន្ការណ៍

តាមការសំគរចចិត្តររស់ែ្ុំ ែណៈគពលពយ
ួ ររំពង់ហូ គមគៅគលើ្កញាំររស់្តាក់ទ័រ・
ន្រល(shoberu)ែ្ុំបាន្រុកគៅអា កគ្វ ើការន្កបរគនាុះកនុងគលបឿន្គលឿន្គពក។

1.
2.
3.

្ត្ូវ្បាកដថ្នការ្រជុកា
ំ រារ្ត្ូវបាន្គរៀរចំគ ើងគហើយទា ំងអស់រាចូ លរ ួម។
កំណត្់គលបឿន្សុវត្ថ ិភាពគហើយគ្វ តា
ើ ម។
ចាត្់តាំងគមរញ្ញាការការារឱ្យរន្ត ការារ។

130(KM)

វត្ថុមូលគហត្ុ (ាសុីន្។ ល។ )

្រគេទគ្រុះថ្នាក់

11.10. ករណីគ្រុះមហន្ត រាយទី10 អា កន្ណនាំ្ត្ូវបាន្ជារ់បាន្គៅ្ុងថ្ន្្តាក់ទ័រ・
ន្រល(shoberu)គៅកនុងអណ្ ូងន្រ៉ែ (អត្ថ រទ ទំពរ័ ទី 239) ។

ករណីគ្រុះមហន្ត រាយ
កាលររ ិគចឆ ទថ្ន្ការគកើត្
គ ើង

្រគេទសំណង់

្រគេទការារ

រញ្ញាកិចចសន្ា
ដំរូង

ថ្ងៃទី 1 ន្ែសីហា

ផ្ល វូ រ ូងគ្កាមដី

ការារគផ្សងៗ

ន្ផ្ា ករងការែូ ចខាត្

មុែរររ

អាយុ

ចំន្ួន្ឆាាំរទពិគសា្ន្

កាល

អា កជីក

អាយុ 48 ឆាាំ

4 ឆាាំ 3 ន្ែ

វត្ថុមូលគហត្ុ (ាសុីន្។ ល។ )

្រគេទគ្រុះថ្នាក់

្តាក់ទ័រ・ន្រល(torakuta
shoberu)

ររ

ចំន្ួន្ថ្ងៃ គ្វ ើការ

កំ រ ិត្ែូ ចខាត្

15 ន្ែ

ការសាារ់

ឧរបត្ត ិគហត្ុៈ អា កន្ណនាំ្ត្ូវបាន្ជារ់បាន្គៅកនុង្ុង្តាក់ទ័រ・ន្រល(shoberu)គៅកនុងអណ្ ូងន្រ៉ែ។

គដើមគហត្ុ

1.
2.
3.
4.

អា កន្ណនាំបាន្ចូ លគោយផ្កទល់ទល់មែ
ុ ន្ឹង្ុងទឹកគហើយោក់សញ្ញញ។
អា កគរើកររបាន្គឆាពុះគៅមុែគោយាន្ការរញ្ញាក់មិន្្ររ់្រន្់អំពីទតា
ី ំងររស់មអា កន្ណនាំ។
មិន្ាន្ការ្រជុកា
ំ រារមុន្ន្ិងរមន្ការន្ណនាំឬការន្ណនាំស្ារ់ការារគនាុះគទ។
ែវ ុះការន្ណនាំន្ិងការ្រ ុង្រយ័ត្ាទាក់ទងន្ឹងការហាមឃ្ត្់ការចូ លកនុងកាំគ្វ ើការ។

វវ ិធាន្ការណ៍

គ្រឿងគលើកសទច
ូ ររស់្ៃន្់ៗន្ដលាន្ទីតាំងគៅជិត្រចនាសមព ័ន្ធរគណ្ត
ត ុះអាសន្ា គនាុះរំខាន្ដល់ការារន្ដលបាន្គ្រងទុកគៅ
ថ្ងៃរនាទរ់ ដូ គចា ុះអា កន្ណនាំបាន្ចូ លរវាងរចនាសមព ័ន្ធរគណ្ត
ត ុះអាសន្ា ន្ិង្តាក់ទ័រ・
ន្រល(shoberu)គដើមបីផ្ដល់សញ្ញញគដើមបីផ្កាស់ទីគ្រឿងគលើកសទច
ូ ររស់្ៃន្់ៗ។
ាសុីន្្ត្ូវបាន្គៅមុែគហើយឈរ់មតងរុន្ន្ត បាន្ផ្តល់សញ្ញញន្ណនាំគ ើង វ ិញថ្ន "រន្ត ិចគទៀត្"
ដូ គចា ុះអា កគរើកររបាន្គ្វ ឲ្
ើ យាសុីន្គៅមុែ (មួ កសុវត្ថ ិភាពររស់អាកន្ណនាំអាចគមើលគឃើញពីគៅអីររស់អាកគរើកររ) ។
គៅគពលគន្ុះ ន្ផ្ាកកាល្ត្ូវបាន្ជារ់គៅចគនាាុះ្ុងររស់ាសុីន្ន្ិងរចនាសមព ័ន្ធរគណ្ត
ត ុះអាសន្ា ។

1.

អា កន្ណនាំក៏កុំចូលន្ិងន្ណនាំគៅកនុងកាំគ្វ ើការររស់ាសុីន្។
គលើសពីគន្ុះគទៀត្ ន្ណនាំគៅទីតាំងន្ដលអា កគរើកររអាចគមើលគឃើញ។
អា កគរើករររញ្ញាក់ពីទីតាំងររស់អាកន្ណនាំមុន្គពល្រត្ិរត្ត ិការ។
គោយដឹកនាំការ្រជុំមុន្គពលគ្វ ើការ រញ្ញាក់ពី វ ិ្ីសា្សត ន្ិងន្ីត្ិ វ ិ្ីន្ិងជូ ន្ដំណឹងដល់ភារីពាក់ព័ន្ធ។
ជាពិគសស គៅគពលគ្វ ើការារគ្ៅពីគរលរំណងសំខាន្់គនាុះរគងក ើត្ន្ផ្ន្ការការារសម្សរន្ិងរន្ត ការារន្ដលន្ផ្ែ កគលើគន្ុះ។
ែវ ុះការន្ណនាំន្ិងការ្រ ុង្រយ័ត្ាទាក់ទងន្ឹងការហាមឃ្ត្់ការចូ លកនុងកាំគ្វ ើការ។

2.
3.
4.

131(KM)

11.11. ករណីគ្រុះមហន្ត រាយទី11 ជាងសំណង់្ត្ូវបាន្រុកគោយគ វា៉ែល័រ・មូ ទ័រ (អត្ថ រទទំព័រទី 240)

ករណីគ្រុះ
មហន្ត រាយ
កាលររ ិគចឆ ទថ្ន្ការគកើត្
គ ើង

្រគេទសំណង់

្រគេទការារ

រញ្ញាកិចចសន្ា

ថ្ងៃទី 20
ន្ែមិងុនា

ផ្ល វូ

ការឈូ សឆាយព
្ារដី(seichi)

ន្ផ្ា ករងការែូ ចខាត្

មុែរររ

អាយុ

គពាុះន្ផ្ា កទារ

ការារគលើដី

វត្ថុមូលគហត្ុ (ាសុីន្។ ល។ )

្រគេទគ្រុះថ្នាក់

ទី2

មូ ត្ូ ·(mota)
គ វា៉ែល័រ(gureda)

ការរុក

ចំន្ួន្ឆាាំរទពិគសា្ន្

ចំន្ួន្ថ្ងៃ គ្វ ើការ

កំ រ ិត្ែូ ចខាត្

30 ថ្ងៃ

ការសាារ់

15 ឆាាំ

អាយុ 61 ឆាាំ

ឧរបត្ត ិគហត្ុៈ គ វា៉ែល័រ・មូ ទ័រងយគ្កាយគនាុះរុកជាងសំណង់

វវ ិធាន្ការណ៍

គដើមគហត្ុ

ជន្រងគ្រុះកំពុងគដញតាមពីគ្កាយគ វា៉ែល័រ・មូ ទ័រ ន្ដលកំពុងគ្វ កា
ើ រារក្មិត្គៅមុែគហើយកំពុងគ្វ ើរាង់ដី។
រ ូ ូ កង់ន្ដលគ្វ ើការ្កឡារ់គោយគៅជិត្រាភាាមៗគនាុះ បាន្ចូ លគៅន្ផ្ាកខាងមុែររស់គ វា៉ែល័រ・
មូ ទ័រគដើមបីផ្កាស់រ្រទិ
ូ សគៅគហើយអា កគរើកររគ វា៉ែល័រ・មូ ទ័ភាញក់គផ្ែើលកនុងការផ្កាស់រ្រគៅគ្កាយគនាុះគ
ូ
វា៉ែល័រ・
មូ ទ័ររុកជន្រងគ្រុះ។

1.
2.
3.
4.

អា កគរើកររបាន្ងយគ្កាយគោយការរញ្ញាក់ពីន្ផ្ា កខាងគ្កាយមិន្្ររ់្រន្់គោយសារន្ត្កង់រងគ្កាុះកំពុងគកៀកពីខាងមុែ។
ជន្រងគ្រុះកំពុងគដើរគៅជិត្ាសុីន្គហើយគ្វ ើការគោយន្ររែា ងចំគពាុះាសុីន្។
ទា ំងអា កគរើកររន្ិងអា កគ្វ ើការគជឿជាក់ថ្ន «គរអាចគមើលគឃើញន្ិងគជៀសវាង»។
ដំគណើរការគន្ុះយឺត្គហើយការារគន្ុះាន្ភាពសមុរសាមញពាសគពញកន្ន្ា ងការោាន្។

1.
2.
3.

អា កគរើករររគញ្ច ញសំគ ង្ពាន្គៅគពលងយគ្កាយគោយរញ្ញាក់ពីខាងគ្កាយគហើយចារ់គផ្តើមងយគ្កាយ។
អា កគ្វ ើការជំន្ួយររស់ាសុីន្ គ្វ ើការគៅកនុងទីតាំងមួ យន្ដលមិន្ន្ររែា ងចំគពាុះាសុីន្។
គទាុះរីជារយៈគពលថ្ន្ការសាងសង់្ត្ូវបាន្្ររដណដរ់ក៏គោយ
ភាពសមុរសាមញ្ត្ូវបាន្លុរគចាលគៅកនុងការារន្ដលាសុីន្ដំគណើរការគហើយអា កគ្វ ើការជាគ្ចើន្គ្វ ើការ។

132(KM)

11.12. ករណីគ្រុះមហន្ត រាយទី12 ាសុន្
ី គកៀរដីបាន្ធាាក់ពជ
ី ្ាល(nori
men)គហើយបាន្ធាាក់សងក ត្់គលើអាកគរើកររ (អត្ថ រទ ទំពរ័ ទី 241) ។

ករណីគ្រុះមហន្ត រាយ
កាលររ ិគចឆ ទថ្ន្ការគកើត្
គ ើង

្រគេទសំណង់

្រគេទការារ

រញ្ញាកិចចសន្ា

វត្ថុមូលគហត្ុ (ាសុីន្។ ល។ )

ថ្ងៃទី15
ន្ែកកក ោ

ការន្កលំអដី្ាី

ការារគលើដី

ដំរូង

ាសុីន្គកៀរដី

ការដួ លរលំ

ចំន្ួន្ថ្ងៃ គ្វ ើការ

កំ រ ិត្ែូ ចខាត្

ន្ផ្ា ករងការែូ ចខាត្

គពាុះ

មុែរររ

អាយុ

អា កគរើកររ

អាយុ32ឆាាំ

ចំន្ួន្ឆាាំរទពិគសា្ន្

8ឆាាំ

្រគេទគ្រុះថ្នាក់

150ថ្ងៃ

ឧរបត្ត ិគហត្ុៈ ាសុីន្គកៀរដីបាន្ដួ លរលំគៅជ្ាលគហើយបាន្ធាាក់សងក ត្់គលើ់អាកគរើកររ។

វវ ិធាន្ការណ៍

គដើមគហត្ុ

គៅគពលន្ដលរុលដូ ហស័របាន្ដួ លរលំធាាក់ពីជ្ាល(nori men)ែណៈគពលកំពុងរត្់ន្ិងជីកជ្ាល(nori
men)គោយគ្រើាសុីន្គកៀរដីន្ដល្ត្ូវបាន្ទាញគនាុះ
អា កគរើកររ្ត្ូវបាន្ទាាក់គចញពីគៅអីររស់អាកគរើកររគហើយបាន្ធាាក់សងក ត្់គលើ់អាកគរើកររ។

1.
2.
3.

គោយកំហុសកនុង្រត្ិរត្ត ិការ រូ លបាន្គលើកគ ើងផ្ងរុលដូ ហស័រ្ត្ូវបាន្រុញរន្ងវ រផ្ងបាន្ជាដួ លរលំ។
គ្វ ើការគលើជ្ាលគចាត្ (ជ្ាលចុុះ្រន្ហល25ដឺគ្ក) ។
ាន្ផ្កទង
ំ ងមគៅទីគន្ុះន្ិងទីគនាុះ។

1.
2.
3.

កុំកាច់ចងក ូត្គលើជ្ាលគចាត្។
គ្វ ើឱ្យជ្ាលថ្ន្ថ្ផ្ទរត្់បាន្មិន្គចាត្ជាង20ដឺគ្ក។
គៅគលើថ្ផ្ទរត្់ រុលដូ ហស័រ្ត្ូវបាន្នាំមែ
ុ គដើមបីយកឧរសរគ គចញដូ ចជាងមជាគដើម។
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ការសាារ់

12. ចារ់ន្ិងរទរបញ្ញ ត្ត ិពាក់ព័ន្ធ
ាន្ចារ់មួយចំន្ួន្ទាក់ទងន្ឹងសុវត្ថ ភា
ិ ពន្ិងសុែភាពអា កគ្វ កា
ើ ររ ួមទាំងចារ់សវុ ត្ថ ិភាពឧសាហកមម ន្ិងសុែ
ភាព។ ជាពិគសស
ចារ់សុវត្ថ ិភាពឧសាហកមម ន្ិងសុែភាពបាន្ន្ចងអំព្ី រការនានាន្ដល្ត្ូវគ្វ ើគដើមបីធានាសុវត្ថ ភា
ិ ពន្ិងសុែភាពរ
រស់ក
់ មម ករន្ិងគលើកកមព សកា
់ ររគងក ត្
ើ ររ ិយាកាសការារ្រករគោយផ្កសុកភាព។
្រការជាក់លាក់ន្ដលទាក់ទងន្ឹងការអន្ុវត្ត ចារ់្ត្ូវបាន្ចងអុលរាាញគៅកនុងរទរញ្ញ ត្ត រិ ោាេិបាលន្ិង្កសួ ង
ន្ិងការជូ ន្ដំណឹង។
្រព័ន្ធចារ់ទាក់ទងន្ឹងសុវត្ថ ិភាពន្ិងសុែភាពថ្ន្កមម ករាន្ដូ ចខាងគ្កាម។

ចារ់

រទរញ្ញ ត្ត ិចារ់សតីពីការអន្ុវត្ត ន្៍សុវត្ថ ិភាពឧសាហកមម ន្ិងសុែភាព (ចារ់សុវត្ថ ិភាពន្ិងសែុភាព)

រទរបញ្ញ ត្ត ិអន្ុវត្ត ចារ់សុវត្ថ ិភាពឧសាហកមម ន្ិងសុែភាពម (រទរញ្ញ ត្ត ិសុវត្ថ ិភាពន្ិងសុែភាព)
រទរញ្ញ ត្ត ិរោាេិបាល

រទរញ្ញ ត្ត ិ្កសួ ង

រទរញ្ញាអន្ុវត្ត ន្៍ចារ់សតីពីសុវត្ថ ិភាពន្ិងសុែភាពឧសាហកមម (ចារ់សុវត្ថ ិភាពន្ិងសែុភាព)

សត ង់ោររចនាសមព ័ន្គ្រឿងាសុីន្សំណង់្រគេទយាន្យន្ត

ការជូ ន្ដំណឹង
ការជូ ន្ដំណឹងជាសាធារណៈ

ចារ់រណ្ុុះរណ្ត
ត លជំនាញគរើកររគ្រឿងាសុីន្សំណង់្រគេទយាន្យន្ត
(ស្ារ់ការឈូ សឆាយព្ារដី ការដឹកជញ្ជន្
ូ ការផ្ទុកន្ិងស្ារ់ជីក)

រទរញ្ញាអរ់រំពិគសសសត ីពីសុវត្ថ ិភាពន្ិងសុែភាព

រ ូរភាពទី 12-1 ្រព័ន្ធចារ់ទាក់ទងន្ឹងជំនាញគរើកររយាន្យន្ត សណ
ំ ង់្រគេទយាន្យន្ត
(ស្ារ់ការឈូ សឆាយព្ារដី ការដឹកជញ្ជន្
ូ ការផ្ទុកន្ិងស្ារ់ជីក)
(គសចកត ីគយាង)
គសៀវគៅន្ណនាំវាយត្ថ្មា ហាន្ិេ័យររស់្កសួ ងសុខាេិបាលការារន្ិងសុែុាលភាពស្ារ់ឧសាហកមម ន្ងទាំអ
ររ

12.1. ចារ់សុវត្ថ ិភាពឧសាហកមម ន្ិងសុែភាពន្ិងរទរញ្ញ ត្ត អ
ិ ន្ុវត្ច ារ់សុវត្ថ ភា
ិ ពឧសាហកមម ន្ិងសុែភាព
(ដក្សង់) (អត្ថ រទ ទំព័រទី 243)
ជំពូកទី1 រទរបញ្ញ ត្ត ិទូគៅ
ា្តា3 «កាត្ពវ កច
ិ ច ររស់្រត្ិរត្ត ិករអាជីវកមម ជាគដើម»
្រត្ិរត្ត ិករអាជីវកមម មិន្្ត្ឹមន្ត្្ត្ូវអន្ុវត្ត តាមរទោាន្អរបររាស្ារ់ការរាករគ្រុះថ្នាក់ការារន្ដលា
ន្ន្ចងកនុងចារ់គន្ុះរុគណ្ត
ណ ុះគទ
រុន្ន្ត ្ត្ូវធានាសុវត្ថ ភា
ិ ពន្ិងសុែភាពររស់កមម ករគៅកន្ន្ា ងគ្វ ើការផ្ងន្ដរគោយដឹងពីរ រ ិយាកាសការារ្រករ
គោយផ្កសុកភាពន្ិងន្កលំអលកេ ែណឌការារន្ដល្ត្ូវន្ត្ាន្។ គលើសពីគន្ុះ
្រត្ិរត្ត ិករអាជីវកមម ្ត្ូវសហការជាមួ យវ ិធាន្ការជាត្ិគដើមបីការពារគ្រុះថ្នាក់ការារ។
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2 រុរគលន្ដលរចនាផ្លិត្ឬនាំចូលគ្រឿងាសុន្
ី គ្រឿងររ ិកាេរឬគ្រឿងររ ិកាេរគផ្សងៗ
រុរគលន្ដលផ្លិត្ឬនាំចូលវត្ថុធាត្ុគដើមឬរុរគលន្ដលសាងសង់ឬរចនាអររ រចនារា ង់
ផ្លិត្ឬនាំចូលវត្ថុទា ំងគន្ុះឬកនុងគពលសាងសង់
្ត្ូវែិត្ែំ្រឹងន្្រងគដើមបីចូលរ ួមចំន្ណករាករគ្រុះថ្នាក់ការារន្ដលរណ្ត
ត លមកពីការគ្រើ្បាស់ររស់រររទាំងគន្ុះ
។
3
អា កន្ដលរកសុីគ្វ ើការឱ្យអា កដថ្ទដូ ចជាអា កគតការសាងសង់ស្ារ់ការារសំណង់្ត្ូវន្ត្យកចិត្តទុកោក់កោ
ុំ ក់
លកេ ែណឌន្ដលអាចរុះពាល់ដល់ការ្រត្ិរត្ត កា
ិ រារ្រករគោយអនាម័យន្ិងសុវត្ថ ិភាពដូ ចជាវ ិ្ីសា្សត សាងសង់
ន្ិងរយៈគពលសាងសង់។
ា្ត្4
កមម ករ្ត្ូវគររពតាម្រការន្ដលចាំបាច់គដើមបីការពារគ្រុះថ្នាក់ការារន្ិងពាយាមសហការជាមួ យវ ិធាន្ការរ
ាករគ្រុះថ្នាក់ការារន្ដលអន្ុវត្ត គោយ្រត្ិរត្ត ិករអាជីវកមម ន្ិងភារីពាក់ពន្
័ ធ ដថ្ទគទៀត្។
ជំពូកទី5 រទរញ្ញាសត ីពីគ្រឿងាសុីន្ជាគដើមន្ិងសារធាត្ុគ្រុះថ្នាក់
ា្តា45 «ការ្ត្ួ ត្ពិន្ិត្យគោយសវ យ័ត្ជា្រចាំ»
្រត្ិរត្ត ិករអាជីវកមម ្ត្ូវគ្ើវការ្ត្ួ ត្ពិន្ិត្យគោយសវ យ័ត្ជា្រចាំចអំពី ចំហាយន្ិងគ្រឿងាសុន្
ី គផ្សងៗគទៀត្ន្ដ
ល្ត្ូវបាន្កំណត្់កនុងរទរបញ្ញ ត្ត ិថ្ន្្កសួ ងសុខាេិបាលការារន្ិងសុែា
ុ លភាពន្ិងកត្់្តាលទធ ផ្លគនាុះ។
2
គៅគពលអាជីវករ្ត្ួ ត្ពិន្ត្
ិ យគោយសវ យ័ត្ជា្រចាំន្ដលបាន្រញ្ញាក់គោយរទរញ្ញ ត្ត រិ រស់្កសួ ងសុខាេិបាលការ
ារន្ិងសុែុាលភាព (ត្គៅគន្ុះ គៅថ្ន« ការ្ត្ួ ត្ពិន្ត្
ិ យគោយសវ យ័ត្ជា្រចាំពិគសស»)
កនុងចំគណ្តមការ្ត្ួ ត្ពិន្ិត្យគោយសវ យ័ត្គ្កាមរទរបញ្ញ ត្ត ិថ្ន្្រការដូ ចរាន្ដលបាន្កំណត្តាមរទរញ្ញ ត្ត ិរោាេិ
បាលកនុង្រការាសុីន្ជាគដើមដូ ចមុន្
អា កគ្វ ើការន្ដលគ្រើ្បាស់គនាុះាន្លកេ ណៈសមបត្ត ិន្ដលបាន្រញ្ញាក់គោយរទរញ្ញ ត្ត រិ រស់្កសួ ងសុខាេិបាលការ
ារន្ិងសុែុាលភាពឬអា កន្ដលបាន្ទទួ លការចុុះគ្មុះន្ដលាន្ន្ចងកនុងា្តា 54-3វរគ
1កនុងការ្ត្ួ ត្ពិន្ិត្យគោយសវ យ័ត្ជា្រចាំជាក់លាក់ថ្ន្គ្រឿងាសុីន្ជាគដើម តាមការគសា ស
ើ ុំររស់អាកដថ្ទ
(ត្គៅគន្ុះគៅថ្ន“វអាជីវករ្ត្ួ ត្ពិន្ត្
ិ យ”)វ្ត្ូវន្ត្អន្ុវត្ត ។
3វរដា មស្តនតី្កសយ ងសខាេិាលការារនិងសខមលភាពណនាេះ្ត្វវផ្េពវ ផ្ាយណរលការណ៍្ត្ួ ត្ពិនិត្យណដ្ឋយសវ យ័ត្
ដដលចាំាច់ស្មរ់ការអនវត្ត ឱ្យាន្ត្ឹម្ត្វវនិងមន្រសិទធភាពននការ្ត្ួ ត្ពិនិត្យណដ្ឋយសវ យ័ត្្សរាមរទ
របញ្ា ត្ត ិននខណឌទី1។
4 អកសរកាត្់
តារាងទី 7-1 ចារ់ន្ិងរទរបញ្ញ ត្ត ិពាក់ព័ន្ធ
ចំណ្តត្់ថ្នាក់ការ្ត្ួ ត្ពិន្ិត្យ

ា្តា

-1

រុរគលអន្ុវត្ត

រយៈគពលផ្ទុកតារាង្ត្ួ ត្ពិន្ិត្យជាគដើម

រុណវុឌ្ឍិ

ការ្ត្ួ ត្ពិន្ិត្យមុន្
គពលចារ់គផ្ត ើមការ
ារ

រទរញ្ញាសុវត្ថ ិភាពន្ិងសុ
ែភាពា្តា 170 អា កគរើកររ
ា្តា171

ការ្ត្ួ ត្ពិន្ិត្យគោ
យសវ យ័ត្ជា្រចាំ
(្រចាំន្ែ)

រទរញ្ញាសុវត្ថ ិភាពន្ិងសុ
ែភាពា្តា168 រុរគលន្ដលន្ត្ងតាំងគោយ
ា្តា168 ្រត្ិរត្ត ិករអាជីវកមម
ា្តា171 (អា ក្ររ់្រងសុវត្ថ ិភាព)

ការ្ត្ួ ត្ពិន្ិត្យគោ
យសវ យ័ត្ពិគសស
(1ឆាាំមដង)

រទរញ្ញាសុវត្ថ ិភាពន្ិងសុ
ែភាពា្តា167
ា្តា169 អា ក្ត្ួ ត្ពិន្ិត្យគៅកនុង
ា្តា171-2 អាជីវកមម
ា្តា171 អា ក្ត្ួ ត្ពិន្ិត្យន្ដលជា

អាជីវករ្ត្ួ ត្ពិន្ិត្យ
* គទាុះរីជាមិន្ាន្ន្ចងកនុងចារ់ន្ិងរទរបញ្ញ ត្ត ិក៏គោយ
វាជាការចង់រកាទុកលទធ ផ្ល្ត្ួ ត្ពិន្ិត្យគៅគពលាសុីន្កំពុងដំគណើរការ។

135(KM)

*

រញ្ា ី្ត្ួ ត្ពិន្ិត្យគៅគពលាសុីន្កំពុង
ដំគណើរការ
តារាង្ត្ួ ត្ពិន្ិត្យរយៈគពល3ឆាាំ

តារាង្ត្ួ ត្ពិន្ិត្យរយៈគពល3ឆាាំ
(ភាារ់សញ្ញញសំរល់ន្ដលបាន្្ត្ួ ត្ពិន្ិ
ត្យ)

ជំពូកទី6 វវ ិធាន្ការណ៍សំរារ់ការារររស់កមម ករ
ា្តា61 «ក្មិត្លកេ ែណឌការារ»
្រត្ិរត្ត ិករអាជីវកមម ្ត្ូវ្រត្ិរត្ត ិការាសុីន្សទច
ូ ន្ិង្រត្ិរត្ត ិការគផ្សងគទៀត្ន្ដលបាន្កំណត្់គោយរទរញ្ញ ត្ត រិ
ោាេិបាលន្ដល្ត្ូវអន្ុវត្ត គោយរុរគលន្ដលទទួ លបាន្អាជាញរ័ណណស្ារ់ការារពាក់ព័ន្ធររស់្រធាន្ការ ិយាល័យ
ការារគែត្ត ឬមន្ុសសន្ដល្ត្ូវបាន្ចុុះរញ្ា ីគោយនាយកការ ិយាល័យការារគែត្ត គ្វ កា
ើ រារគនាុះ
ន្ដលបាន្រញ្ច រ់ការរណ្ុុះរណ្ត
ត លជំនាញន្ិងមន្ុសសគផ្សងគទៀត្ន្ដលាន្លកេ ណៈសមបត្ត ដ
ិ ូ ចាន្ន្ចងកនុងរទរញ្ញ
ត្ត ិររស់្កសួ ងសុខាេិបាលការារន្ិងសុែា
ុ លភាពរគុ ណ្ត
ណ ុះន្ដល្ត្ូវបាន្អន្ុញ្ញញត្ឱ្យចូ លរ ួមកនុងការារន្ដលពាក់
ព័ន្ធ។
2
រុរគលគ្ៅពីអាកន្ដលអាចគ្វ ើអាជីវកមម ពាក់ព័ន្ធគោយអន្ុគលាមតាមរទរបញ្ញ ត្ត ិថ្ន្ែណឌខាងគលើគនាុះមិន្្ត្ូវគ្វ ើ
អាជីវកមម ពាក់ពន្
័ ធគ យ
ើ ។
3 រុរគលន្ដលអាច្រករមុែរររពាក់ព័ន្ធតាមរទរបញ្ញ ត្ត ិថ្ន្ែ័ណឌទី1
្ត្ូវាន្រ័ណណគរើកររឬឯកសារគផ្សងគទៀត្ន្ដលរញ្ញាក់ពីរណ
ុ វុឌ្ឍិទាក់ទងន្ឹងអាជីវកមម ន្ដលពាក់ព័ន្ធគៅគពលគ្វ ើ
អាជីវកមម ពាក់ពន្
័ ធ។
4 អកសរកាត្់
រុណវុឌ្ឍិន្ដលត្្មូវការចាំបាច់ស្ារ់អាកគរើកររាសុន្
ី
គ្機械名
ម ុះាសុីន្

សមត្ថ ភាពថ្ន្ាសុីន្
機械の能力

ាសុីន្សទច
ូ
クレーン
ា
សុីន្សទច
ូ
クレーン

ា
សុីន្សទច
ូ ្រគេទដំគណើរការគលើក្ាល
床上操作式クレーン
(ផ្ក
ា ស់ទីជាមួ យផ្ទុក)
（荷とともに移動）

រន្
ទ ុ កគលើក
つり上げ

5គតាន្ឬគ្ចើន្ជាងគន្ុះ

荷重

ត្ិច
ជាង5គតាន្
5トン未満

〃

5トン以上

資格の種類
្រគេទថ្ន្រុណវុឌ្ឍិ
ការរណ្ុុះរណ្ត
ត លជំ ការអរ់រំពិគសស
技能講習
特別教育
នាញ

○
○

5គតាន្ឬគ្ចើ
ន្ជាងគន្ុះ
5トン以上

○

ត្ិច
ជាង5គតាន្
5トン未満
5គតាន្ឬគ្ចើ
ន្ជាងគន្ុះ
5トン以上

ាសុីន្សទច
ូ ចល័ត្
移動式クレーン

អាជា
ញ រ័ណណ
免許

រន្
ទ ុ កគលើក
つり上げ

1គតាន្ឬគ្ចើ
ន្ជាងគន្ុះ
1トン以上

荷重

ត្ិច
ជាង5គតាន្
5トン未満

○
○
○

ត្ិ1トン未満
ចជាង1គតាន្
ស្ារ់ការឈូ សឆាយព្ារដី
整地、運搬、積込み用及び掘削用
ការដឹកជញ្ជន្
ូ ការផ្ទុកន្ិងស្ារ់ជីក
គ្រឿងច្កសំ
車両系
ការរ្ងួ ម (រ ូ ូ )
ណង់
្រគេទ 締固め（ローラ）
建設機械
យាន្យន្ត
ស្ារ់ការរុុះគរ ើ
解体用

ショベルローダ、フォークローダ
កុងត្ឺន្័រន្រល (shoberu)កុងត្ឺន្័រសម
ឡាន្ដឹ
កដីរដិររដុរ
不整地運搬車

○

3គតាន្ឬគ្ចើន្ ជាងគន្ុះ

3トン以上
ត្ិច
ជាង3គតាន្
3トン未満
មិន្
ាន្ន្ដន្កំណត្់គទ
制限はない
3គតាន្ឬគ្ចើន្ ជាងគន្ុះ
3トン以上
ាស់ាសុីន្
機体質量
ត្ិច
ជាង3គតាន្
3トン未満
1គតាន្ឬគ្ចើ
ន្ជាងគន្ុះ
1トン以上
រន្
ទ
ុ
ក
អត្ិ
រ
最大荷重
ត្ិ1トン未満
ចជាង1គតាន្
រា
ន្ជាងគន្ុះ
ទំងន្់ផ្ទុកអត្ិ 1គតាន្ឬគ្ចើ
1トン以上
最大積載量
ររា
ត្ិច1トン未満
ជាង1គតាន្
ា
ស់ាសុីន្
機体質量

○
○
○
○
○
○
○
○
○

លកេ ណៈសមបត្ត ចា
ិ ំបាច់ស្ារ់កមម ករ
គ្作業名
ម ុះការារ

្រគេទថ្ន្រុ
ណវុឌ្ឍិ
資格の種類

ាត្ិ
កាការារ
作業内容

អាជា
ញ រ័ណណ
免許
1គតាន្ឬគ្ចើ
ន្ជាងគន្ុះ
1トン以上

ការារគោយពួ រាន្ទំពក់
玉掛け作業

រន្ទុកគលើក
つり上げ荷重

ការារចាត្់ន្ចងអារស្ ូស
石綿取扱作業

គ្វ ើការដូ ចជាការវាយកគមទ ចអររន្ដលអារស្ ូស្ត្ូវបាន្គ្រើ

ត្ិច
ជាង1គតាន្
1トン未満

石綿が使用されている建築物の解体等作業

ការរណ្ុុះរណ្ត
ត លជំនាញ

技能講習
○

ការអរ់រំពិគសស
特別教育

○
(្រធាន្ការារ)
○（作業主任者）
○

[រទរញ្ញ ត្ត រិ ោាេិបាល]
ា្តា20 «ការារទាក់ទងន្ឹងក្មិត្លកេ ែណឌការារ»
អាជីវកមម ន្ដលបាន្រញ្ញាក់គៅកនុងរទរញ្ញ ត្ត ិរោាេិបាលគ្កាមា្តា61ែណឌទី1 ថ្ន្ចារ់ាន្ដូ ចខាងគ្កាម។
136(KM)

1～11 អកសរកាត្់
12 ការារគរើកររគ្រឿងសំណង់ន្ដលាន្ទំងន្់3 គតាន្ឬគលើសគន្ុះចុុះរញ្ា ីកនុងតារាងភាារ់គលែទី7 គលែទី1
គលែទី2 គលែទី3 ឬគលែទី6
ន្ដលអាចគ្រើ្បាស់ថ្នមពលបាន្គហើយអាចរត្់គោយែល ួន្ឯងបាន្គៅកន្ន្ា ងន្ដលមិន្បាន្រញ្ញាក់
(មិន្រ ួមរញ្ចល
ូ ការគរើកររគៅគលើផ្ល វូ )
13 ្ត្ូវបាន្លុរគចាលត្គៅគន្ុះ
វវ ិសាលភាពន្ិងគពលគវលាថ្ន្មុែ វ ិជាាវរគ រណ្ុុះរណ្ត
ត លស្ារ់កមម ករក្មិត្លកេ ែណឌ ការារន្ដលបា
ន្ោក់ក្មិត្ន្ដលបាន្កំណត្់គោយរដា ម្ន្ត ី្កសួ ងសុខាេិបាលការារន្ិងសុែុាលភាពគោយន្ផ្ែ
កគលើរទរញ្ញ ត្ត ិ្កសួ ងថ្ន្ា្តា83ែណឌ ទី1គលែទី3
ថ្ន្រទរបញ្ញ ត្ត ិររស់រដា ម្ន្ត ីសតីពីការចុុះគ្មុះន្ិងការតាក់ន្ត្ងចារ់ន្ិងចារ់សុវត្ថ ិភាពឧសាហកមម
ន្ិងសុែភាព។
◆ គសចកត ីជូន្ដំណឹងររស់្កសួ ងសុខាេិបាលការារន្ិងសុែុាលភាពគលែ144 (ថ្ងៃទី30 ន្ែមីនា
ឆាាំ2009) ◆
មាត្រា1និងមាត្រា2 ្ត្ូវបាន្លុរគចាល
(វរគ សិកាសំរារ់កមម ករ្រត្ិរត្ដ ិការន្ផ្ាកគ្រឿងាសុីន្សំណង់្រគេទយាន្យន្ត )
មាត្រា 3
ការរណ្ុុះរណ្ត
ត លកនុងា្តា 99-3 កថ្នែណឌទី 1
ថ្ន្ចារ់ស្ារ់អាកន្ដលអាចចូ លរ ួមកនុងការារា្តា 20-12 ថ្ន្រទរញ្ញ ត្ត ិ
គនាុះសម្សរ្រការរណដុុះរណ្ត
ដ លន្ដលគលើកគ ើងជួ រខាងគលើថ្ន្តារាងរនាទរ់
្ត្ូរន្ត្គ្វ ើគ្ចើន្ជាងគពលគវលាន្ដលគលើកគ ើងជួ រខាងគ្កាមថ្ន្តារាងដូ ចរាអំពីសាច់គរឿងន្ដល
គលើកគ ើងជួ រកណ្ត
ដ លថ្ន្តារាងដូ ចរាគនាុះ។

មុែ វ ិជាាវរគ សិកា
រចនាសមព ័ន្ររស់ាសុីន្អាជីវ
កមម ក្មិត្លកេ ែណឌការារជា
គដើម
មុែារថ្ន្ឧរករណ៍សុវត្ថិ ភា ពជាគដើមន្ដល
ទាក់ ទ ងន្ឹ ងា សុី ន្អាជី វកមម ក្មិ ត្លកេ ែណឌ ការ
ារជាគដើម

ការ្ររ់្រងន្ិងការន្ងទាំាសុី ន្អាជីវ
កមម ក្មិត្លកេ ែណឌការារ

សាច់គរឿង

គពលគវលា

រចនាសមព ័ន្ថ្ន្គ្រឿងររ ិកាេរន្ដលទាក់ទងន្ឹងការរត្់ន្ិង
ការារររស់ាសុីន្សំណង់្រគេទយាន្យន្ត

1 គាង

មុែារថ្ន្ឧរករណ៍សុវត្ថ ិភាពន្ិង្ហាវំងស្ារ់
ាសុីន្សំណង់្រគេទយាន្យន្ត

1 គាង

ការ្ត្ួ ត្ពិន្ិត្យន្ិងន្ងទាគំ ្រឿងាសុីន្សំណង់្រគេទយាន្
យន្ត

1 គាង

វវ ិ្ីសា្សត ការារទាក់ទងន្ឹងា សុីន្អា
ជីវកមម ក្មិ ត្លកេ ែ ណឌការារជាគដើម

វវ ិធាន្ការសុវត្ថ ិភាពគយាងគៅតាមវ ិ្ីសា្សត ការារទាក់ទ
ងន្ឹងគ្រឿងាសុីន្សំណង់្រគេទយាន្យន្ត

1,5 គាង

ចារ់ន្ិងរទរបញ្ញ ត្ត ិទាក់ទងន្ឹងសុវត្ថ ិ
ភាពន្ិងសុែភាព

រទរបញ្ញ ត្ត ិពាក់ព័ន្ធគៅកនុងចារ់ន្ិងរទរញ្ញាសុ
វត្ថ ិភាពន្ិងសុែភាព

1,5 គាង

ករណីសិកាអំពីគ្រុះថ្នាក់ការារ

2 គាង

ករណីគ្រុះថ្នាក់ការារន្ិ
ងវ ិធាន្ការរាករ

មាត្រា4 ការលុរគចាល
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12.2. រទរបញ្ញ ត្ត ស
ិ ុវត្ថ ិភាពន្ិងសុែភាពការារ (ដក្សង់) (អត្ថ រទ ទំព័រទី 256)
ភារទី1 វវ ិធាន្ទូ គៅ
ជំពូកទី7 អាជាញរ័ណណ។ ល។
ន្ផ្ា កទី3 វរគ រណ្ុុះរណ្ត
ត លជំនាញ
ា្តា82 «ការគចញវ ិញ្ញញរន្រ័្ត្សារជាងម ីន្ដលរញ្ញាក់ការរញ្ច រ់ការរណ្ុុះរណ្ត
ត លជំនាញ។ ល។»
រុរគលន្ដល្ត្ូវបាន្គចញវ ិញ្ញញរន្រ័្ត្ថ្ន្ការរញ្ច រ់ការរណ្ុុះរណ្ត
ត លជំនាញគហើយរចចុរបន្ា គន្ុះកំពុងចូ លរ ួមរ ឺា
ន្រំណងទទួ លយកការារន្ដលទាក់ទងន្ឹងការរណ្ុុះរណ្ត
ត លជំនាញ កនុងករណីវាបាត្់រង់ឬែូ ចខាត្
គលើកន្លងន្ត្ករណីន្ដលបាន្ន្ចងកនុងែ័ណឌទី3
្ត្ូវន្ត្រញ្ជន្
ូ ពាកយសុំគចញវ ិញ្ញញរន្រ័្ត្រណ្ុុះរណ្ត
ត លជំនាញគ ើង វ ិញ (ទ្មង់ា្តា
18)គៅសាថរ័ន្រណ្ុុះរណ្ត
ត លន្ដលបាន្ចុុះគ្មុះន្ដលបាន្ទទួ ល វ ិញ្ញញរន្រ័្ត្រញ្ច រ់ការរណ្ុុះរណ្ត
ត លជំនាញគហើយ វ ិ
ញ្ញញរន្រ័្ត្រញ្ច រ់ការរណ្ុុះរណ្ត
ត លជំនាញ្ត្ូវន្ត្គចញជាងម ី។
2
គៅគពលរុរគលន្ដលបាន្កំណត្់កនុងែណឌមុន្គនាុះគៅគពលផ្កាស់រ្រគ្
ូ
ម ុះររស់រត្់គលើកន្លងន្ត្ករណីន្ដលបាន្
ន្ចងកនុងែណឌទី3 ្ត្ូវន្ត្រញ្ជន្
ូ ពាយសុជ
ំ ំន្ួស វ ិញ្ញញរន្រ័្ត្រណ្ុុះរណ្ត
ត លជំនាញ (ទ្មង់ា្តា18)
គៅសាថរ័ន្រណ្ុុះរណ្ត
ត លន្ដលបាន្ចុុះគ្មុះន្ដលបាន្ទទួ ល
វវ ិញ្ញញរន្រ្ត្ថ្ន្ការរញ្ច រ់ការរណ្ុុះរណ្ត
ត លជំនាញ្ត្ូវន្ត្្ត្ូវបាន្សរគសរគ ើង វ ិញ។
3 រុរគលន្ដលបាន្កំណត្់កនុងែ័ណឌទី1
រឺគៅគពលន្ដលសាថរ័ន្រណ្ុុះរណ្ត
ត លន្ដលបាន្ចុុះរញ្ា ីន្ដលទទួ លបាន្វ ិញ្ញញរន្រ័្ត្ថ្ន្ការរញ្ច រ់ការរណ្ុុះរណ្ត
ត ល
ជំនាញបាន្លុរគចាលមុែជំន្ួញថ្ន្ការរណ្ុុះរណ្ត
ត លជំនាញ
(គៅគពលការចុុះគ្មុះ្ត្ូវបាន្លុរគចាលឬគៅគពលន្ដលការចុុះគ្មុះបាត្់រង់សព
ុ លភាព) ន្ិងរទរញ្ញ ត្ត ្ិ កសួ ង
សត ីពកា
ី រចុុះគ្មុះន្ិងការកំណត្់ន្ដលទាក់ទងន្ឹងចារ់សុវត្ថ ភា
ិ ពឧសាហកមម ន្ិងសុែភាពន្ិងរទរញ្ញាន្ដលាន្
មូ លោាន្គលើវា (រទរញ្ញា្កសួ ងការារគលែ44 ឆាាំ1972) ករណីកណ
ំ ត្់ជាកំណត្់គហត្ុា្តា24ែណឌទី1
្រសិន្គរើវាបាត្់រង់ឬែូ ចខាត្ឬគរើគ្មុះ្ត្ូវបាន្រ្រគនាុះរញ្
ូ
ជ ន្
ូ ពាកយសុំគចញវ ិញ្ញញរន្រ័្ត្រញ្ច រ់ការរណ្ុុះរណ្ត
ត
លជំនាញ (ទ្មង់លគែទី18)
គៅអងគ ការន្ដលកំណត្់គោយរដា ម្ន្ត ្ី កសួ ងសុខាេិបាលការារន្ិងសុែា
ុ លភាពន្ដលកំណត្់កនុងការរញ្ញាក់ពីែ
ណឌដន្ដល គទាុះយាងណ្តក៏គោយ
្ត្ូវន្ត្ទទទួ លឯកសាររញ្ញាក់ថ្នការរណ្ុុះរណ្ត
ត លជំនាញគនាុះបាន្រញ្ច រ់រ ួចរាល់គហើយ។
ភារទី2 រទោាន្សុវត្ថ ភា
ិ ព
ជំពូកទី2 គ្រឿងាសុីន្សំណង់។ ល។
ន្ផ្ា កទី1 គ្រឿងាសុន្
ី សំណង់្រគេទយាន្យន្ត
ន្ផ្ា កទី1 រទរបញ្ញ ត្ត ិទូគៅ
ន្ផ្ា កទ1-2 រចនាសមព ័ន្ធ
ា្តា152 «ការដំគ ើងចគងក ៀងមុែ»
្រត្ិរត្ត ិករអាជីវកមម ្ត្ូវន្ត្រំពាក់ចគងក ៀងមុែគលើគ្រឿងាសុន្
ី សំណង់្រគេទយាន្យន្ត ជាមួ យ។
គទាុះជាយាងណ្តក៏គោយ
គន្ុះមិន្្ត្ឹមន្ត្បាន្អន្ុវត្ត ចំគពាុះគ្រឿងាសុីន្សំណង់្រគេទយាន្យន្ត ន្ដល្ត្ូវបាន្គ្រើគៅកន្ន្ា ងន្ដលាន្គេា ើ
ងរំេាឺន្ដល្ត្ូវការស្ារ់ការារគដើមបីឲ្យាន្សុវត្ថ ភា
ិ ព។
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ា្តា153 «ឧរករណ៍ការពារកាល»
សថ ិត្គៅកន្ន្ា ងន្ដលាន្ហាន្ិេ័យថ្ន្គ្រុះថ្នាក់ដល់កមម ករគោយសារការបាក់ផ្កទង
ំ ងម។ ល។ ※
1គពលគ្រើគ្រឿងាសុីន្សំណង់្រគេទយាន្យន្ត (ាន្កំណត្់រុលដូ ហស័រ ្តាក់ទ័រ・ន្រល(shoberu)
ាសុន្
ី ផ្ទក
ុ កំគទចងម គ្រឿងងាផ្ល・ន្រល (shoberu)ន្ិងគអសាកវា៉ែទ័រ・ន្រល (shoberu)ន្ិងាសុន្
ី រុុះគរ ើ)
្រត្ិរត្ត ិករអាជីវកមម ្ត្ូវន្ត្រំពាក់គោយឧរករណ៍ការពារកាល※2គលើាសុន្
ី សំណង់្រគេទយាន្យន្ត ។
ចំណ្តទ
ំ ី1) «កន្ន្ា ងន្ដលាន្ហាន្ិេ័យថ្ន្ការបាក់ផ្កទង
ំ ងម។ ល។» រឺជាកន្ន្ា ងន្ដលាន្កន្ន្ា ងជីកគោយគរើកជំហរ
ការារជីករកន្រ៉ែ
កន្ន្ា ងគ្វ កា
ើ រសំណង់ដូចជាផ្ល វូ រ ូងកនុងដីជាគដើម្ត្ូវបាន្អន្ុវត្ត គោយគ្រើាសុីន្ពាក់ព័ន្ធគនាុះ
អាចន្ឹងធាាក់ចុះុ គោយសារការារគមកាន្ិច។
ចំណ្តទ
ំ ី2) សដ ីអំពឧ
ី រករណ៍ការពារកាលគនាុះ សត ង់ោររចនាសមព ័ន្ធ្ត្ូវបាន្ចងអុលរាាញគោយសារាចរគលែ559
ថ្ន្ថ្ងៃ 26 ន្ែ9 ឆាាំ1975។
ន្ផ្ា កទី 2 ការរាករគ្រុះថ្នាក់ទាក់ទងន្ឹងការគ្រើ្បាស់គ្រឿងយន្ត សណ
ំ ង់្រគេទយាន្យន្ត
ា្តា 154 «ការ្សាវ្ជាវន្ិង ការកត្់្តា›
គៅគពលអន្ុវត្ត ការារគោយគ្រើគ្រឿងាសុីន្សំណង់្រគេទយាន្យន្ត ្រត្ិរត្ត ក
ិ រ
្ត្ូវគ្វ ើគដើមបីការពារគ្រុះថ្នាក់ដល់កមម ករគោយសារន្ត្ការដួ លរលំថ្ន្ាសុីន្សំណង់្រគេទយាន្យន្ត ន្ិងការដួ លរលំ
ថ្ន្េា ំជាគដើម
្រត្ិរត្ត ិករអាជីវកមម ្ត្ូវន្ត្គ្វ ើការគសុើរអគងក ត្កន្ន្ា ងន្ដលទាក់ទងគៅន្ឹងការារជាមុន្គហើយលទធ ផ្ល្ត្ូវបាន្ក
ត្់្តាសាថន្ភាពលកេ ណៈ្ទង់្ទាយន្ិងេូ រពភ សា្សដ ជាគដើម។
ា្តា155 «ន្ផ្ន្ការការារ»
គៅគពលអន្ុវត្ត ការារគោយគ្រើគ្រឿងាសុីន្សំណង់្រគេទយាន្យន្ត ្រត្ិរត្ត ក
ិ រ
អាជីវកមម ្ត្ូវរគងក ើត្ន្ផ្ន្ការការារជាមុន្ន្ដលអន្ុវត្ត គៅតាមអវ ីន្ដលបាន្ដឹងតាមរយៈការគសុរ
ើ អគងក ត្គោយអ
ន្ុគលាមតាមរទរបញ្ញ ត្ត ិថ្ន្ា្តាខាងគលើន្ង
ិ អន្ុវត្ត ការារតាមន្ផ្ន្ការការារ។
2 ន្ផ្ន្ការការារន្ដលាន្ន្ចងកនុងែណឌខាងគលើ្ត្ូវចងអុលរាាញន្ូ វចំណុចដូ ចខាងគ្កាម។
1 ្រគេទន្ិងសមត្ថ ភាពររស់ាសុន្
ី សំណង់្រគេទយាន្យន្ត ន្ដល្ត្ូវគ្រើ
2 ផ្ល វូ ្រត្ិរត្ដ ិការថ្ន្គ្រឿងាសុន្
ី សំណង់្រគេទយាន្យន្ត
3 វវ ិ្ីគ្វ ើការជាមួ យគ្រឿងាសុីន្សំណង់្រគេទយាន្យន្ត
3 គៅគពល្រត្ិរត្ត ិករអាជីវកមម បាន្រគងក ើត្ន្ផ្ន្ការការារន្ដលាន្ន្ចងកនុងែណឌទី1
រត្់្ត្ូវជូ ន្ដំណង
ឹ ដល់កមម ករន្ដលពាក់ពន្
័ ធ អំព្រការន្ដលាន្ន្ចងកនុង្រការទី2ន្ិងទី3ថ្ន្ែណឌមុន្។

139(KM)

ា្តា156 <គលបឿន្កំណត្់>
គៅគពលគ្វ ើការជាមួ យគ្រឿងាសុីន្សំណង់្រគេទយាន្យន្ត (គោយមិន្រារ់រញ្ចល
ូ គលបឿន្អត្ិររា10
រី ូ ន្ម្ត្កនុងមួ យគាងឬត្ិចជាងគន្ុះ) ្រត្ិរត្ត ិការ
្ត្ូវន្ត្កំណត្់គលបឿន្ថ្ន្គ្រឿងាសុីន្សំណង់្រគេទយាន្យន្្សរគៅតាមសណ្ត
ា ន្ដីន្ិងសាថន្ភាពេូ មិសា្សត ជាគដើ
មគៅកន្ន្ា ងន្ដលពាក់ព័ន្ធជាមុន្គហើយ្ត្ូវគ្វ ើគៅតាមគនាុះ។
2
អា កគរើកររថ្ន្គ្រឿងសំណង់្រគេទយាន្យន្ត ន្ដលាន្ន្ចងកនុងែណឌមុន្មិន្្ត្ូវគរើកររគ្រឿងសំណង់្រគេទយា
ន្យន្ត ហួសគលបឿន្កំណត្់ន្ដលាន្ន្ចងកនុងែណឌដន្ដល។
ចំណ្ត)ំ «។ល។» គៅកនុង« សណ្ត
ា ន្ដីន្ង
ិ សាថន្ភាពេូ មិសា្សត ។ល។»
រ ួមាន្ករណីន្ដលាន្គ្រឿងាសុីន្ន្ិងគ្រឿងររ ិកាេរគផ្សងគទៀត្្ត្ូវបាន្ដំគ ង
ើ ។
ា្តា 157 «ការការពារការធាាក់ចុុះជាគដើម»
គៅគពលគ្វ ើការគោយគ្រើគ្រឿងាសុន្
ី សំណង់្រគេទយាន្យន្ត
្រត្ិរត្ត ិករអាជីវកមម ្ត្ូវន្ត្រាករការគ្រុះថ្នាក់ដល់កមម ករគោយសារាសុន្
ី សំណង់្រគេទយាន្យន្ត ដួលរលំគីឬ
ធាាក់ចុុះ តាមផ្ល វូ រត្់ាសុីន្សំណង់្រគេទយាន្យន្ត

ការការពារការដួ លជាយផ្ល វូ ការពារការងយចុុះដីមិន្គសម រ
ើ ា

រកាទទឹងន្ដល្ត្ូវការ។ ល។ ※1 ្ត្ូវន្ត្ាន្វ ិធាន្ការណ៍ចាំបាច់។

2 គៅគពលគ្វ ើការជាមួ យគ្រឿងាសុីន្សំណង់្រគេទយាន្យន្ត គលើសាមផ្ល វូ ជ្ាលជាគដើម
្រត្ិរត្ត ិករអាជីវកមម ្ត្ូវចាត្់តាំងអា កន្ណនាំ
្រសិន្គរើាន្ហាន្ិេ័យគ្រុះថ្នាក់ដល់កមម ករគោយសារការដួ លរលំឬធាាក់ថ្ន្គ្រឿងយន្ត សណ
ំ ង់្រគេទយាន្យន្ត
※2 មន្ុសសគនាុះ្ត្ូវន្ណនាំាសុន្
ី សំណង់្រគេទយាន្យន្ត ។
3
អា កគរើកររគ្រឿងយន្ត សណ
ំ ង់្រគេទយាន្យន្ត ន្ដលបាន្កំណត្់កនុងែណឌមុន្គនាុះ្ត្ូវន្ត្អន្ុវត្ត តាមការន្ណនាំន្ដ
លបាន្ន្ណនាំររស់អាកន្ណនាំន្ដលបាន្កំណត្់កនុងែណឌដន្ដល។
ចំណ្ត1
ំ ) «។ល។» គៅកនុង« រកាទទឹងន្ដល្ត្ូវការ។ ល។» រ ួមាន្ការដំគ ង
ើ ជញ្ញាង
ំ ផ្ល វូ ន្ិង ផ្កាកសញ្ញញ។ ល។
ចំណ្ត2
ំ )
្រសិន្គរើជញ្ញាង
ំ ផ្ល វូ ្ត្ូវបាន្ដំគ ើងគហើយផ្កាកសញ្ញញ្ត្ូវបាន្កំណត្់យាង្ត្ឹម្ត្ូវគដើមបីកុំគអាយាន្ហាន្ិេយ
័
ថ្ន្ការដួ លរលំឬធាាក់ចុុះ វាមិន្ចាំបាច់ោក់អាកន្ណនាំគៅកនុងែណឌ2។
ា្តា 157-2
្រត្ិរត្ត ិករអាជីវកមម
គៅកន្ន្ា ងន្ដលាន្ហាន្ិេយ
័ គ្រុះថ្នាក់ដល់អាកគរើកររគោយសារការដួ លរលំឬការធាាក់ចុុះថ្ន្គ្រឿងាសុន្
ី សំណ
ង់្រគេទយាន្យន្ត ដូចជាជាយផ្ល វូ ន្ិងជ្ាលជាគដើមគនាុះ
ាន្រចនាសមព ័ន្ធការពារការដួ លរលំគហើយពាយាមកុំឲ្យគ្រើគ្រឿងាសុីន្សំណង់្រគេទយាន្យន្ត គផ្សងគទៀត្ន្ដល
រមន្ន្ែស្កវា៉ែត្់គៅអី ន្ងមទាំងពាយាមគ្វ ឱ្
ើ យអា កគរើកររគ្រើន្ែស្កវា៉ែត្់គៅអី។
140(KM)

ា្តា158 «ការការពារការរុះពាល់»
គៅគពលគ្វ ើការជាមួ យគ្រឿងាសុីន្សំណង់្រគេទយាន្យន្ត ្រត្ិរត្ត ិករអាជីវកមម មិន្្ត្ូវអន្ុញ្ញញត្ិឱ្យកមម ករចូ
លកន្ន្ា ង※
ន្ដលជាកន្ន្ា ងាន្ហាន្ិេយ
័ គ្រុះថ្នាក់ដល់កមម ករគោយសារន្ត្ាន្រុះពាល់ជាមួ យគ្រឿងាសុីន្សំណង់្រគេទ
យាន្យន្ត ន្ដលកំពុងដំគណើរការ។ គទាុះយាងណ្តក៏គោយ
គៅគពលន្ដលគ្វ ើឲ្យន្ណនាំាសុីន្សំណង់្រគេទយាន្យន្ត គោយន្ត្ងតាំងអា កន្ណនាំ។
2 អា កគរើកររថ្ន្គ្រឿងាសុន្
ី សំណង់្រគេទយាន្យន្ត ន្ដលាន្ន្ចងកនុងែណឌមុន្គនាុះ
្ត្ូវន្ត្អន្ុវត្ត តាមការន្ណនាំន្ដលបាន្រញ្ញាក់ែណឌដន្ដលគោយអា កន្ណនាំ។
ចំណ្ត)ំ « ទីតាំងន្ដលអាចគកើត្ាន្គ្រុះថ្នាក់»មិន្្ត្ឹមន្ត្រ ួមរញ្ចល
ូ ទាំងការគ្វ ដ
ើ ំគណើរររស់ាសុីន្រុគណ្ត
ណ ុះគទ
ន្ងមទាំងត្ំរន្់ដំគណើរការថ្ន្ឧរករណ៍ការា្រត្ិរត្ត កា
ិ រដូ ចជាថ្ដន្ិងដងសន្ទ ូចជាគដើម។
ា្តា159 «សញ្ញញ»
គៅគពល្រត្ិរត្ត ិករអាជីវកមម តាំងអា កន្ណនាំស្ារ់្រត្ិរត្ត ិការថ្ន្គ្រឿងាសុីន្សំណង់្រគេទយាន្យន្ត
រត្់្ត្ូវកំណត្់សញ្ញញជាក់លាក់គហើយគ្វ ើឲ្យអា កន្ណនាំផ្តលស
់ ញ្ញញ។
2
អា កគរើកររថ្ន្គ្រឿងាសុីន្សំណង់្រគេទយាន្យន្ត ន្ដលាន្ន្ចងកនុងែណឌមុន្្ត្ូវគ្វ ើតាមសញ្ញញន្ដលាន្ន្ចង
កនុងែណឌដន្ដល។
ា្តា160 «វវ ិធាន្ការណ៍ន្ដល្ត្ូវគ្វ ើគៅគពលចាកគចញពីទីតាំងគរើកររ»
គៅគពលអា កគរើកររយាន្យន្ត សំណង់្រគេទយាន្យន្ត ចាកគចញពីទតា
ី ំងគរើកររ
្រត្ិរត្ត ិករអាជីវកមម ្ត្ូវឱ្យអា កគរើកររាន្វ ិធាន្ការដូ ចខាងគ្កាម។
1 រញ្ចុុះឧរករណ៍ការារដូ ចជា្ុងន្ិងឧរករណ៍ចារ់យក※1គលើដ។ី
2
ចាត្់ វ ិធាន្ការគដើមបីការពារការរត្់គរចពីគ្រឿងាសុីន្សំណង់្រគេទយាន្យន្ត ដូចជារញ្ឈរ់ាសុន្
ី ន្ងមទាំងចា
រ់្ហាវំងស្ារ់រត្់ ※2 ។
2
អា កគរើកររន្ដលាន្ន្ចងកនុងែណឌខាងគលើគនាុះ្ត្ូវចាត្់ វ ិធាន្ការន្ដលបាន្ន្ចងគៅកនុង្រការន្ីមួយៗថ្ន្ែណឌដ
ន្ដលគៅគពលន្ដលឃ្ាត្ឆាៃយពីទីតាង
ំ ្រត្ិរត្ត ិការររស់គ្រឿងាសុីន្សំណង់្រគេទយាន្យន្ត ។
ចំណ្តទ
ំ ី1) «។ល។»គៅកនុង«្ុងន្ិងឧរករណ៍ចារ់យក។ ល។»រ ួមាន្ន្រល(shoberu)ន្ិងរន្ទ ុះកំចាត្់ដ។ី ល។
ចំណ្តទ
ំ ី2) «។ល។»គៅកនុង« ការគ្រើ្ហាវំងស្ារ់រត្់។ល។» រ ួមាន្ការរញ្ឈរ់គោយឆ្នុក។ល។
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ា្តា161«គផ្ទរគ្រឿងាសុន្
ី សំណង់្រគេទយាន្យន្ត
គៅគពល្រត្ិរត្ដ ិករអាជីវកមម អន្ុវត្ត ការគរ ើគលើឡាន្ដឹកទំន្ិញ។ល។ ※1
គោយការអូ សទាញឬរត្់គោយែល ួន្ឯងគដើមបីគផ្ទ រគ្រឿងយន្ត សំណង់្រគេទយាន្យន្ត
គហើយគៅគពលគ្រើកាតរ្កាលងាល់ន្ិងការគលើកដីគអាយែព ស់
(morido)គដើមបីការពារគ្រុះថ្នាក់គោយសារគ្រឿងយន្ត សណ
ំ ង់្រគេទយាន្យន្ត ដួលរលំន្ិងធាាក់ចុុះ
្ត្ូវអន្ុវត្ត តាមការកំណត្់ដូចត្គៅគន្ុះ។
1 ការគរ ើទំន្ិញរួ រន្ត្្ត្ូវបាន្គ្វ ើគ ើងគៅកន្ន្ា ងរារគសម ើន្ង
ិ រ ឹងាំ។
2 គៅគពលគ្រើកាតរ្កាលងាល់ សូ មគ្រើកាតរ្កាលងាល់ន្ដលាន្※2្រន្វង
ទទឹងន្ិងភាពខាាង
ំ ្ររ់្រន្់គហើយភាារ់វាគោយសុវត្ថ ភា
ិ ពជាមួ យជ្ាល※3សម្សរ។
3 គៅគពលគ្រើការគលើកដីគអាយែព ស់ ្ចាំងទំន្រ់រគណ្ត
ត ុះអាសន្ា ជាគដើម ្ត្ូវធានាបាន្ន្ូ វទទឹងន្ិងភាពខាាំង※4វ
្ររ់្រន្់ន្ិងជ្ាលសមរមយ។
ចំណ្តទ
ំ ី1) «។ល។»គៅកនុង «ឡាន្ដឹកទំន្ញ
ិ ។ល។» រ ួមាន្រងសគណ្ត
ដ ង។
ចំណ្តទ
ំ ី 2) «្រន្វង្ររ់្រន្់»ថ្ន្« ្ររ់្រន្់»
រួ រន្ត្្ត្ូវបាន្កំណត្់គោយគយាងគៅគលើទំងន្់ន្ិងទំហំររស់ាសុីន្សំណង់្រគេទយាន្យន្ត ស្ារ់ន្ដល្ត្ូវ
បាន្គរ ើ។
ចំណ្តទ
ំ ី3) «ជ្ាលសម្សរ»
សំគៅគៅគលើជ្ាលគៅកនុងត្ំរន្់សុវត្ថ ភា
ិ ពគោយពិចារណ្តគលើសមត្ថ ភាពររស់ាសុន្
ី ដូ ចជាកាាំងគ ើងជ
្ាលជាគដើម។
ចំណ្តទ
ំ ី4) សដ ីអំព«ី ភាពខាាំងថ្ន្ការគលើកដីគអាយែព ស»់ ្ត្ូវគ្វ ើការោក់គឈើហរ
ុ គលើការគលើកដីគអាយែព ស់ន្ងមទាំង
្ត្ូវបាន្ធានាគោយចាត្់ វ ិធាន្ការដូ ចគ្វ ើឲ្យរ ឹង្ររ់្រន្់ជាគដើម។
ា្តា162 «ការោក់ក្មិត្គលើការជិុះ»
គៅគពលគ្វ ើការជាមួ យគ្រឿងាសុីន្សំណង់្រគេទយាន្យន្ត
្រត្ិរត្ត ិករអាជីវកមម មិន្្ត្ូវឲ្យកមម ករអងគុយគៅកន្ន្ា ងគផ្សងគទៀត្គ្ៅពីគៅអីអាកដំគណើរ※គទ។
ចំណ្ត)ំ «គៅអីអាកដំគណើរ» សំគៅគៅគលើគៅអីអាកគរើកររ គៅអីអាកដំគណើរន្ិងគៅអីគផ្សងគទៀត្ស្ារ់គ ង
ើ ជិុះ។
ា្តា163 «ការោក់ក្មិត្គលើការគ្រើ្បាស់»
គៅគពលគ្វ ើការជាមួ យគ្រឿងាសុីន្សំណង់្រគេទយាន្យន្ត ្រត្ិរត្ត ិករអាជីវកមម ្ត្ូវគ្វ ើតាម※
គសថ រភាពន្ិងទំងន្់ផ្ទុកអត្ិររារជាគដើមន្ដលកំណត្់អា្ស័យគលើរចនាសមព ន្
័ ថ្ន្គ្រឿងាសុន្
ី សំណង់្រគេទយាន្
យន្ត គនាុះគដើមបីការពារគ្រុះថ្នាក់ដល់កមម ករគោយសារន្ត្ការដួ លរលំ់ន្ិងការែូ ចខាត្ដងសន្ទ ូចន្ិងថ្ដជាគដើម។
ចំណ្ត)ំ «្ត្ូវបាន្កំណត្់រចនាសមព ័ន្ធគនាុះ»
្ត្ូវបាន្ចងអុលរាាញគោយសត ង់ោររចនាសមព ន្
័ ធ ថ្ន្គ្រឿងាសុីន្សំណង់្រគេទយាន្យន្ត ។
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ា្តា164 <ការោក់ក្មិត្គលើការគ្រើ្បាស់ស្ារ់គរលរំណងគ្ៅពីគរលរំណងសំខាន្់>
្រត្ិរត្ត ិករអាជីវកមម មិន្្ត្ូវគ្រើ※1វ
ាសុន្
ី សាងសង់្រគេទយាន្យន្ត ស្ារ់គរលរំណងណ្តមួ យគ្ៅពីការគ្រើ្បាស់ជាចមបងថ្ន្ាសុីន្សំណង់្រ
គេទយាន្យន្ត ដូចជាការគលើករន្ទុកជាមួ យគ្រឿងងាផ្ល・ន្រល(shoberu)ឬគលើកកមម ករគោយclamshell។
2 រទរបញ្ញ ត្ត ិថ្ន្ែណឌខាងគលើ មិន្្ត្ូវអន្ុវត្ត កនុងករណីដូចខាងគ្កាមគទ។
1 គៅគពលគ្វ ើការគលើករន្ទុក※2 ្ត្ូវន្ឹងដូ ចខាងគ្កាម។
ក
គៅគពលន្ដលមិន្អាចគជៀសវាងបាន្គោយសារលកេ ណៈការារឬគៅគពលចាំបាច់្ត្ូវអន្ុវត្ត ការារន្ដលាន្សុវ
ត្ថ ិភាព ※3 ។
ែ
គៅគពលន្ដលគ្រើគោយភាារ់្រោរ់ន្ដល្ត្ូវន្ឹងអវ ីខាងគ្កាម ដូ ចជាទំពក់ shackle
(shakkuru)គ្រឿងគចចន្ដកជាគដើមន្ិងឧរករណ៍គលើកគផ្សងគទៀត្ ※4 ។
① ្ត្ូវាន្ភាពខាាំង្ររ់្រន្់※5 គយាងតាមរន្ទុកន្ដល្ត្ូវអន្ុវត្ត ។
(2)
មិន្ាន្ហាន្ិេ័យន្ដលរន្ទុកន្ដល្ត្ូវបាន្ពយ
ួ ពីឧរករណ៍ពាក់ពន្
័ ធ គនាុះធាាក់ចុះុ គោយសារន្ត្ការគ្រើ្បាស់ឧរករ
ណ៍កឲ្
ុំ យររូ ត្។
(3) រមន្ហាន្ិេយ
័ ន្ដលគចញពីឧរករណ៍ការារ※6។
2 គៅគពលរំគពញការារគ្ៅពីការារគលើកគហើយរមន្គ្រុះថ្នាក់ដល់កមម ករគទ។
ចំណ្តទ
ំ ី1) ចំគពាុះ«។ល។» គៅកនុង «ការគលើកកមម ករន្ិងការរញ្ចុុះគោយclamshell។ ល។»
រ ួមាន្ការគ្រើ្បាស់ដងសន្ទ ូចន្ិងថ្ដ(amu)ជាគដើមជំន្ួសកាំជគណដើរ។
ចំណ្តទ
ំ ី2) «ការារគលើករន្ទុក» រ ួមាន្ការាកដងសន្ទ ូចគោយពយ
ួ រឥវា៉ែន្់ន្ិងការរត្់គោយពយ
ួ រឥវា៉ែន្់។
ចំណ្តទ
ំ ី3) កនុង
«គពលន្ដលមិន្អាចគជៀសផ្ុត្បាន្គោយសារលកេ ណៈការារឬគៅគពលចាំបាច់អន្ុវត្ត ការារ្រករគោយសុ
វត្ថ ិភាព»
ី ារ់ន្ដលជាន្ផ្ា កមួ យថ្ន្ការារជីកគោយគ្រើ្បាស់ាសុីន្សាង
គដើមបីកាត្់រន្ថ យហាន្ិេយ
័ ថ្ន្ការដួ លរលំដល
ី ិងរំពង់humeជាគដើមជារគណ្ត
សង់្រគេទយាន្យន្ត គៅគពលគលើកកាដរស្ារ់ទរ់ដន្
ត ុះអាសន្ា
កន្ន្ា ងគ្វ កា
ើ រត្ូ ចចគងែ ៀត្ដូ គចា ុះ្រសិន្គរើាន្ាសុីន្សទច
ូ ចល័ត្ចូ លគហើយការារ្ត្ូវបាន្អន្ុវត្ត ត្រ
ំ ន្់ការ
ារអាចន្ឹងាន្ភាពសមុរសាមញគហើយហាន្ិេ័យអាចន្ឹងគកើន្គ ើង។
ចំណ្តទ
ំ ី4) "គៅគពលគ្រើគោយភាារ់ឧរករណ៍គលើកគៅឧរករណ៍ការារ" ាន្ន្័យថ្នទំពក់ រន្ា ឹុះគសា(shakkuru)
ន្ែសគលាហៈធាត្ុ
ន្ែសសាវក់ពួ យរជាគដើម្ត្ូវបាន្ភាារ់គៅន្ឹងឧរករណ៍ការារគដើមបីកុំគអាយាយររូ ត្គហើយឧរករណ៍គន្ុះ្ត្ូវ
បាន្គ្រើ គដើមបីផ្ទុករន្ទុក មិន្រារ់រញ្ចល
ូ ករណីថ្ន្ការគលើកឥវា៉ែន្់គោយោក់ន្ែសគលាហៈធាត្ុន្ង
ឹ ្កញាំថ្ន្្ុង
ករណីន្ដល្ត្ូវបាន្គលើកឥវា៉ែន្់គោយរងវ ល
ិ ន្ែសគលាហៈធាត្ុផ្កទល់ន្ង
ឹ ថ្ដន្ិងដងសន្ទ ូច។
ចំណ្តទ
ំ ី5) ភាពខាាង
ំ ថ្ន្ឧរករណ៍គលើកគន្ុះ្ត្ូវាន្កតាតសុវត្ថ ភា
ិ ព
(ាន្ន្័យថ្នត្ថ្មា ន្ដលទទួ លបាន្គោយការន្ចកត្ថ្មា រន្ទុកកាត្់ថ្ន្ឧរករណ៍ស្ារ់គលើកគោយត្ថ្មា រន្ទុក
កនុងែណឌទី 3 គលែទី4) រឺ 5ឬគលើសគន្ុះ។
ចំណ្តទ
ំ ី6) «ររស់ន្ដលរមន្ហាន្ិេ័យររូ ត្ពីឧរករណ៍ការារ» ទំពក់ជាគដើម
ន្ដលភាារ់គោយផ្ារន្ដកគនាុះគ្ជៀត្ចូ លន្ិងការផ្ារន្ដកthroat
thickness្ររ់្រន្់ន្ងមទាំងការផ្ារន្ដកររ ិមណទាំងមូ លថ្ន្ន្ផ្ា កភាារ់គនាុះ។
ចំណ្ត)ំ
ន្ណនាំដល់អាកន្ដលបាន្រញ្ច រ់វរគ រណ្ុុះរណ្ត
ត លជំនាញខាងទំពក់ឬអា កន្ដលបាន្រញ្ច រ់ការអរ់រព
ំ ិគសសទាក់
ទងន្ឹងការារទំពក់ គដើមបីឲ្យគរភាារ់ពួរគលាហៈធាត្ុទំពក់ឬការារដក។
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ា្តា165 «ការជួ សជុលជាគដើម»
គៅគពល្រត្ិរត្ត ិករអាជីវកមម អន្ុវត្ត ការារជួ សជុលគ្រឿងាសុីន្សំណង់្រគេទយាន្យន្ត ឬដំគ ើងឬដកអវ ីត្
ភាារ់
្រត្ិរត្ត ិករអាជីវកមម ្ត្ូវចាត្់តាំងរុរគលន្ដលន្ឹងដឹកនាំការារគហើយគអាយរុរគលគនាុះចាត្់ វ ិធាន្ការដូ ចខាង
គ្កាម។
1 កំណត្់ន្ីត្ិ វ ិ្ីការារន្ិងដឹកនាំការារ។
2 ្ត្ួ ត្ពិន្ិត្យសាថន្ភាពការគ្រើ្បាស់រគាគលសុវត្ថ ភា
ិ ព រលុកសុវត្ថ ិភាពជាគដើមន្ដលាន្រញ្ញាក់កនុងែណឌទី
1ថ្ន្ា្តាខាងគ្កាម ន្ិងយាន្ោាន្ន្ដលាន្រញ្ញាក់គៅកនុងែណឌទី1ថ្ន្ា្ត្ 166-2 ។
ា្តា166 «ការការពារគ្រុះថ្នាក់គោយសាររញ្ចុុះដងសន្ទ ូចជាគដើម»
គៅគពល្រត្ិរត្ដ ិករអាជីវកមម គលើកដងសន្ទ ូច
ថ្ដររស់ាសុន្
ី សំណង់្រគេទយាន្យន្ត ន្ិងគ្វ ើការជួ សជុលការ្ត្ួ ត្ពិន្ត្
ិ យជាគដើមគៅគ្កាមវាគដើមបីការពារគ្រុះថ្នា
ក់ដល់កមម ករគោយសារន្ត្ការធាាក់ថ្ដន្ិងដងសន្ទ ូចជាគដើម
គ្វ ើឲ្យកមម ករគ្វ ើការជាក់លាក់គនាុះគ្រើរគាគលសុវត្ថ ិភាព រលុកសុវត្ថ ភា
ិ ពជាគដើម។
2 កមម ករន្ដលចូ លរ ួមកនុងការារន្ដលាន្ន្ចងកនុងែណឌមុន្ ្ត្ូវគ្រើរគាគលសុវត្ថ ិភាព រលុកសុវត្ថ ិភាព។ល។※
ន្ដលាន្ន្ចងកនុងែណឌដន្ដល។
ចំណ្ត)ំ «។ល។» គៅកនុង «រលុកសុវត្ថ ភា
ិ ព។ ល។» រ ួមរញ្ចល
ូ ទាំងគជើងជាគដើម។
ា្តា166-2 <ការការពារគ្រុះថ្នាក់គោយសារការដួ លរលំជាគដើមថ្ន្អវ ីត្ភាារ់>
គៅគពលដំគ ង
ើ ឬដកអវ ត្
ី ភាារ់ស្ារ់គ្រឿងាសុីន្សំណង្រគេទយាន្យន្ត
្រត្ិរត្ត ិករអាជីវកមម ្ត្ូវអន្ុញ្ញញត្ឱ្យកមម ករន្ដលចូ លរ ួមកនុងការារគ្រើ្បាស់គជើងកនុងគរលរំណងការពារគ្រុះ
ថ្នាក់ដល់កមម ករគោយសារន្ត្ការដួ លរលំថ្ន្អវ ីត្ភាារ់។ ល។
2 កមម ករន្ដលចូ លរ ួមកនុងការារន្ដលាន្ន្ចងកនុងែណឌមុន្្ត្ូវគ្រើគជើងគៅែណឌដន្ដល។
ា្តា166-3 <ការោក់ក្មិត្គលើអវត្
ី ភាារ់>
្រត្ិរត្ត ិករអាជីវកមម មិន្្ត្ូវភាារ់អវត្
ី ភាារ់គៅន្ឹងគ្រឿងាសុីន្សំណង់្រគេទយាន្យន្ត (sharyokei kensetsu
kikai) ន្ដលគលើសពីទង
ំ ន្់ន្ដលបាន្កំណត្់តាមរចនាសមព ័ន្ធ។
ា្តា 166-4 «រាាញទំងន្់អវីត្ភាារ់។ ល។»
គៅគពល្រត្ិរត្ដ ិករអាជីវកមម ផ្កាស់រដ ូរអវ ីត្ភាារ់ថ្ន្ាសុន្
ី សំណង់្រគេទយាន្យន្ត ទមៃ ន្់ថ្ន្អវ ីត្ភាារ់
(គៅគពលោក់្ុង ន្ែសរ៉ែ ូត្ជាគដើម្ត្ូវបាន្ភាារ់គនាុះរ ួមរញ្ជល
ូ ចំណុុះឬទំងន្់ផ្ទុកអត្ិរ រ ិាថ្ន្្ុង ន្ែសរ៉ែ ូត្ជាគដើម
កនុងអត្ថ រទគន្ុះន្ឹងអន្ុវត្ត ដូចរា។ )
្ត្ូវោក់រាាញឬាសុីន្សំណង់្រគេទយាន្យន្ត ្ត្ូវផ្តល់ឯកសារន្ដលអន្ុញ្ញញត្ឱ្យអា កគរើករររញ្ញាក់ពីទមៃ ន្់ថ្ន្អវ ី
ត្ភាារ់។
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ភារទី4 រទរញ្ញាពិគសស
ជំពូកទី2 រទរបញ្ញ ត្ត ិពិគសសសត ីពអ
ី ា កគអាយែច ីគ្រឿងាសុន្
ី ។ ល។
ា្តា666 «វវ ិធាន្ការណ៍ន្ដល្ត្ូវគ្វ ស
ើ ្ារ់អាកគអាយែច ីគ្រឿងាសុីន្។ ល»
រុរគលន្ដលាន្ន្ចងកនុងា្តាខាងគលើ (ត្គៅគន្ុះគៅថ្ន "អា កគអាយែច ីគ្រឿងាសុន្
ី ។ ល។ ")
្ត្ូវចាត្់ វ ិធាន្ការដូ ចត្គៅគន្ុះគៅគពលគអាយែច ីគ្រឿងាសុន្
ី ។ ល។ គៅ្រត្ិរត្ត ក
ិ រអាជីវកមម គផ្សងគទៀត្។
1 ពិន្ិត្យគមើលាសុីន្។ ល។ ជាមុន្ ※1 គហើយ្រសិន្គរើាន្ភាពមិន្្រ្កត្ីណ្តមួ យ្ត្ូវបាន្រកគឃើញ
សូ មជួ សជុលវាឬអន្ុវត្ត ការន្ងទាំចាំបាច់គផ្សងគទៀត្។
2 ្ររល់ឯកសារន្ដលកត្់ទក
ុ ពីចណ
ំ ុ ចដូ ចខាងគ្កាមគៅ្រត្ិរត្ត ិករអាជីវកមម ន្ដលទទួ លបាន្ែច ីាសុីន្។ ល។
ក សមត្ថ ភាពររស់ាសុីន្។ ល។※2
ែ លកេ ណៈររស់ាសុន្
ី ។ ល។ ន្ិងការ្រ ុង្រយ័ត្ាគផ្សងៗស្ារ់ការគ្រើ្បាស់ររស់វា ※3
2
រទរបញ្ញ ត្ត ិថ្ន្ែណឌខាងគលើ
កនុងករណីឲ្យគរែច ីគ្រឿងររ ិកាេរ
អំពីាសុីន្ជាគដើមន្ដលជាគរលគៅថ្ន្ការែច ជា
ី ក់លាក់គនាុះ
ដូ ចជាការគ្ជើសគរ ើសាីសុន្
ី គៅគពលទិញាសុីន្ជាគដើម ការន្ងរកាគៅគ្កាយឲ្យែច ី
ករណី្រត្ិរត្ត ក
ិ រអាជីវកមម បាន្ែច ា
ី សុន្
ី ជាគដើមគនាុះគ្វ ើកិចចការន្ដលាចស់ថ្ន្ាសុន្
ី ជាក់លាក់គនាុះ
(រារ់រញ្ចល
ូ ទាំងអាជីវកមម ីឲ្យែច ីគ្រឿងររ ិកាេរគោយសាថរ័ន្ឲ្យែច ីគ្រឿងររ ិកាេរន្ដលាន្លកេ ណៈជាអាណ្តគែត្ត ន្ដលា
ន្ន្ចងកនុងា្តា2ែណឌទី6 ថ្ន្ចារ់សតីពកា
ី រឧរត្ថ មភ្ន្មូ លន្ិ្ិឧរករណ៍ស្ារ់អាជីវកមម ខាាត្ត្ូ ច។
(ចារ់គលែ115 ឆាាំ1958) ) មិន្អន្ុវត្ត ※4។
ចំណ្តទ
ំ ី1) «ជាមុន្» មិន្ចាំបាច់ាន្ន្័យថ្ន្ត្ូវពិន្ិត្យគមើលទាំងមូ លរាល់គលើកន្ដលឲ្យគរែច ីគនាុះគទ
រុន្ន្ត វាអាច្ត្ូវបាន្កំណត្់ចំគពាុះន្ផ្ា កចាំបាច់អា្ស័យគលើសាថន្ភាពគ្រើ្បាស់។
ចំណ្តទ
ំ ី2) «សមត្ថ ភាពររស់ាសុន្
ី ។ ល។»
សំគៅគៅគលើសមត្ថ ភាពន្ដលចាំបាច់ស្ារ់ការគ្រើ្បាស់ដូចជាគសថ រភាពន្ិងចំណុុះ្ុងស្ារ់គ្រឿងយន្ត សំ
ណង់្រគេទយាន្យន្ត ។
ចំណ្តទ
ំ ី3) «្រការន្ដល្ត្ូវ្រ ុង្រយ័ត្ាកនុងការគ្រើ្បាស់គនាុះន្ិងគផ្សងគទៀត្»
សំគៅគៅគលើ្រការន្ដល្ត្ូវ្រ ុង្រយ័ត្ាកនុងការគ្រើ្បាស់ាសុន្
ី ដូ ចជាវ ិ្ីសា្សត គ្រើ្បាស់គ្រងឥន្ធ ន្ៈន្ិង វ ិ្ី
ន្កសំរ ួលជាគដើម។
ចំណ្តទ
ំ ី4) គរលរំណងថ្ន្ែ័ណឌទី2
រឺថ្នវាមិន្អន្ុវត្ត ចំគពាុះអា កទាំងឡាយណ្តន្ដលយកទ្មង់ថ្ន្ការជួ លជាមគ្ាបាយហិរញ្ញ វត្ថុពីគរលរំណង
ថ្ន្ា្តាគន្ុះគ យ
ើ ។
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12.3. សត ង់ោររចនាសមព ន្
័ គ្រឿងាសុន្
ី សំណង់្រគេទយាន្យន្ត (អត្ថ រទ ទំព័រទី 276)
ា្តា1 <ភាពខាាំង។ ល។>
ា្តា2 <គសថ រភាព>
ា្តា3 (គសថ រភាពថ្ន្ាសុីន្គបាុះរា ឹុះន្ិងាសុីន្ដករា ឹុះ)
ា្តា4 (គសថ រភាពន្ផ្ា កខាងគ្កាយថ្ន្ាសុីន្ជីក (មិន្រារ់រញ្ចល
ូ ្រគេទកង់រងគ្កាុះ)
ន្ិងាសុីន្ស្ារ់ការរុុះគរ ើ (មិន្រារ់រញ្ចល
ូ ្រគេទកង់រងគ្កាុះ))
ា្តា5 <្ហាវំងស្ារ់គរើកររ។ ល។>
ា្តា6 <្ហាវំងស្ារ់ឧរករណ៍ការារ>
ា្តា7 <ន្ផ្ា ក្រត្ិរត្ត កា
ិ រថ្ន្ឧរករណ៍គ្វ ដ
ើ ំគណើរ។ ល>
ា្តា8
(្រការចាំបាច់ស្ារ់្រត្ិរត្ត ិការដូ ចជាមុែារថ្ន្ន្ផ្ាក្រត្ិរត្ត កា
ិ រន្ិង វ ិ្ីសា្សត ្រត្ិរត្ត កា
ិ រជាគដើម)
ា្តា9 <ភាពអាចគមើលគឃើញជាគដើមស្ារ់ការគរើកររ>
ា្តា10 <គ្រឿងររ ិកាេរគលើកគ ើងន្ិងចុុះគ្កាម>
ា្តា11 <គ្រឿងររ ិកាេរការពារគ្រុះថ្នាក់គោយការគលើកន្ិងរនាទរថ្ដ។ ល។>
ា្តា12 <សូ ចនាករទិសគៅ>
ា្តា13 <ឧរករណ៍គរាទិ៍>
ា្តា13-2 «ឧរករណ៍រញ្ឈរ់សវយ
័ ្រវត្ត ិកមម ។ ល។ គៅគពលន្ដលកំ រ ិត្ការារហួ សកំ រ ិត្>
ា្តា14 <វា៉ែល់សវុ ត្ថ ិភាព។ ល។>
ា្តា15 <ការរាាញ>
ា្តា16 <គ្រឿងយន្ត សណ
ំ ង់្រគេទយាន្យន្ត ន្ដលាន្រចនាសមព ន្
័ ធ ពិគសស>
ា្តា17 <ការគលើកន្លងពីពាកយសុ>
ំ
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សំណួរ្រ ង
ឹ ជាមូ លោាន្អំពីគ្រឿងាសុន្
ជំពូកទី1 ចំគណុះដង
ី សំណង់្រគេទយាន្យន្ត
■សំណយរណលខ1 (ាសុន្
ី ស្ារ់ការឈូ សឆាយព្ារដី ការដឹកជញ្ជន្
ូ ការផ្ទុក)
ចូ រគ្ជើសគរ ើសយកជគ្មើសមួ យន្ដល្ត្ឹម្ត្ូវពីការពន្យល់ចំន្ួន្
4យាងខាងគ្កាមអំពីគ្រឿងាសុន្
ី ស្ារ់ការឈូ សឆាយព្ារដី ការដឹកជញ្ជន្
ូ ការផ្ទក
ុ ។
(1) ្តាក់ទ័រ・ន្រល(shoberu)រឺជាត្ួ ្តាក់ទ័រន្ដលាន្សាាក (រន្ទ ុះកំចាត្់ដី )
ន្ដលជាឧរករណ៍ការារ្ត្ូវបាន្ភាារ់គហើយ្ត្ូវបាន្គ្រើស្ារ់ការារដូ ចជាការឈូ សឆាយព្ារដីន្ិងកា
ររុញដី(oshido)ជាគដើម។
(2) រល
ុ ដូ ហស័ររឺជាាសុីន្សំណង់្រគេទន្រល្មម តា។
(3)រល
ុ ដូ ហស័ររឺជាត្ួ ្តាក់ទ័រ្រគេទកង់រងគ្កាុះឬកងន្ដលាន្្ុងន្ដលជាឧរករណ៍ការារភាារ់ន្ឹងវាគហើយ្ត្ូវ
បាន្គ្រើស្ារ់ការារដូ ចជាការផ្ទុក ការដឹកជញ្ជន្
ូ ន្ិងការកាត្់គៅគលើដី។
(4) ្តាក់ទ័រ・ន្រល(shoberu)រឺជាាសុីន្ផ្ទុក្មម តា។

■សំណួរគលែ2 (ាសុន្
ី ស្ារ់ការជីក)
ចូ រគ្ជើសគរ ើសការពន្យល់្ត្ឹម្ត្ូវមួ យកនុងចំគណ្តមការពន្យល់រួន្ខាងគ្កាមស្ារ់ាសុីន្ស្ារ់ការជីក។
(1)ាសុន្
ី ជីកន្ផ្ាកទារជាងដីរជា
ឺ ឧរករណ៍ការារមួ យន្ដលាន្្ុងអូ សភាារ់គៅន្ឹងត្ួ ាសុន្
ី សំណង់្រគេទ
ន្រលគហើយ្ត្ូវបាន្គ្រើស្ារ់ជីកគៅខាងគ្កាមថ្ផ្ទ ដ។ី
ី ្ំទូលាយពីគ្ពាុះ្ុង្ត្ូវបាន្គរគបាុះគចាលន្ិងជីក។
(2) ឧរករណ៍ជីកោក់្ុងាន្ត្ំរន្់ជក
(3)ាសុន្
ី ជីកន្ដលោក់្ុង្ត្ូវបាន្គ្រើស្ារ់ការារវ ិសវ កមម សណ
ំ ង់សុី វ ិលខាាត្្ំន្ង
ិ សម្សរស្ារ់ការជីកយ
កដី រ ឹង។
(4)ាសុន្
ី ជីកន្ដលោក់្ុងអាចជីក្រឡាយជារន្ត រនាទរ់ន្ិង្ត្ូវបាន្គ្រើស្ារ់ជីក្រឡាយស្ារ់ករ់រព
ំ ង់
ហាគសរំពង់ទឹកជាគដើម។
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■សំណយរណលខ3 (ពាកយទាក់ទងន្ឹងគ្រឿងាសុីន្សំណង់្រគេទយាន្យន្ត )
ចូ រគ្ជើសគរ ើសពាកយ្ត្ឹម្ត្ូវពីការពន្យល់ចំន្ួន្

4យាងខាងគ្កាមស្ារ់ពាកយន្ដលទាក់ទងន្ឹងគ្រឿងាសុន្
ី សំណង់្រគេទយាន្យន្ត ។
(1) ទំងន្់ាសុីន្ (ឬាស់) រឺជាាស់សងួត្ (ាស់ន្ដលមិន្ាន្ឥន្ធ ន្ៈ គ្រងន្ិងទឹកជាគដើម)
ន្ដលដកឧរករណ៍ការារពីាសុន្
ី សំណង់្រគេទយាន្យន្ត គនាុះរឺាស់ត្ួាសុីន្។
(2) ទំងន្់ត្ួាសុីន្ (ឬាស់) រឺជាាស់ាសុីន្សំណង់្រគេទយាន្យន្ត ន្ដលភាារ់ឧរករណ៍ការារ ជាាស់គសើម
(ាស់ន្ដលរ ួមរញ្ចល
ូ ឥន្ធ ន្ៈ គ្រងន្ិងទឹកជាគដើម) ន្ដលរមន្រន្ទុកផ្ទក
ុ គលើ្ុងជាគដើម(រមន្រន្ទុក)។
(3) ទំងន្់ត្ួាសុីន្ (ឬាស់) រឺជាផ្លរូ កថ្ន្ទំងន្់ាសុន្
ី (ឬាស) ទំងន្់ផ្ទុកអត្ិរ រ ិា (ឬាស)
ន្ិងាស់ន្ដលទទួ លបាន្គោយរុណសមត្ថ ភាពអា កដំគណើរដល់គៅ70 រី ូ ្កាម។
(4) ទំងន្់ាសុីន្សរុរ (ឬាស់) រឺជាផ្លរូ កថ្ន្ទំងន្់ាសុីន្ (ឬាស) ទំងន្់ផ្ទក
ុ អត្ិរ រ ិា (ឬាស)
ន្ិងាស់ន្ដលទទួ លបាន្គោយរុណសមត្ថ ភាពដឹកអា កដំគណើរ55រី ូ ្កាម។
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ជំពូកទី4
ការចាត្់ន្ចងឧរករណ៍ទាក់ទងន្ឹងការដំគណើរការាសុន្
ី សំណង់្រគេទយាន្យន្ត
■សំណួរគលែ4 (្រត្ិរត្ត ិការមូ លោាន្មុន្គពលចារ់គផ្តម
ើ ាសុីន្)
ចូ រគ្ជើសគរ ើសការពន្យល់មួយកនុងចំគណ្តមការពន្យល់រួន្ខាងគ្កាមន្ដលមិន្សមរមយរំផ្ុត្ស្ារ់្រត្ិរត្ត ិការ
មូ លោាន្មុន្គពលចារ់គផ្ត ើមាសុន្
ី ។
(1)រកាចងក ឹុះគលែគវន្ន្ិងឧរករណ៍គ្វ ើការារន្ីមួយៗសថ ត្
ិ កនុងទីតាង
ំ កណ្ត
ដ លគហើយរកាចងក ឹុះគលែគសាធារាសា្សត កនុ
ងទីតាំងចាក់គសា។
(2) កំណត្់ឧរករណ៍ចារ់ចងក ឹុះគលែអំ្បាយាសំខាន្់គៅ "រញ្ចល
ូ "។
(3) កំណត្់ចងក ឹុះគលែឥន្ធ ន្ៈជាការគដើរន្ដលក្មិត្ទារ។
(4) វរ ឹត្រន្ត ឹងន្ែស្កវា៉ែត្់គៅអីររស់អាកគៅគលើយាន្យន្ត រំពាក់គោយន្ែស្កវា៉ែត្់គៅអី។

■សំណួរគលែ5 (្រត្ិរត្ត ិការមូ លោាន្រនាទរ់ពចា
ី រ់គផ្ត ើមាសុន្
ី )
ចូ រគ្ជើសគរ ើសការពន្យល់មួយកនុងចំគណ្តមការពន្យល់រួន្ខាងគ្កាមន្ដលមិន្សមរមយរំផ្ុត្ស្ារ់្រត្ិរត្ត ិការ
មូ លោាន្រនាទរ់ពចា
ី រ់គផ្ត ើមាសុន្
ី ។
(1) គៅគពលន្ដលាសុីន្្ត្ជាក់គនាុះរគងក ន្
ើ គលបឿន្គលឿន្ភាាមៗ។
(2) គពលកំពុងគ ង
ើ កគតតាសុីន្ សូ មពិន្ិត្យគមើលថ្នគត្ើការចងអុលឧរករណ៍ន្ីមួយៗគនាុះលែ ឬអត្់។
(3) គៅគពលកំពុងគ ើងកគតដាសុីន្ សូ មពិន្ិត្យគមើលការគលចធាាយទឹកការគលចធាាយគ្រង សគមា ងាសុីន្
ពណ៌ន្ផ្សង រំញ័រន្ិងរញ្ញាមិន្្រ្កត្ីគផ្សងៗគទៀត្។
(4) គ្វ កា
ើ ររញ្ញាក់ព្ី រព័ន្ធ្ត្ួ ត្ពិន្ត្
ិ យ គៅគពលកំគៅាសុន្
ី ។

■សំណួរគលែ6 (ការចាត្់ន្ចងគៅគពលចារ់គផ្ត ើមគ្រឿងាសុន្
ី សំណង់្រគេទន្រល)
ចូ រគ្ជើសគរ ើសការពន្យល់មួយកនុងចំគណ្តមការពន្យល់ចន្
ំ ួ ន្រួ ន្ខាងគ្កាមទាក់ទងន្ឹងការចាត្់ន្ចងគ្រឿងាសុី
ន្សំណង់្រគេទន្រលគៅគពលចារ់គផ្តម
ើ ន្ដលមិន្សមរមយរំផ្ុត្។
(1) ផ្កាស់រ្ររ
ូ ូ ត្ុងដំគណើរការាកឬក៏ចងក ឹុះគលែរ្រគៅទី
ូ
តាំងដំគណើរការ។
(2) ្រត្ិរត្ត ិការរូ ត្ុងឬចងក ុះឹ គលែថ្ន្្ហាវង
ំ រត្់គដើមបីរន្ធ ូរ្ហាវំងស្ារ់រត្់។
(3) ទាញចងក ឹុះគលែន្កសំរ ួលឥន្ធ ន្ៈគដើមបីរគងក ើន្គលបឿន្ាសុន្
ី ។
(4) គៅគពលន្ដលចងក ឹុះគលែដំគណើរការ្ត្ូវបាន្រុញគៅមុែ
ាសុន្
ី ន្ឹងងយគ្កាយគហើយគៅគពលវា្ត្ូវបាន្ទាញងយគ្កាយ ាសុីន្ន្ឹងគៅមុែ។
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■សំណួរគលែ7 (ការចាត្់ន្ចងគ្រឿងយន្ត ្រគេទរ្រគវន្អរគ
ូ
ិសន្ីកព
ំ ុងគរើកររ)
ចូ រគ្ជើសគរ ើសយកមួ យន្ដល្ត្ឹម្ត្ូវពីការពន្យល់ចន្
ំ ួ ន្4ដូ ចខាងគ្កាម
ន្ដលទាក់ទងន្ឹងការចាត្់ន្ចងគ្រឿងាសុន្
ី សំណង់្រគេទរ្រគវន្អរគ
ូ
ស
ិ ន្ីគៅគពលគរើកររ។
(1) គៅគពលគ ើងជ្ាលរ ួចរាល់គហើយ
្សារ់ន្ត្រន្ទុកន្ឹងងយចុុះគហើយគលបឿន្រត្់កង
៏ យចុុះន្ដរន្ដលជាគ្រុះថ្នាក់ដូគចា ុះរគងក ន្
ើ គលបឿន្រត្់។
(2) ្រសិន្គរើគៅជិត្ឡាន្ដឹកទំន្ិញ(danpu)គដើមបីផ្ទក
ុ ដីែាច់
វាន្ឹងាន្គ្រុះថ្នាក់ដូគចា ុះរន្ថ យគលបឿន្ន្ដលកំពុងរត្់។ គៅគពលគន្ុះ
្ត្ូវរន្ថ យោក់គលែចុុះកនុងគពលន្ត្មួ យ។
(3) ្រសិន្គរើសត្
ី ណ
ុ ា ភាពគ្រងគកើន្គ ើងខាាំងគពកកនុងកំ ុ ងគពលគ្វ កា
ើ រគនាុះរគងក ន្
ើ គលបឿន្គដើមបីរគងក ន្
ើ រន្ទុក។
(4) ្ត្ូវន្ត្គរើក្ាន្់រិទគរើកឲ្យគពញកនុងគពលរំគពញការារ
រុន្ន្ត ្ត្ូវន្ត្រគងក ើងរងវ ល
ិ ាសុីន្គ ើងគទាុះរីគពលផ្កាស់ទឬ
ី រង់ចាឡា
ំ ន្ដឹកទំន្ញ
ិ ក៏គោយ។

■សំណួរគលែ8 (ការចាត្់ន្ចងការគ ើងន្ិងចុុះថ្ន្សំណង់្រគេទ្តាក់ទ័រ)
ចូ រគ្ជើសគរ ើសយកមួ យន្ដល្ត្ឹម្ត្ូវពីការពន្យល់ចន្
ំ ួ ន្4
ដូ ចខាងគ្កាមទាក់ទងន្ឹងការចាត្់ន្ចងថ្ន្ការគ ើងន្ិងចុុះថ្ន្គ្រឿងាសុីន្សំណង់្រគេទ្តាក់ទ័រ។
(1) គៅគពលន្ដលាសុីន្ឈរ់គៅគពលគ ើងជ្ាល សូ មចារ់្ហាវំងចងក ូត្គឆ្វ ងន្ិងសាតំគដើមបីរញ្ឈរ់ាសុីន្សំណង់
ផ្កតច់អ្ំ បាយា (កនុងករណីាន្្រគេទ្ោយផ្កទល់) កំណត្់ចងក ឹុះគលែគវន្គៅកណ្ត
ដ លគហើយចារ់គផ្ត ើមាសុីន្។
(2) គៅគពលចុុះជ្ាលគោយងយគ្កាយតាមន្ិ្ិ វ ិ្ី្រត្ិរត្ត ិការថ្ន្ការចុុះជ្ាល
សូ មោក់ចងក ឹុះគលែគវន្គៅការងយគ្កាយគហើយចុុះគោយភាារ់្ហាវំងស្ារ់រត្់។
(3) គៅគពលន្ដលចាៃយជ្ាលែា ី ផ្កដច់អ្ំ បាយគហើយចុុះគ្កាមពីគលើ។
(4) គៅគពលជ្ាលគចាត្
សូ មោក់ចងក ឹុះគលែគវន្គៅដំណ្តក់កាលគលបឿន្គលឿន្គហើយចុុះគ្កាមគោយគ្រើ្ហាវំងាសុន្
ី ន្ិង្ហាវំងស្ារ់រ
ត្់។

■សំណយរណលខ9 (ការចាត្់ន្ចងគៅគពលរញ្ឈរ់ការរត្់ររស់ាសុន្
ី សំណង់្រគេទ្ោយគោយផ្កទល់)
ចូ រគ្ជើសគរ ើសយកមួ យន្ដល្ត្ឹម្ត្ូវពីការពន្យល់ចន្
ំ ួ ន្រួ ន្ខាងគ្កាមន្ដលទាក់ទងន្ឹងការចាត្់ន្ចងគៅគពល
រញ្ឈរ់ការរត្់ររស់ាសុីន្សំណង់្រគេទ្ោយគោយផ្កទល់។
(1) ជាទូ គៅចងក ុះឹ គលែអំ្បាយាីចមបង្ត្ូវបាន្គផ្ែៀងគៅមុែ
្ត្ូវបាន្រញ្ឈរ់គោយជាន្់្ាន្់្ហាវង
ំ គហើយគ្វ ឲ្
ើ យចងក ឹុះគលែគវន្សថ ិត្គៅកនុងសាថន្ភាព "រញ្ចល
ូ "។
(2) រញ្ឈរ់ាសុីន្គោយមិន្ទុកគចាល។
(3) ្រសិន្គរើមិន្គរើកឡាន្ភាាមៗគ្កាយគពលឈរ់គនាុះគលើក្ុងឬររស់រររពីគលើដីគហើយចាក់គសារ្ាន្់្ហាវំង។
(4) គៅគពលឈរ់គៅគលើជ្ាល ្ត្ូវ្បាកដថ្នគ្រើ្កញាំជុំ វ ិញកង់គដើមបីការពារគ្រឿងាសុីន្សំណង់ពីការរត្់គរច។
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■សំណយរណលខ10 (ការចាត្់ន្ចងគពលចត្ (ចំណត្រងយន្ត ) គ្រឿងាសុីន្សំណង់)
ចូ រគ្ជើសគរ ើសយកមួ យន្ដល្ត្ឹម្ត្ូវពីការពន្យល់ចន្
ំ ួ ន្4
ដូ ចខាងគ្កាមទាក់ទងន្ឹងការចាត្់ន្ចងគ្រឿងាសុីន្សំណង់គៅគពលចត្។
ី ែ គហើយគលើក្ុងពីគលើដ។ី
(1) រញ្ឈរ់ាសុីន្សំណង់គៅគលើទីតាំងរារគសម ើរន្ដលាន្ថ្ផ្ទ ដល
(2) រញ្ឈរ់ាសុីន្ ពិន្ិត្យគមើលថ្នកូ ន្គសាបាន្្ត្ រ់គៅទីតាំង [ការគរើក] គហើយរនាទរ់មកយកកូ ន្គសាគចញ។
(3) ចារ់្ហាវង
ំ ទាំង្ស ុង។ ្រសិន្គរើវាមិន្អាចគជៀសវាងបាន្គដើមបីរញ្ឈរ់គៅគលើថ្ផ្ទជ្ាល
្ត្ូវ្បាកដថ្នគ្រើ្កញាំជុំ វ ិញកង់។
(4) ដងសន្ទ ូចឬ្ុងអាចគរ ើគចញបាន្គៅគពលាសុីន្ឈរ់។

■សំណួរគលែ11 (វត្ថុរាវន្ដល្រឆាំងន្ឹងទឹកកកឬភាព្ត្ជាក់ខាាំង គ្រង។ ល។ )
សូ មគ្ជើសគរ ើសការពន្យល់មួយកនុងចំគណ្តមការពន្យល់ចន្
ំ ួ ន្ 4
ខាងគ្កាមន្ដលមិន្សមរមយរំផ្ុត្ចំគពាុះការវត្ថុរាវន្ដល្រឆាំងន្ឹងទឹកកកឬភាព្ត្ជាក់ខាាំង គ្រងជាគដើម ។
(1) គដើមបី្រឆាំងន្ឹងកកន្ិង្រឆាំងន្ឹង្ចុះសុី
ភាេខារ់ថ្ន្វត្ថុរាវន្ដល្រឆាំងន្ឹងទឹកកកឬភាព្ត្ជាក់ខាាំងន្ដល្ត្ូវលាយជាមួ យទឹក្ត្ជាក់គនាុះមិន្ន្្រ
្រួ លគទាុះជាសីត្ណាភាព្រត្ិរត្ត ិការែុសរាក៏គោយ។
(2)គដើមបី្រឆាំងន្ឹងកកន្ិង្រឆាំងន្ឹង្ចុះសុី
វត្ថុរាវន្ដល្រឆាំងន្ឹងទឹកកកឬភាព្ត្ជាក់ខាាង
ំ ន្ដលលាយកនុងទឹក្ត្ជាក់ជា
សូ លុយសយ
ុ ងន្ដលាន្ជាត្គអទីន្ ន្រា ល
ី ីកជាសាសធាត្ុសខា
ំ ន្់។
(3) គ្រងាន្ភាាក់ាររងក រ់ជាត្ិខាាញ់ (ការងយចុុះគមរុណកកិត្) ជាសារធាត្ុរន្ន្ថ មគដើមបីរគងក ើន្សមត្ថ ភាព។
(4) ្រសិន្គរើគ្រងចុុះគែាយឬែវ ុះ គនាុះសព ន្
ឺ ឹងឆារ់សឹកគហើយទំររងវ ល
ិ ន្ឹងអាចគឆ្ុះ។

151(KM)

ជំពូកទី5
រចនាសមព ន្
័ ន្ិង្រគេទថ្ន្ឧរករណ៍ន្ដលទាក់ទងគៅន្ឹងការារររស់ាសុន្
ី សំណង់
្រគេទយាន្យន្ត
■សំណួត្គលែ12 (រចនាសមព ័ន្ធន្ិង្រគេទថ្ន្ឧរករណ៍ការារស្ារ់ាសុីន្សំណង់្រគេទ្តាក់ទ័រ)
ចូ រគ្ជើសគរ ើសការពន្យល់្ត្ឹម្ត្ូវមួ យកនុងចំគណ្តមការពន្យល់ចំន្ួន្រួ ន្ខាងគ្កាមស្ារ់រចនាសមព ័ន្ធន្ិង្រគេ
ទថ្ន្ឧរករណ៍ការារស្ារ់ាសុីន្សំណង់្រគេទ្តាក់ទ័រ។
(1) Straight ដូ ហស័រអាចរំកល
ិ គៅខាងគឆ្វ ងន្ិងខាងសាតំគហើយអាចយកដីន្ិង្ពិលឲ្យាេង។
(2) Angleដូ ហស័រមិន្អាចរំកល
ិ គៅគៅខាងគឆ្វ ងឬខាងសាដំ រុន្ន្ត វាអាចអន្ុវត្ត ការារជីកបាន្គ្ចើន្។
(3) Rakeដូ ហស័រ ្ត្ូវបាន្គ្រើស្ារ់ការដកឬស ការផ្ដលគដើ
ួ
មគឈើ ការយកងម គចញគោយRakeរ ួចរ ួមទាំងStraight
Rakeន្ិងAngle Rake។
(4) Straightដូ ហស័រ្ត្ូវបាន្គ្រើគៅគពលន្ដលចុងទាំងពីរររស់ផ្លុំន្រល្ត្ូវបាន្រត្់គៅមុែ
គដើមបីកាត្់រន្ថ យការរត្់គរចដីែាច់ន្ង
ិ គដើមបីអន្ុវត្ត ការាររុញដីយាងគ្ចើន្កនុងគពលន្ត្មួ យ។

■សំណយរណលខ13 (ឧរករណ៍សុវត្ថ ភា
ិ ពជាគដើមស្ារ់គ្រឿងាសុន្
ី សំណង់្រគេទ្តាក់ទ័រ។ ល។ )
ចូ រគ្ជើសគរ ើសយកមួ យន្ដល្ត្ឹម្ត្ូវពីការពន្យល់ចន្
ំ ួ ន្រួ ន្ខាងគ្កាមស្ារ់ឧរករណ៍សុវត្ថ ភា
ិ ពស្ារ់ាសុី
ន្សំណង់្រគេទ្តាក់ទ័រ។
(1)ចារ់សុវត្ថ ិភាពឧសាហកមម ន្ិងសុែភាពមិន្ត្្មូវឱ្យភាារ់ឧរករណ៍ការពារកាលរ ឹងាំគៅន្ឹងគៅអីអាកគរើក
ររគៅគពលគ្វ ើការគៅកន្ន្ា ងន្ដលាន្ហាន្ិេយ
័ ថ្ន្ការធាាក់វត្ថុដូចជាងម ធាាក់ជាគដើម។
(2) តាមចារ់សុវត្ថ ិភាពឧសាហកមម ន្ិងសុែភាព
ដំគ ើងឧរករណ៍ការពារគៅគពលន្ដលាសុីន្សំណង់ដួលរលំរជា
ឺ កាត្ពវ កិចច។
(3) គៅគពលដំគណើរការាសុន្
ី សំណង់ន្ដលាន្មូ លោាន្គលើ្តាក់ទ័រ វាមិន្ចាំបាច់គ្រើន្ែស្កវា៉ែត្់គៅអីគទ។
(4) ្តាក់ទ័រ・
ន្រល(shoberu)្ត្ូវបាន្រំពាក់គោយរន្ទ ុះចាក់គសារស្ារ់ភាារ់ន្ឹងចងក ឹុះគលែ្រត្ិរត្ដ ិការជាគដើមឬឧរករ
ណ៍សុវត្ថ ភា
ិ ពដូ ចជាមជុលសុវត្ថ ិភាពសំរារ់ការពារថ្ដគលើក្ុងគលើកពីការចុុះ។

■សំណយរណលខ14 (ឧរករណ៍ការារាសុីន្គកៀរដី )
ចូ រគ្ជើសគរ ើសការពន្យល់្ត្ឹម្ត្ូវមួ យកនុងចំគណ្តមការពន្យល់ចំន្ួន្រួ ន្ខាងគ្កាមស្ារ់ឧរករណ៍ការារាសុី
ន្គកៀរដី។
(1) ឧរករណ៍គ្វ ើការាសុីន្គកៀរដី ាន្ផ្ស ំពីរូ ល apronន្ិងឧរករណ៍បាញ់ែយល់គោយសាព្
គហើយាន្វ ិ្ី្រត្ិរត្ត ពីរ្រគេទរឺ្រគេទគមកាន្ិកន្ិង្រគេទធារាសា្សត ។
(2)apronរឺជាភាជន្ៈោក់ស្ារ់ដឹកជញ្ជន្
ូ ដីែាច់គហើយគៅគពលគដើរគៅមុែរូ ល្ត្ូវបាន្សងក ត្់គៅគលើដីគោយសុី
ឡាំ ងធារាសា្សត គហើយគ្វ ើការជីកន្ិងផ្ទក
ុ ។
(3) ឧរករណ៍បាញ់ែយល់គោយសាព្
ី ាច់ន្ដលផ្ទុកកនុងរូ លពីការកំពរ់គៅមុែគហើយគលើកapronគៅកន្ន្ា ងគបាុះគដើមបីគបាុះគចាលដី។
ទរ់ដែ
(4) រូ លរឺជាឧរករណ៍ស្ារ់រុញដីន្ង
ិ ែាច់ពីខាងគ្កាយគៅគពលន្ដលគបាុះគចាលដី។

152(KM)

■សំណយរណលខ 15 (ឧរករណ៍គ្វ ើការសំរារ់ាសុីន្ផ្ទុកកំគទចងម )
ចូ រគ្ជើសគរ ើសការពន្យល់មួយន្ដលមិន្សមរមយរំផ្ត្
ុ កនុងចំគណ្តមការពន្យល់ចំន្ួន្4
ខាងគ្កាមស្ារ់ឧរករណ៍ការារររស់ាសុីន្ផ្ទុកកំគទចងម ។
(1) ាសុន្
ី ផ្ទក
ុ កំគទចងម ្រគេទកង់រងគ្កាុះាន្រ ួមទាំង្តាក់ទ័រ・
ន្រល(shoberu)ទ្មង់្ស
ំ ្ារ់រ ូងគ្កាមដីន្ិងឧរករណ៍រញ្ជន្
ូ ្រគេទកគមទ ច។
(2) ឧរករណ៍គ្វ ើការររស់្តាក់ទ័រ・ន្រលទ្មង់្ស
ំ ្ារ់រ ូងគ្កាមដីរឺែស
ុ រាទាំង្ស ុងពី្តាក់ទ័រ・
ន្រល(shoberu)។
(3)ឧរករណ៍គ្វ ើការររស់ឧរករណ៍រញ្ជន្
ូ ្រគេទកគមទ ចគន្ុះ្ត្ូវបាន្ផ្ស ំគ ង
ើ គោយឧរករណ៍កគមទ ចន្ិងឧរករណ៍ជ
ញ្ជន្
ូ ន្ដលរ ួមាន្្ុង ថ្ដ ដងសន្ទ ូច សុីឡាំងន្ិងសុមរងវ ិល។
(4) ឧរករណ៍គ្វ ើការររស់ឧរករណ៍រញ្ជន្
ូ ្រគេទកគមទ ច្ត្ូវបាន្ដំគណើរការគោយាសុីន្រូ មទឹកធារាសា្សត ។

153(KM)

ជំពូក6
ការចាត្់ន្ចងឧរករណ៍ទាក់ទងន្ឹងការារររស់គ្រឿងាសុន្
ី សំណង់្រគេទយាន្យ
ន្ត ។ ល។
■សំណយរណលខ16 (ការចាត្់ន្ចងរល
ុ ដូ ហស័រ)
ចូ រគ្ជើសគរ ើសការពន្យល់្ត្ឹម្ត្ូវមួ យកនុងចំគណ្តមការពន្យល់ចំន្ួន្រួ ន្ខាងគ្កាមន្ដលទាក់ទងន្ឹងការចាត្់ន្ច
ងរល
ុ ដូ ហស័រ។
(1) គៅគពលគ្វ ដ
ើ ំគណើរ សូ មរកាន្រមកាត្់ររស់ផ្លុំន្រលគៅកមព ស់្រន្ហល140សង់ទីន្ម្ត្
ី ង
ពីដន្
ិ ពិន្ិត្យគមើលសុវត្ថ ភាពជុំ វ ិញ។
(2) តាមគរលការណ៍ទូគៅគ ើងគលើន្ង
ិ ចុុះជ្ាលតាមទិសគ្ទត្។
(3) កុំគ ើងជ្ាលគចាត្គៅទិសរ្ញ្ញចសឬចុុះមកខាងមុែ។
្រសិន្គរើវាគចៀសមិន្ផ្ុត្ចុុះពីជ្ាលគចាត្សូ មចុុះគ្កាមឬរ្ញ្ញចសទិស។
(4) ការាររុញដី(oshido
sagyo)្ត្ូវបាន្រំន្រកគចញពីការារជីកគហើយចាៃយរុញដី្ត្ូវបាន្រគងក ើត្គ ើងគដើមបីឱ្យែា រ
ី ផ្
ំ ុត្គហើយការារ
រុញដី្ត្ូវបាន្អន្ុវត្ត កនុងគលបឿន្គលឿន្។

■សំណយរណលខ17 (ការចាត្់ន្ចងការារឈូ សឆាយព្ារដីគោយរល
ុ ដូ ហុ សី)
ចូ រគ្ជើសគរ ើសការពន្យល់្ត្ឹម្ត្ូវមួ យកនុងចំគណ្តមការពន្យល់ចំន្ួន្រួ ន្ខាងគ្កាមន្ដលទាក់ទងន្ឹងការចាត្់ន្ច
ងការារឈូ សឆាយព្ារដីគោយរល
ុ ដូ ហស។
(1) ្រត្ិរត្ត ិការផ្លុំន្រលស្ារ់ការារឈូ សឆាយព្ារដីវាគ ង
ើ មដ ងចុុះគ្កាមមត ង្រន្ហល20ន្ម្ត្។
ី ូ ចជាការជីក ការរុញដីន្ង
(2) រល
ុ ដូ ហស័រ្ត្ូវបាន្គ្រើស្ារ់ការារគៅគលើដដ
ិ ការរុញដី (oshido)ពីចាៃយឆាៃយ
(្រន្ហល300 ន្ម្ត្ឬគ្ចើន្ជាងគន្ុះ) ។
(3) រល
ុ ដូ ហស័រាន្្រសិទធភា
ិ ពស្ារ់ការជីកន្ិងការរុញដី (oshido)ជា្ត្ង់ៗ ។
(4) គៅគពលជីកដីកកន្ិងដី រ ឹងឬ្រឡាយជាគដើមវាាន្្រសិទធភាពកនុងការគ្រើ្បាស់ផ្លុំន្រលមុ។ំ

■សំណយរណលខ18(ការចាត្់ន្ចងថ្ន្ការាររុញដី (oshido) ររស់រល
ុ ដូ ហស័រ)
ចូ រគ្ជើសគរ ើសការពន្យល់្ត្ឹម្ត្ូវមួ យកនុងចំគណ្តមការពន្យល់ចំន្ួន្រួ ន្ខាងគ្កាមន្ដលទាក់ទងន្ឹងការចាត្់ន្ច
ងថ្ន្ការាររុញដី (oshido)ររស់រល
ុ ដូ ហស័រ។
(1) ្រសិន្គរើរលា
ំ ត្ថ្ន្ដីន្ដល្ត្ូវរុញ(oshido)ន្វងគនាុះរុញវាជាពីរជំហាន្។ កនុងករណីគន្ុះ
អា កអាចរិត្អំពីវាគៅគពលន្ដលដីែាច់គៅគលើផ្លុំន្រល្ត្ូវបាន្បាត្់រង់ទា ំង្ស ុងឬគៅគពលរន្ទុក្ត្ូវបាន្
្សាលរន្ត ច
ិ រនាទរ់ពរ
ី គងក ើន្គលបឿន្ដល់គលបឿន្ទី2 ។
(2) គៅគពលន្ដលចាៃយថ្ន្ការរុញដី(oshido)ាន្ចាៃយឆាៃយគៅកនុងកន្ន្ា ង្ំទូលាយ
ការរញ្ជន្
ូ ត្គៅពីរគ្រឿងរឺាន្្រសិទធភាពជាងការរុញពីរជំហាន្(oshido)។
(3) ការាររុញដី(oshido)្សររាជាជួ រ អន្ុវត្ត តាមាសុន្
ី គផ្សងពីរាតាមន្ដលអាចគ្វ ើគៅបាន្។
(4) គៅគពលរុញងម ន្ដលបាក់ន្រក ្រត្ិរត្ត ិការរឺដូចជាដី្ត្ូវបាន្រុញ(oshido)រហូ ត្ដល់ថ្ផ្ទងម្ត្ូវបាន្លាត្្ត្ោង។
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■សំណយរណលខ19 (ការចាត្់ន្ចងការាររញ្ច រ់គោយរល
ុ ដូ ហស័រ)
ចូ រគ្ជើសគរ ើសការពន្យល់្ត្ឹម្ត្ូវមួ យកនុងចំគណ្តមការពន្យល់ចំន្ួន្រួ ន្ខាងគ្កាមន្ដលទាក់ទងន្ឹងការចាត្់ន្ច
ងការាររញ្ច រ់គោយរល
ុ ដូ ហស័រ។
(1) គៅគពលគ្វ ើការាររញ្ច រ់ជាមួ យន្ឹងរល
ុ ដូ ហស័រ ្រសិន្គរើត្ួាសុីន្
ន្ដលចុុះគ្កាមគហើយចារ់គផ្តម
ើ គៅមុែគនាុះផ្លុំន្រលន្ឹងគ ើងពីដីគៅគលើ
ដូ គចា ុះ្ត្ូវ្បាកដថ្នត្ួ ាសុីន្ន្ឹងន្្រគៅជាគផ្ត កមុន្គពលចុុះផ្លុំន្រល។
(2) គ វា៉ែល័រ・មូ ទ័មន្
ិ សមន្ឹងការរញ្ច រ់ឲ្យលែ ិត្ (្រន្ហល2គៅ3សង់ទីន្ម្ត្)
ដូ គចា ុះគរគ្រើស្ារ់ការរញ្ច រ់រដិររដុរ។
(3) គដើមបីរញ្ច រ់ឲ្យលែ ិត្រួ រន្ត្្ត្ូវបាន្គ្វ ើគោយរល
ុ ដូ ហស័រជាគដើម។
(4)ការាររញ្ច រ់រា
ឺ យ្សួ ល កនុងការអន្ុវត្ត គោយឲ្យផ្លន្ុំ រលបាន្ទំគន្រជាងការរំគពញដី។

■សំណយរណលខ20 (ការចាត្់ន្ចងការារន្ដលបាន្អន្ុវត្ត គោយរល
ុ ដូ ហស័រ)
ចូ រគ្ជើសគរ ើសយកមួ យន្ដល្ត្ឹម្ត្ូវពីការពន្យល់ចន្
ំ ួ ន្រួ ន្ខាងគ្កាមន្ដលទាក់ទងគៅន្ឹងការចាត្់ន្ចងការា
រន្ដលបាន្អន្ុវត្ត គោយរល
ុ ដូ ហស័រ។
(1)គោយគ្វ ើឱ្យកាាំងរល
ុ ដូ ហស័រ្រមូ លផ្្ុំគៅន្ផ្ា កកណ្ត
ត លថ្ន្ផ្លុំន្រលគោយគ្វ ើឲ្យផ្លុំន្រលគ្ទត្គហើយគ្រើន្ផ្ាកកណ្ត
ត ល
ថ្ន្ផ្លុំន្រលគដើមបីយកផ្កទង
ំ ងម គចញ។
(2) គដើមបីយកងម ឯករាជយ្ំមួយដំរូងកាត្់ឫសគៅត្ំរន្់ជុំ វ ិញ
សូ មគលើកផ្លុំន្រលគោយរុញជាមួ យរល
ុ ដូ ហស័រផ្ងោច់អំ្បាយាគៅខាងងម រុកផ្ង
គ្វ ើឲ្យេា ំន្ិងងម ាន្កាាត្រាគហើយយកងម គចញ។
(3) គដើមបីយក្កាលគរត្ុងគចញ ដំរូង្ត្ូវរំន្រកគរត្ុងជាមួ យាសុីន្សុីមងត្៍គរត្ុង (ាសុន្
ី រំន្រក pick។ ល។ )
គហើយជីកវាគោយផ្លុំន្រលន្ដលគ្ទត្។ គៅគពលន្ដលន្ផ្ា កមួ យគកើត្គ ើង រុញវាគ ើងគឆាពុះគៅន្រម។
(4)គៅគពលគ្រើរល
ុ ដូ ហស័រគដើមបីោក់ចងអ ូរ(umemodoshi)គៅ្រឡាយគនាុះោក់ចងអ ូរ(umemodoshi)គោយចូ លគៅជិ
ត្្រឡាយយាង្ត្ង់គហើយទាាក់ដ។ី

■សំណយរណលខ21 (ការចាត្់ន្ចងការាររកគោយរល
ុ ដូ ហស័រ)
ចូ រគ្ជើសគរ ើសការពន្យល់្ត្ឹម្ត្ូវមួ យកនុងចំគណ្តមការពន្យល់ចំន្ួន្រួ ន្ខាងគ្កាមន្ដលទាក់ទងគៅន្ឹងការចាត្់
ន្ចងការាររកគោយរល
ុ ដូ ហស័រ។
(1)ចគនាាុះ្រោរ់រករួ រ្ត្ូវឲ្យចគងែ ៀត្គដើមបីឱ្យងម ន្្រជាទន្់គហើយកំ រ ិត្កំគទចមិន្រួ រន្្រ្រួ លអា្ស័យគលើការគលចធាា
យឬទីតាង
ំ ថ្ន្ការកគមទ ច។
(2) គ្រើជ្ាលគ ង
ើ តាមន្ដលអាចគ្វ ើគៅបាន្ស្ារ់ការារ។
(3) ្រសិន្គរើងម រ ឹងគហើយាន្្សទារ់ងមសាាមគ្រុះជាគដើមតាមគ្ទត្គៅន្ឹងដីគនាុះ្ត្ូវរកតាមលំោរ់លំគោយ។
(4) កំ ុ ងគពលរក្រសិន្គរើជួរ្រទុះន្ឹងដុង
ំ ម ន្ដលពិបាកន្ឹងកំគទច រណ្ត
ដ លឲ្យាន្រអិល្ទនារ់រអិល
សូ មជាន្់គលើ្ាន្់deceleratorគដើមបីកាត្់រន្ថ យគលបឿន្ាសុន្
ី ដល់ក្មិត្ន្ដល្ទនារ់រអិលមិន្គកើត្គ ើង។
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■សំណួរគលែ22 (ការចាត្់ន្ចងការារគលើដីទន្់គោយរល
ុ ដូ ហស័រ)
ចូ រគ្ជើសគរ ើសការពន្យល់្ត្ឹម្ត្ូវមួ យកនុងចំគណ្តមការពន្យល់ចំន្ួន្រួ ន្ខាងគ្កាមន្ដលទាក់ទងន្ឹងរគរៀររល
ុ
ដូ ហស័រដំគណើរការគលើដីទន្់។
(1) រងហ ូរទឹកន្ដលកកកុញគៅគលើថ្ផ្ទដី ជីក្រឡាយរងហ ូរទឹកគដើមបីឱ្យវាអាចរងហ ូរបាន្តាមន្ដលអាចគ្វ ើគៅបាន្។
ី យបាន្គ្ចើន្តាមន្ដលអាចគ្វ ើបាន្គដើមបីការពារកុំ
(2)គៅគពលរុញដី(oshido)្ត្ូវ្បាកដថ្នគ្វ ឲ្
ើ យរល
ុ ដូ ហស័រកាន្់ដឱ្
ឱ្យរុលដូ ហស័ររអិល។
(3) គៅកន្ន្ា ងទន្់គនាុះកុំគរើកថ្ដចងក ូត្តាមន្ដលអាចគ្វ ើគៅបាន្ន្ិងគរើកររគលើថ្ផ្ទផ្ល វូ ន្ត្មួ យ។
(4) គៅកនុងដីទន្់ រល
ុ ដូ ហស័រន្ដលបាន្រំពាក់គោយ្ទនារ់ស្ារ់ដីទន្់
្ត្ូវបាន្គរគ្រើជាញឹកញារ់គ្ពាុះវាាន្សាព្ទំន្ក់ទំន្ង្ំន្ិងាន្ភាពអាចអន្ណដត្លែ ។

■សំណយរណលខ23 (ការចាត្់ន្ចង្តាក់ទ័រ・ន្រល(shoberu))
ចូ រគ្ជើសគរ ើសយកមួ យន្ដល្ត្ឹម្ត្ូវពីការពន្យល់រួន្ខាងគ្កាមទាក់ទងន្ឹងការចាត្់ន្ចង្តាក់ទ័រ・
ន្រល(shoberu)។
(1) គៅគពលផ្ទក
ុ កនុង្ុងគហើយចុុះពីជ្ាលគចាត្
សូ មគលើក្ុងគហើយគ្រើ្ហាវំងស្ារ់រត្់ចុុះគ្កាមកនុងគលបឿន្ទារ។
(2) គៅគពលផ្ទក
ុ កនុង្ុងន្ិងចុុះពីជ្ាលគចាត្ សូ មកុំគរើកររហួ សគសថ រភាព។
(3)ភាពតាន្ត្ឹងថ្ន្កង់រងគ្កាុះររស់្តាក់ទរ័ ្ត្ូវបាន្ផ្កាស់រ្រ្សរតាមរុ
ូ
ណភាពដី។ គៅគលើផ្ល វូ ដីែាច់
វាត្ឹងជាងភាពតាន្ត្ឹងន្ដលបាន្កំណត្់ (្រគេទកង់រងគ្កាុះ) ។
(4) គៅគពលន្ដលកង់រងគ្កាុះរអិលគលើដីគសើមឬដីទន្់ សូ មគរើកចងក ឹុះគលែឥន្ធ ន្ៈគពញគលញ ោក់អ្ំ បាយាចមបង
គោយងា មៗន្ិងមួ យៗ គហើយគរើកចងក ូត្។

■សំណយរណលខ24 (ការចាត្់ន្ចងថ្ន្ការាជីកររស់្តាក់ទ័រ・ន្រល(shoberu))
ចូ រគ្ជើសគរ ើសការពន្យល់្ត្ឹម្ត្ូវមួ យកនុងចំគណ្តមការពន្យល់ចំន្ួន្រួ ន្ខាងគ្កាមន្ដលទាក់ទងន្ឹងការចាត្់ន្ច
ងថ្ន្ការារជីកររស់្តាក់ទ័រ・ន្រល(shoberu)។
(1) កនុងករណីជីក ត្ួ ាសុីន្ន្ឹងគផ្ែៀងតាមេា ំរក
ុ ចំគពាុះការជីក។ កនុងករណីគន្ុះ្ត្ូវទាាក់្ុងទារជាងគរដល់ដី
គៅពីមែ
ុ េា ំ។
(2) ការជីក្ត្ូវអន្ុវត្ត តាមរគរៀរន្ដលចុងរញ្ច រ់ថ្ន្្ុងមកដល់ន្ផ្ា កន្ដលគ្ទត្គៅគលើេាំ (ចំណុចគែាយថ្ន្េា )ំ ។
(3) ការចាក់្ុងគលើកកនុងការជីក រុញដីែាច់ឱ្យបាន្គ្ចើន្រំផ្ត្
ុ មុន្គពលគលើក្ុង គ្កាយគលើកថ្ដរន្ត ិច
គលើក្ុងគ ើង។
(4) កនុងការជីកគៅេា ំន្ដលថ្ផ្ទ មុែ(kiriha men)
គៅគពលគរពាករណ៍ថ្នសាថន្ភាពថ្ន្undermineន្ឹងគកើត្គ ើងគនាុះ្ត្ូវជីកតាមលំោរ់លំគោយពីបាត្េា ំ។
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■សំណយរណលខ25 (ការចាត្់ន្ចងថ្ន្ការផ្ទុកន្ិងការដឹកជញ្ជន្
ូ )ររស់្តាក់ទ័រ・ន្រល(shoberu))
ចូ រគ្ជើសគរ ើសយកមួ យន្ដល្ត្ឹម្ត្ូវពីការពន្យល់ចន្
ំ ួ ន្4
ដូ ចខាងគ្កាមទាក់ទងន្ឹងការចាត្់ន្ចងថ្ន្ការផ្ទក
ុ ន្ិងការដឹកជញ្ជន្
ូ ររស់្តាក់ទ័រ・ន្រល(shoberu)
(1) ស្ារ់ដណ្ត
ំ ក់កាលគលបឿន្ សូ មគ្វ ើការកនុងគលបឿន្ទី2 តាមន្ដលអាចគ្វ ើគៅបាន្។
(2) ចំគពាុះកន្ន្ា ងផ្ទុក (danpu) ថ្ន្្ុង
ចូ រចាក់គសាន្សចងក ឹុះគលែគ ើងគលើ(age)ចូ លគៅជិត្ឡាន្ដឹកទំន្ញ
ិ គហើយគលើក្ុងដល់កមព សស
់ ម្សរស្ា
រ់ផ្ទុកគហើយចារ់គផ្ត ើមគរើក្ុងផ្ទុកឱ្យបាន្ឆារ់គពលវាចូ លដល់កន្ន្ា ងផ្ទុក។
(3) គៅគពលផ្ទក
ុ ឡាន្ផ្ទុកទំន្ិញ (danpu)
្ត្ឹមកណ្ត
ត លថ្ន្ដីែាច់ន្ដល្ត្ូវបាន្ផ្ទុក្សរតាមរនាទត្់កណ្ត
ត លថ្ន្កន្ន្ា ងផ្ទុក។
្រសិន្គរើកន្ន្ា ងផ្ទុកន្វងករណីផ្ទុក្រន្ហលពី3គៅ4្ុងគនាុះចារ់គផ្តម
ើ ពីខាងគ្កាយថ្ន្កន្ន្ា ងផ្ទុក។
(4) តាមឧត្ដ មរត្ិ្រត្ិរត្ដ កា
ិ ររញ្ចល
ូ គនាុះរួ រន្ត្អន្ុវត្ត មួយៗ ន្ិងគោយសុវត្ថ ិភាព
គៅគពលាសុីន្បាន្ឈរ់គៅពីមែ
ុ ឡាន្ដឹកទំន្ញ
ិ (danpu)។

■សំណួរគលែ26 (ការចាត្់ន្ចងគ្រឿងច្កសំណង់្រគេទន្រលន្ិងការារន្ដលាន្សុវត្ថ ភា
ិ ព)
ចូ រគ្ជើសគរ ើសយកមួ យន្ដល្ត្ឹម្ត្ូវពីការពន្យល់ចន្
ំ ួ ន្រួ ន្ខាងគ្កាមន្ដលទាក់ទងន្ឹងការចាត្់ន្ចងគ្រឿងច
្កសំណង់្រគេទន្រលន្ិងការារន្ដលាន្សុវត្ថ ិភាព។
(1) គ្វ កា
ើ រារាសុីន្សទច
ូ ន្ិងគបាុះរា ុះឹ ជាមួ យ្ុង។
(2) រនាទរ់រញ្ឈរ់ាសុីន្ ្ត្ូវបាន្ធាាក់ឧរករណ៍ការារចុុះភាាមៗ។
(3) គ្រើ្ង
ុ សម្សរស្ារ់ការារ។
(4) ជីកដល់្ត្ឹមគជើងាសុីន្្សរតាមរុណភាពដីន្ិងសាថន្ភាពជុំ វ ិញ។

■សំណយរណលខ27 (ការចាត្់ន្ចងគ្រឿងច្កសំណង់្រគេទន្រលន្ិងការារន្ដលាន្សុវត្ថ ភា
ិ ព)
ចូ រគ្ជើសគរ ើសយកមួ យន្ដល្ត្ឹម្ត្ូវពីការពន្យល់ចន្
ំ ួ ន្រួ ន្ខាងគ្កាមន្ដលទាក់ទងន្ឹងការចាត្់ន្ចងគ្រឿងច
្កសំណង់្រគេទន្រលន្ិងការារន្ដលាន្សុវត្ថ ិភាព។
(1) គៅគពលជីកដល់្ត្ឹមគជើងកនុងការជីកគ្កាមដី ជាយផ្ល វូ អាចន្ឹងដួ លគហើយការជីកចំគហៀងររស់កង់រងគ្កាុះ
វាាន្គ្រុះថ្នាក់្រសិន្គរើពចា
ិ រណ្តអំពីការជគមា ៀសគចញគៅគពលាន្អាសន្ា ។
(2) ជីកគោយគ្រើាស់ររស់ត្ួាសុីន្គោយគ្វ ឲ្
ើ យបាត្ថ្ន្ត្ួ ាសុីន្គ ើង។
(3) កនុងគពលជីក ាកផ្ងគ្រើកាាំងាកផ្ង គដើមបីឈូសឆាយដីន្ិងជីកលុរ។
(4) ជីកគោយឲ្យកង់រងគ្កាុះរត្់គោយភាារ់្ុង។
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■សំណួរគលែ28 (ការចាត្់ន្ចងគ្រឿងច្កសំណង់្រគេទន្រលន្ិងការារន្ដលាន្សុវត្ថ ភា
ិ ព)
ចូ រគ្ជើសគរ ើសយកមួ យន្ដល្ត្ឹម្ត្ូវពីការពន្យល់ចន្
ំ ួ ន្រួ ន្ខាងគ្កាមន្ដលទាក់ទងន្ឹងការចាត្់ន្ចងគ្រឿងច
្កសំណង់្រគេទន្រលន្ិងការារន្ដលាន្សុវត្ថ ិភាព។
(1) កនុងករណីជីកខាងគលើថ្ផ្ទ គោយរិត្រូ រពីការរងហ ូរទឹក ជីកផ្ល វូ រត្់ឲ្យ ាន្ជ្ាលគ ង
ើ គៅគលើរន្ត ិច។ មាងគទៀត្
កុំគការឲ្យគសត ើង រុន្ន្ត ្ត្ូវជីកឱ្យគ្ៅកនុងគពលន្ត្មួ យ។
(2) កនុងករណីការជីកន្ផ្ាកទារ ជាដំរូង្ត្ូវគ្វ ើថ្ផ្ទ ការារជីករ ួចមកជីក។ ទទឹងថ្ន្ជ្ាលចូ ល
្ត្ូវាន្ទទឹងលម មន្ដលអាចផ្ទុកកនុងមុំ90ដឺគ្កគលើឡាន្ដឹកទំន្ិញ (danpu) គៅគលើថ្ផ្ទទីតាំងគនាុះ។
(3) The box-type bench cut method
រឺជា វ ិ្ីសា្សត សម្សរស្ារ់ជីកគៅគលើថ្ផ្ទ ្ជាលតាមជ្ាលដូ ចជាការារជីកផ្ល វូ គលើេាំ។
ី មួ យន្ដលសម្សរគៅគពលថ្ផ្ទ ទតា
(4) វវ ិ្ីសា្សត sidehill bench cut រឺជា វ ិ្ីជក
ី ំងគសទ រើ ន្ត្រារគសម ើ។

■សំណយរណលខ29 (ការចាត្់ន្ចងគ្រឿងច្កសំណង់្រគេទន្រលន្ិងការារន្ដលាន្សុវត្ថ ភា
ិ ព)
ចូ រគ្ជើសគរ ើសយកមួ យន្ដល្ត្ឹម្ត្ូវពីការពន្យល់ចន្
ំ ួ ន្រួ ន្ខាងគ្កាមន្ដលទាក់ទងន្ឹងការចាត្់ន្ចងគ្រឿងច
្កសំណង់្រគេទន្រលន្ិងការារន្ដលាន្សុវត្ថ ិភាព។
(1) មុកា
ំ ត្់ (មុំគរក) ថ្ន្្ុងរួ រន្ត្ាន្ទំហំ្ស
ំ ្ារ់ដី រ ឹងឬកាត្់ែពស់។
(2)្រសិន្គរើាកគៅគពល្កញាំ្ុង្ត្ូវបាន្្ចបាច់ចូលគៅកនុងដីែាច់ឬគ្វ ្
ើ ុងងីគងើរៗខាងគឆ្វ ងន្ិងខាងសាតំន្ដ
ល្ត្ូវបាន្គ្រើជាអំគបាសស្ារ់ឈូសឆាយដី។
(3) គ្វ កា
ើ រគោយគ្វ ឲ្
ើ យាន្មុា
ំ ក្ំតាមន្ដលអាចគ្វ ើគៅបាន្។
(4) ាសុន្
ី រួ រន្ត្ោក់គៅទីតាំងមួ យន្ដលមិន្ឆាៃយពីថ្ផ្ទជីកគហើយមិន្ជិត្ន្ឹងថ្ផ្ទជីកស្ារ់ជីកផ្ងន្ដរ។
មាងគទៀត្ ្ត្ូវ្បាកដថ្នគ្វ ឲ្
ើ យ្ុងមិន្រុះ្រឹុះថ្ន្ដងសន្ទ ូចន្ិងកង់រងគ្កាុះជាគដើម។

■សំណយរណលខ30 (ការចាត្់ន្ចងគ្រឿងច្កសំណង់្រគេទន្រលន្ិងការារន្ដលាន្សុវត្ថ ភា
ិ ព)
ចូ រគ្ជើសគរ ើសយកមួ យន្ដល្ត្ឹម្ត្ូវពីការពន្យល់ចន្
ំ ួ ន្4
ខាងគ្កាមទាក់ទងន្ឹងការចាត្់ន្ចងគ្រឿងច្កសំណង់្រគេទន្រលន្ិងការារន្ដលាន្សុវត្ថ ភា
ិ ព
(ាសុីន្ជីកន្ផ្ា កទារជាងដី) ។
(1) ាសុន្
ី ជីកន្ផ្ាកទារជាងដី្ត្ូវបាន្គ្រើជាចមបងស្ារ់ការរូ មែាច់តាមបាត្ទគន្ា ការជីកផ្ល វូ ទឹក
ការជីកដីទន្់ ការ្រមូ លផ្្ុំពបា
ី ត្ទគន្ា ជាគដើម។
សម្សរស្ារ់ការជីកដី រ ឹងន្ិងជីកគ្ៅគរើគ្រៀរគ្ៀរគៅន្ឹងគអសាកវា៉ែទ័រ・ន្រល
(shoberu)រុន្ន្ត វាមិន្សម្សរស្ារ់ការជីកដីរាក់ន្ិងត្ំរន្់្ំទូលាយគទ។
(2) ន្ែសសាវក់ទាញន្ិងshackle (shakkuru) ្ត្ូវបាន្សឹកយាងខាាំង
ដូ គចា ុះពិន្ិត្យគមើលវាឱ្យបាន្ហម ត្់ចត្់ន្ិងផ្កាស់រដ ូរគរើាន្កំហស
ុ មិន្្រ្កត្ី។
(3) កុំគ្រើមុំដងសន្ទ ូចហួ សពីន្ដន្កំណត្់ (ជា្មម តា្រន្ហលជា30ដឺគ្ក) គោយាសុីន្។
(4) ជីកគ្ៅន្ិងឲ្យទទឹងបាន្ចគងែ ៀត្។
158(KM)

■សំណយរណលខ31 (ការចាត្់ន្ចងគ វា៉ែល័រ・មូ ទ័រ ូន្ិងការារន្ដលាន្សុវត្ថ ភា
ិ ព)
ចូ រគ្ជើសគរ ើសយកមួ យន្ដល្ត្ឹម្ត្ូវពីការពន្យល់ចន្
ំ ួ ន្រួ ន្ខាងគ្កាមន្ដលទាក់ទងន្ឹងការចាត្់ន្ចងគ វា៉ែល័រ・
មូ ទ័រន្ិងការារន្ដលាន្សុវត្ថ ិភាព។
(1) គៅគលើជ្ាលេា ំ គ ើងគលើន្ិងចុុះជ្ាលតាមគ្ទត្គហើយមិន្្ត្ូវាកភាាមៗ។
(2) ការលំគអៀងថ្ន្កង់គពលកំពុងរត្់
កង់្ត្ូវគផ្ែៀងគៅន្ឹងទិសគៅាកកនុងទិសគៅងយគ្កាយគហើយកង់្ត្ូវគផ្ែ ៀងគៅទិសផ្ទយ
ុ កនុងទិសគៅាកគៅ
មុែ។
(3) គលបឿន្ស្ារ់ការារឈូ សឆាយព្ារដីរឺពី6គៅ10 រី ូ ន្ម្ត្កនុងមួ យគាង
ស្ារ់ការរញ្ច រ់ភាពជាក់លាក់ន្ិង2គៅ3 រី ូ ន្ម្ត្កនុងមួ យគាងស្ារ់ការរញ្ច រ់រដុរ។
(4)មុំថ្ន្ផ្លុំន្រលគៅគពលគ្វ កា
ើ រារឈូ សឆាយព្ារដីជា្មម តារឺ90ដឺគ្ក
រុន្ន្ត វរួ រាន្មុរ
ំ ន្ត ិចអា្ស័យគលើសាថន្ភាពន្ដលគៅសល់ថ្ន្windrow។

■សំណួរគលែី32 (ការចាត្់ន្ចងាសុីន្គកៀរដី ន្ិងការារ្រករគោយសុវត្ថ ិភាព)
ចូ រគ្ជើសគរ ើសយកមួ យន្ដល្ត្ឹម្ត្ូវពីការពន្យល់ចន្
ំ ួ ន្រួ ន្ខាងគ្កាមន្ដលទាក់ទងន្ឹងការចាត្់ន្ចងាសុីន្
គកៀរដី ន្ិងការារ្រករគោយសុវត្ថ ិភាព។
(1) គៅគពលាកផ្ល វូ គកាង រគងក ើន្គលបឿន្ន្ិងឆ្ា ងកាត្់។
(2) គៅគពលគ្វ ដ
ើ ំគណើរគោយផ្ទុកដីែាច់
សូ ម្រយ័ត្ាថ្នកង់ខាងគ្កាយអាចន្ឹង វ ិលហួ សការរំពង
ឹ ទុកគោយសារកាាំង
centrifugalផ្ងឬក៏អាចាកគចញពីថ្ផ្ទ ផ្ល វូ ឬ្កឡារ់ផ្ងន្ដរ។
(3) គពលកំពុងរត្់ គលើករូ លគ ើងែព ស់គហើយគលើកចំណុចថ្ន្ភារពល។
(4) គលើកន្លងន្ត្ការារចាក់ដី សូ មគរើកររគោយគលើកapronឲ្យែព ស។់

■សំណួរគលែ33 (ការចាត្់ន្ចងាសុីន្គកៀរដី ន្ិងការារ្រករគោយសុវត្ថ ិភាព)
ចូ រគ្ជើសគរ ើសយកមួ យន្ដល្ត្ឹម្ត្ូវពីការពន្យល់ចន្
ំ ួ ន្រួ ន្ខាងគ្កាមន្ដលទាក់ទងន្ឹងការចាត្់ន្ចងាសុីន្
គកៀរដី ន្ិងការារ្រករគោយសុវត្ថ ិភាព។
(1) គៅគលើជ្ាលគចាត្ គ្រើន្ត្្ហាវំងគជើងរុគណ្ត
ណ ុះ (្ាន្់្ហាវំង) ចុុះគៅ។
(2) គៅគលើជ្ាលគចាត្ គពលគលបឿន្ន្ឹងគកើន្គ ើងគហើយគៅគពលវាាន្គ្រុះថ្នាក់គនាុះគលើករូ លគ ើង។
(3) ផ្ល វូ រត្់ររស់ាសុីន្គកៀរដី ន្ិងផ្ល វូ រត្់ររស់យាន្ជំន្ិុះគផ្សងគទៀត្មិន្្ត្ូវ្រសពវ រាគទ
គហើយគរើគចៀសមិន្ផ្ុត្ទគទ្ត្ូវចាត្់តាំងអា កន្ណនាំ។
(4) ្រសិន្គរើទទឹងផ្ល វូ ត្ូ ចចគងែ ៀត្
រគងក ើត្ជ្មកជាគ្ចើន្គហើយគ្វ ើតាមគរលការណ៍ផ្តលអា
់ ទិភាពដល់យាន្យន្ត ចុុះន្ិងរងយន្ត ដឹកទំន្ញ
ិ ។

159(KM)

■សំណួរគលែ34 (ការគផ្ទ រគ្រឿងយន្ត សណ
ំ ង់្រគេទយាន្យន្ត )
ចូ រគ្ជើសគរ ើសយកមួ យន្ដល្ត្ឹម្ត្ូវពីការពន្យល់រួន្ខាងគ្កាមស្ារ់ការគផ្ទ រគ្រឿងយន្ត សណ
ំ ង់្រគេទយាន្យ
ន្ត ។
(1) រញ្ឈរ់រងសគណ្ត
ដ ងជាគដើម គៅទីតាំងផ្ទុក ោក់្ហាវំងន្ិងគ្រើ្កញាំជុំ វ ិញកង់ (្រយ័ត្ាកំ រ ិត្ដីរារគសម ើរ) ។
(2)្ត្ូវ្បាកដងឧរករណ៍គ ង
ើ តាម្ត្ូវបាន្ពយ
ួ រគៅគលើកន្ន្ា ងផ្ទក
ុ គដើមបីកុំគអាយវាររូ ត្គហើយមុំគ ើងតាមរឺ45
ដឺគ្ករ ឺត្ិចជាងគន្ុះ។
(3) គរើកររកនុងគលបឿន្ទារគយាងតាមសញ្ញញររស់អាកន្ណនាំ។ សូ មឈរ់មតង្រន្ហល
1ន្ម្ត្គៅមុែឧរករណ៍គ ង
ើ តាម។
(4) គពលកំពុងគ ង
ើ តាមឧរករណ៍គ ើងតាម្ត្ូវគ ង
ើ កនុងគលបឿន្គលឿន្គោយមិន្គរើកថ្ដចងក ូត្។

■សំណួរគលែ35 (ការគផ្ទ រគ្រឿងយន្ត សណ
ំ ង់្រគេទយាន្យន្ត )
ចូ រគ្ជើសគរ ើសការពន្យល់មួយន្ដលជាការមិន្សមរមយរំផ្ុត្កនុងចំគណ្តមការពន្យល់ចន្
ំ ួ ន្រួ ន្ខាងគ្កាមស្ារ់
ការគផ្ទ រគ្រឿងយន្ត សំណង់្រគេទយាន្យន្ត ។
(1) ្រសិន្គរើមិន្អាចគចៀសផ្ុត្ ករណីគផ្ទ រគ្រឿងាសុីន្សំណង់គោយដឹកជញ្ជន្
ូ គោយែល ួន្ឯង
គនាុះ្ត្ូវន្ត្អន្ុវត្ត ្សរតាមចារ់ន្ិងរទរបញ្ញ ត្ត ពា
ិ ក់ពន្
័ ធ ដូ ចជាចារ់ចរាចរណ៍ផ្ល វូ គរក
ចារ់យាន្យន្ត ដឹកជញ្ជន្
ូ តាមផ្ល វូ គរកន្ិងរទរញ្ញាក្មិត្យាន្យន្ត ។ជាគដើម។
(2) គៅគពលគរើកររគលើថ្ផ្ទផ្ល វូ ទន្់ ្ត្ូវ្រយ័ត្ាន្ង
ឹ ការបាក់ជាយផ្ល វូ ។
(3) គៅគពលឆ្ា ងកាត្់ផ្ល វូ ន្ដកន្ដលរមន្មន្ុសសគរើកឬត្ំរន្់ត្ូចចគងែ ៀត្
សូ មឆ្ា ងកាត្់ភាាមៗគោយមិន្ឈរ់ពីមែ
ុ មដ ង។
(4) ចំគពាុះគ្រឿងាសុីន្សំណង់្រគេទន្រល
(shoberu)គៅគពលឆ្ា ងកាត្់គ្កាមផ្ល វូ ន្ដកឬន្ែសគេា ើងឬសាពន្ជាគដើម្ត្ូវរញ្ញាក់បាន្្បាកដថ្នចាៃយឆាៃយរឺ
ចុងដងសន្ទ ូចមិន្រុះឬអត្់។

160(KM)

ជំពូកទី7 ការ្ត្ួ ត្ពិន្ិត្យន្ិងន្ងទា ំគ្រឿងាសុីន្សំណង់្រគេទយាន្យន្ត
■សំណួរគលែ36 (ការ្ត្ួ ត្ពិន្ិត្យន្ិងន្ងទាំគ្រឿងាសុន្
ី សំណង់្រគេទយាន្យន្ត )
ចូ រគ្ជើសគរ ើសយកមួ យន្ដល្ត្ឹម្ត្ូវពីការពន្យល់ចន្
ំ ួ ន្
4ខាងគ្កាមស្ារ់ការ្ត្ួ ត្ពិន្ិត្យន្ិងន្ងទាំគ្រឿងាសុីន្សំណង់្រគេទយាន្យន្ត ។
(1) ចារ់ន្ិងរទរបញ្ញ ត្ត ិន្ចងថ្នគ្រឿងាសុីន្សំណង់រួរន្ត្្ត្ួ ត្ពិន្ិត្យគោយែល ួន្ឯងជាក់លាក់មតងកនុងមួ យន្ែ។
(2) ចារ់ន្ិងរទរបញ្ញ ត្ត ិន្ចងថ្នគ្រឿងាសុីន្សំណង់រួរន្ត្្ត្ូវបាន្្ត្ួ ត្ពិន្ិត្យគោយសវ យ័ត្ជា្រចាំកនុងមួ យឆាាំ។
(3)ចារ់ន្ិងរទរបញ្ញ ត្ត ិន្ចងថ្នរយៈគពលរកាទុកតារាង្ត្ួ ត្ពិន្ត្
ិ យស្ារ់ការ្ត្ួ ត្ពិន្ិត្យគោយែល ួន្ឯងរឺ
3ឆាាំស្ារ់គ្រឿងាសុន្
ី សំណង់។
(4)ចារ់ន្ិងរទរបញ្ញ ត្ត បា
ិ ន្កំណត្់ថ្នរយៈគពលរកាទុកតារាង្ត្ួ ត្ពិន្ិត្យស្ារ់ការ្ត្ួ ត្ពិន្ិត្យគោយសវ យ័ត្ជា
្រចាំរឺមួយឆាាស
ំ ្ារ់គ្រឿងាសុីន្សំណង់។

■សំណួរគលែ37 (្រការ្រ ុង្រយ័ត្ាទូគៅស្ារ់ការ្ត្ួ ត្ពិន្ិត្យន្ិងន្ងទាំ)
សូ មគ្ជើសគរ ើសយកមួ យន្ដល្ត្ឹម្ត្ូវពីការពន្យល់ចំន្ួន្
4ខាងគ្កាមស្ារ់្រការ្រ ុង្រយ័ត្ាទូគៅស្ារ់ការ្ត្ួ ត្ពិន្ិត្យន្ិងន្ងទាំ។
(1) គៅគពល្ត្ួ ត្ពិន្ិត្យន្ិងន្ងទាំមន្ការោាន្ ្រសិន្គរើវាមិន្អាចគចៀសវាងបាន្គៅគលើជ្ាល
្ត្ូវ្បាកដថ្នគ្រើ្កញាំជុំ វ ិញកង់គលើន្ផ្ា កខាងគ្កាមថ្ន្ាសុន្
ី ។
(2) គ្រឿងាសុីន្សំណង់ ្ត្ូវភាារ់អ្ំ បាយាន្ិងចាក់គសា្ហាវំង គសារាកន្ិងគសាសុវត្ថ ិភាពគផ្សងៗ។
(3) ្ត្ូវ្បាកដថ្នរកាឧរករណ៍ការារ (អវ ីត្ភាារ់)គលើកគ ើងពីដី ដូ ចជាផ្លុំន្រលន្ិង្ុងជាគដើម។
(4) ការ្ត្ួ ត្ពិន្ិត្យន្ិងការ្ត្ួ ត្ពិន្ត្
ិ យគោយសវ យ័ត្
្ត្ូវអន្ុវត្ត គោយន្ផ្ែ កគលើតារាង្ត្ួ ត្ពិន្ិត្យឬសន្ា ឹក្ត្ួ ត្ពិន្ិត្យគហើយលទធ ផ្លមិន្ចាំបាច់កត្់្តាន្ិងរកាទុក
គទ។

■សំណួរគលែ38 (ន្ីត្ិ វ ិ្ី្ត្ួ ត្ពិន្ិត្យ្រចាំថ្ងៃ)
ចូ រគ្ជើសគរ ើសយកមួ យន្ដល្ត្ឹម្ត្ូវពីការពន្យល់ចន្
ំ ួ ន្4ខាងគ្កាមស្ារ់ន្ីត្ិ វ ិ្ីថ្ន្ការ្ត្ួ ត្ពិន្ិត្យ្រចាំថ្ងៃ ។
(1) សាព្កង់្ត្ូវបាន្វាស់គៅគពលកង់គៅ្ត្ជាក់មុន្គពលគ្វ ើការគហើយ្ត្ូវបាន្ន្កសំរ ួលគៅតាមថ្ផ្ទផ្ល វូ ។
(2) ត្្មូវសាព្ែយល់ែពសជា
់ ងរទោាន្គៅគលើដីទន្់ន្ិងទារជាងគៅគលើដី រ ឹង។
(3) ្រសិន្គរើកង់រងគ្កាុះត្ឹងគពក មជុលន្ិងbushes
ន្ឹងសឹកគលឿន្គហើយគរើវារលុងគពកវាអាចរណ្ត
ត លឱ្យាន្រញ្ញាែុស្រ្កត្ី។
(4) គ្វ ឱ្
ើ យកង់រងគ្កាុះបាន្រលុងគៅគលើផ្ល វូ រ ឹងន្ិងគ្វ ឲ្
ើ យត្ឹងរន្ត ច
ិ គៅគលើផ្ល វូ ទន្់។
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■សំណួរគលែ39 (ន្ីត្ិ វ ិ្ី្ត្ួ ត្ពិន្ិត្យ្រចាំថ្ងៃ)
ចូ រគ្ជើសគរ ើសយកមួ យន្ដល្ត្ឹម្ត្ូវពីការពន្យល់ចន្
ំ ួ ន្4ខាងគ្កាមស្ារ់ន្ីត្ិ វ ិ្ីថ្ន្ការ្ត្ួ ត្ពិន្ិត្យ្រចាំថ្ងៃ ។
(1) គៅគពលន្ដលកាដរអំ្បាយា្ត្ូវបាន្សឹក
ទំគន្រចងក ឹុះគលែ្រត្ិរត្ដ កា
ិ រ្ំគ ើងគហើយគនាុះរណ្ត
ដ លឲ្យអំ្បាយារអិលដូ គចា ុះសូ មថ្លត្្មូវវាជាមួ យន្ឹង វ ើសន្ក
ត្្មូវ។
(2) ្ត្ួ ត្ពិន្ិត្យថ្នទំគន្រ្ាន្់្ហាវំងមិន្្ំគទ។ គៅគពលន្ដល្សទារ់្ហាវំងសឹក
ទំគន្រ្ាន្់កាន្់ន្ត្ត្ូ ចគហើយលុុះ្តាន្ត្ជាន្់្ាន្់បាន្គ្ៅគទើរ្ហាវង
ំ ាន្ដំគណើរការ។
(3) ការចាក់រំគពញឥន្ធ ន្ៈ ្ត្ូវបាន្គ្វ ើគ ង
ើ គោយរញ្ឈរ់ាសុីន្។ ្រយ័ត្ាកឲ្
ុំ យលាយ្ូ លីឬទឹកគពលរំគពញ។
(4) រិទកុងតាក់អារុយ ោក់ចងក ឹុះគលែអំ្បាយាគៅ«រិទ»គហើយចាក់្ហាវង
ំ ចត្។ មាងគទៀត្
រួ រន្ត្គលើកន្ផ្ា ន្រលន្ិង្ុងជាគដើមពីគលើដល់ទីតាំងែព ស។់
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ឹ ន្ផ្ា កគមកាន្ិកន្ិងអរគ ិសន្ី
ជំពូកទី9 ចំគណុះដង
■សំណួរគលែ40 (ទំនាក់ទំន្ងរវាងវ៉ែល
ុ ចរន្ត អរគ ស
ិ ន្ីន្ិងភាព្ន្់)
ចូ រគ្ជើសគរ ើសការពន្យល់្ត្ឹម្ត្ូវមួ យកនុងចំគណ្តមការពន្យល់ចំន្ួន្រួ ន្ខាងគ្កាមន្ដលទាក់ទងន្ឹងទំនាក់ទំន្ង
រវាងវ៉ែល
ុ ចរន្ត អរគ ស
ិ ន្ីន្ិងភាព្ន្់។
(1) ្រសិន្គរើភាព្ន្់ថ្ន្ចរន្ត អរគ ស
ិ ន្ី (អូ មៈΩ) ថ្ន្គសៀរវ ីអរគ ស
ិ ន្ីគសម ើរាគនាុះវ៉ែល
ុ ត្ូ ចជាង (វ៉ែល
ុ ៈV)
ចរន្ត អរគ ស
ិ ន្ី្ជា
ំ ង (អំន្ពរៈA) ។
(2) ភាព្ន្់ថ្ន្គសៀរវ អ
ី រគ ស
ិ ន្ីត្ូចជាង (ឧទាហរណ៍ ករណីន្ែសអរគ ស
ិ ន្ីគរើកាន្់ន្ត្ត្ូ ចជាង)
ចរន្ត អរគ ស
ិ ន្ីកាន្់ន្ត្ត្ិច។
(3) វ៉ែល
ុ (វ៉ែល
ុ ៈV) = ចរន្ត អរគ ស
ិ ន្ី (អំន្ពលៈA) / ភាព្ន្់ (អូ មៈΩ) ។
(4) ចរន្ត អរគ ស
ិ ន្ី (អំន្ពល: A) = វ៉ែល
ុ (វ៉ែល
ុ ៈV) / ភាព្ន្់ (អូ មៈΩ) ។

■សំណួរគលែ41 (ការចាត្់ន្ចងអារុយ)
ចូ រគ្ជើសគរ ើសការន្ណនាំ្ត្ឹម្ត្ូវមួ យកនុងចំគណ្តមការន្ណនាំរួន្ខាងគ្កាមគដើមបីការចាត្់ន្ចងអារុយ។
(1)អារុយរឺជាអវ ីមួយន្ដលអាចស្ុកទុកគោយរំន្លងថ្នមពលរីមីគៅជាថ្នមពលអរគ ីសន្ីន្ិងយកថ្នមពលអរគ ីស
ន្ីតាមត្្មូវការ។
(2)អារុយរឺជាអវ ីមួយន្ដលអាចស្ុកទុកគោយរំន្លងថ្នមពលអរគ ស
ិ ន្ីគៅជាថ្នមពលរីមីន្ង
ិ យកថ្នមពលអរគ ីស
ន្ីតាមត្្មូវការ។
(3)អារុយន្ដលកំពុងគ្រើ្បាស់រចចុរបន្ា រឺអារុយសំណ។
(4) គៅគពលគ្រើអារុយ ្ត្ូវ្រ ុង្រយ័ត្ាជាពិគសសរឺគៅគពលវាស់ភារពលជាក់លាក់គនាុះគ ើងដល់1.22
គ ើងគៅសូ មសាកងម ភាាមៗ។

■សំណួរគលែ42 (គមកាន្ិច)
ចូ រគ្ជើសគរ ើសយកមួ យន្ដល្ត្ឹម្ត្ូវពីការពន្យល់ចន្
ំ ួ ន្4ខាងគ្កាមអំពីគមកាន្ិច។
(1) គៅគពលរ ឹត្រន្ត ឹងគចច
រឺ្ត្ូវទាមទារគៅគពលទីតាង
ំ ន្ដលចំណុចទាញររស់កូន្គសារស្ារ់មួលគចម្ត្ូវបាន្ោក់ឆាៃយពីរន្ុកគនាុះក
ាាំងត្ូ ចជាង្ត្ូវបាន្ទាមទារគៅគពលទីតាង
ំ ជិត្ដល់រូ ត្។
(2) គៅគពលន្ដលកាាំងាន្ឥទធ ិពលគលើវត្ថុន្ង
ឹ វ ិល្រសិន្គរើន្ែសសកមម ភាពថ្ន្កាាង
ំ ឆ្ា ងកាត្់ចណ
ំ ុ ចថ្ន្ភារពល។
(3) កាាំងន្ដលរណ្ត
ត លឱ្យវត្ថុមួយគ្វ ច
ើ លនារាងជារងវ ង់ គរគៅថ្នកាាំង
centrifugalគហើយកាាំងន្ដលាន្កាាង
ំ ដូ ចរាន្ិងាន្ទិសគៅផ្ទុយគៅថ្នកាាំង centripetal។
(4) ការកកិត្ថ្នមវន្ត រឺ្ជា
ំ ងកាាំងកកិត្គងរ។
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ឹ អំពេ
ជំពូកទី10 ចំគណុះដង
ី ូ មិសា្សត ន្ិងការារវ ិសវ កមម សំណង់សុី វ ិល
■សំណួរគលែ43 (មូ លគហត្ុន្ិងសញ្ញញថ្ន្ការបាក់ដី)
ចូ រគ្ជើសគរ ើសការពន្យល់្ត្ឹម្ត្ូវមួ យកនុងចំគណ្តមការពន្យល់ចំន្ួន្
4ខាងគ្កាមស្ារ់មូលគហត្ុន្ិងសញ្ញញថ្ន្ការបាក់ដ។ី
(1) បាត្ុេូត្ថ្ន្ជ្ាលន្ិងជ្ាលគចាត្ (norimen) ទំន្ងជាគកើត្គ ើងរនាទរ់ពីថ្ងៃ ាន្ពន្ា ឺថ្ងៃ រន្ត ។
(2) គៅគលើជ្ាលគចាត្ ការដួ លរលំទំន្ងជាគកើត្ាន្គ្ចើន្ជាងគៅគលើជ្ាលគចាត្ (norimen) ្ត្ង់។
(3) គោយសារការសងួត្ ភាពសែ ិត្ថ្ន្ដីែាច់គកើន្គ ើងគហើយថ្ផ្ទ ថ្ន្ជ្ាលគចាត្ (norimen) ្ត្ូវបាន្ររូ ត្គចញ។
(4) ការសងួត្រណ្ត
ត លឱ្យសាាមគ្រុះគៅកនុងដីន្ដលាន្ភាពសែ ិត្រមួ ត្រណ្ត
ត លឱ្យថ្ផ្ទ ថ្ន្ជ្ាលគចាត្ (norimen) ររូ ត្។
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ជំពូកទី12 ចារ់ន្ិងរទរបញ្ញ ត្ត ពា
ិ ក់ពន្
័ ធ
■សំណួរគលែ44 (ការ្ត្ួ ត្ពិន្ិត្យគោយសវ យ័ត្ជា្រចាំ)
ចូ រគ្ជើសគរ ើសយកមួ យន្ដល្ត្ឹម្ត្ូវពីការពន្យល់ចន្
ំ ួ ន្
4ខាងគ្កាមស្ារ់ការ្ត្ួ ត្ពិន្ិត្យគោយសវ យ័ត្ជា្រចាំ។
(1)្រត្ិរត្ត ិករអាជីវកមម ្ត្ូវគ្វ ើការ្ត្ួ ត្ពិន្ិត្យគោយសវ យ័ត្ជា្រចាំន្ូវគ្រឿងាសុីន្សំណង់្រគេទយាន្យន្ត ន្ិង
កត្់្តាលទធផ្លគោយអន្ុគលាមតាមរទរញ្ញ ត្ត ិររស់្កសួ ងសុខាេិបាលការារន្ិងសុែា
ុ លភាព។
(2)្រត្ិរត្ត ិករអាជីវកមម ្ត្ូវគ្វ ើការ្ត្ួ ត្ពិន្ិត្យគោយសវ យ័ត្ជា្រចាំគលើគ្រឿងាសុីន្សំណង់្រគេទយាន្យន្ត ន្ិង
កត្់្តាលទធផ្លគោយអន្ុគលាមតាមរទរញ្ញ ត្ត ្ិ កសួ ងររស់្កសួ ងអរ់រំវរប្ម៌កឡា
ី វ ិទាសា្សត ន្ិងរគចច ក វ ិ
ទា។
(3)មិន្ចាំបាច់្រត្ិរត្ត ិករអាជីវកមម ្ត្ូវគ្វ កា
ើ រ្ត្ួ ត្ពិន្ត្
ិ យគោយសវ យ័ត្ជា្រចាំគលើគ្រឿងាសុន្
ី សំណង់ន្ដលាន្
មូ លោាន្គលើយាន្យន្ត ន្ិងកត្់្តាលទធផ្លដូ ចាន្ន្ចងកនុងរទរញ្ញ ត្ត រិ រស់្កសួ ងសុខាេិបាលការារន្ិងសុ
ែុាលភាព។
(4)រដា ម្ន្ត ្ី កសួ ងសុខាេិបាលការារន្ិងសុែា
ុ លភាពមិន្្ត្ូវផ្សពវ ផ្ាយគរលការណ៍ន្ណនាំអព
ំ ីការ្ត្ួ ត្ពិន្ត្
ិ យ
គោយសវ យ័ត្ជា្រចំន្ដលចាំបាច់ស្ារ់ការអន្ុវត្ត ឱ្យបាន្្ត្ឹម្ត្ូវន្ិងាន្្រសិទធភាពថ្ន្ការ្ត្ួ ត្ពិន្ិត្យ
គោយសវ យ័ត្។

■សំណួរគលែ45 (ការគចញជាសារងម ីន្ូវវ ិញ្ញញរន្រ័្ត្រញ្ច រ់ការរណ្ុុះរណ្ត
ត លជំនាញ )
ចូ រគ្ជើសគរ ើសយកមួ យន្ដល្ត្ឹម្ត្ូវពីការពន្យល់ចន្
ំ ួ ន្រួ ន្ខាងគ្កាមន្ដលទាក់ទងន្ឹងការគចញជាសារងមន្
ី ូ វវ ិញ្ញញ
រន្រ័្ត្រញ្ច រ់ការរណ្ុុះរណ្ត
ត លជំនាញ។
(1) មិន្អាចទទួ លការគចញជាសារងម ីន្ូវវ ិញ្ញញរន្រ័្ត្រញ្ច រ់ការរណ្ុុះរណ្ត
ត លជំនាញគ ើគយ។
(2) ករណី វ ិញ្ញញរន្រ័្ត្រញ្ច រ់ការរណ្ុុះរណ្ត
ត លជំនាញ្ត្ូវបាន្បាត្់រង់ឬែូ ចខាត្
វាអាចទទួ លការគចញជាងម ីគោយការោក់ពាកយគសា ស
ើ ុំ វ ិញ្ញញរន្រ័្ត្រញ្ច រ់ការរណ្ុុះរណ្ត
ត លជំនាញសារជាងម ីគៅ
សាថរ័ន្រណ្ុុះរណ្ត
ត លន្ដលបាន្ចុុះគ្មុះន្ដលបាន្ទទួ លន្ូ វ វ ិញ្ញញរន្រ័្ត្រញ្ច រ់ការរណ្ុុះរណ្ត
ត លជំនាញ។
(3) ករណី វ ិញ្ញញរន្រ័្ត្រញ្ច រ់ការរណ្ុុះរណ្ត
ត លជំនាញ្ត្ូវបាន្បាត្់រង់ឬែូ ចខាត្
វាអាចទទួ លការគចញជាងម ីគោយការោក់ពាកយគសា ស
ើ ុំ វ ិញ្ញញរន្រ័្ត្រញ្ច រ់ការរណ្ុុះរណ្ត
ត លជំនាញសារជាងម ីគៅ
្កសួ ងសុខាេិបាលការារន្ិងសុែុាលភាព។
(4) គៅគពលរ្រគ្
ូ
ម ុះ វវ ិញ្ញញរន្រ័្ត្រណ្ុុះរណ្ត
ត លជំនាញមិន្អាចសរគសរសារជាងម ីគ ង
ើ វ ិញគទ។

■សំណយរណលខ46 (ការដំគ ើងចគងក ៀងមុែ)
សូ មគ្ជើសគរ ើសយកមួ យណ្តន្ដល្ត្ឹម្ត្ូវពីការពន្យល់ចន្
ំ ួ ន្4ខាងគ្កាមស្ារ់ការដំគ ើងចគងក ៀងមុែ។
(1) ចំគពាុះគ្រឿងាសុីន្សំណង់្រគេទយាន្យន្ត មិន្ចាំបាច់រពា
ំ ក់ ចគងក ៀងមុែ។
(2)គ្រឿងាសុីន្សំណង់្រគេទយាន្យន្ត ចាំបាច់រំពាក់ចគងក ៀងមុែគៅគពលន្ដលគ្រើ្បាស់ទីកន្ន្ា ងន្ដលាន្គេា ើ
ងរំេាឺន្ដល្ត្ូវការស្ារ់ការារ្រករគោយសុវត្ថ ិភាព។
(3)គ្រឿងាសុីន្សំណង់្រគេទយាន្យន្ត មិន្ចាំបាច់រពា
ំ ក់ចគងក ៀងមុែគៅគពលន្ដលគ្រើ្បាស់ទីកន្ន្ា ងន្ដលរមន្
គេា ើងរំេាឺន្ដល្ត្ូវការស្ារ់ការារ្រករគោយសុវត្ថ ភា
ិ ព។
(4)គ្រឿងាសុីន្សំណង់្រគេទយាន្យន្ត មិន្ចាំបាច់រពា
ំ ក់ចគងក ៀងមុែគៅគពលន្ដលគ្រើ្បាស់ទីកន្ន្ា ងន្ដលាន្
គេា ើងរំេាឺន្ដល្ត្ូវការស្ារ់ការារ្រករគោយសុវត្ថ ភា
ិ ព។
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■សំណួរគលែ47 (គលបឿន្កំណត្់)
ចូ រគ្ជើសគរ ើសមួ យន្ដល្ត្ឹម្ត្ូវពីការពន្យល់ចំន្ួន្4ខាងគ្កាមទាក់ទងគៅន្ឹងគលបឿន្កំណត្់។
(1) គៅគពលគ្វ ើការគោយគ្រើគ្រឿងាសុីន្សំណង់្រគេទយាន្យន្ត (មិន្រារ់រញ្ចល
ូ អវ ីន្ដលាន្គលបឿន្អត្ិររា10
រី ូ ន្ម្ត្កនុងមួ យគាងឬត្ិចជាងគន្ុះ) វាចាំបាច់្ត្ូវកំណត្់គលបឿន្កំណត្់ជាមុន្។
(2) គៅគពលគ្វ ើការគោយគ្រើគ្រឿងាសុីន្សំណង់្រគេទយាន្យន្ត (មិន្រារ់រញ្ចល
ូ អវ ីន្ដលាន្គលបឿន្អត្ិររា10
រី ូ ន្ម្ត្កនុងមួ យគាងឬត្ិចជាងគន្ុះ) វាមិន្ចាំបាច់្ត្ូវកំណត្់គលបឿន្កំណត្់ជាមុន្។
(3)អា កគរើកររគ្រឿងាសុីន្សំណង់្រគេទយាន្យន្ត អាចគរើកររគ្រឿងាសុន្
ី សំណង់្រគេទយាន្យន្ត ហួសគលបឿ
ន្កំណត្់បាន្្រសិន្គរើវាសថ ត្
ិ គៅកន្ន្ា ង្ំទូលាយ។
(4) គៅគពលគ្វ ើការគោយគ្រើគ្រឿងាសុីន្សំណង់្រគេទយាន្យន្ត (មិន្រារ់រញ្ចល
ូ អវ ីន្ដលាន្គលបឿន្អត្ិររា30
រី ូ ន្ម្ត្កនុងមួ យគាងឬត្ិចជាងគន្ុះ) វាចាំបាច់្ត្ូវកំណត្់គលបឿន្កំណត្់ជាមុន្។

■សំណួរគលែ48 (ការការពារការធាាក់ចុុះ។ ល។ )
ចូ រគ្ជើសគរ ើសយកមួ យន្ដល្ត្ឹម្ត្ូវពីការពន្យល់ចន្
ំ ួ ន្4ខាងគ្កាមទាក់ទងន្ឹងការការពារការធាាក់ចុុះ។ ល។
(1) គៅគពលគ្វ ើការគោយគ្រើគ្រឿងាសុីន្សំណង់្រគេទយាន្យន្ត
វាមិន្ចាំបាច់ចាត្់ វ ិធាន្ការចាំបាច់គដើមបីការពារគ្រុះថ្នាក់ដល់កមម ករគោយសារន្ត្គ្រឿងាសុន្
ី សំណង់្រ
គេទយាន្យន្ត ធាាក់ចុុះឬដួ លរលំ់។
(2) គៅគពលគ្វ ើការគោយគ្រើគ្រឿងាសុីន្សំណង់្រគេទយាន្យន្ត គៅគលើជាយផ្ល វូ ជ្ាលជាគដើម
វាមិន្ចាំបាច់្ត្ូវចាត្់តាង
ំ អា កន្ណនាំសូមបីន្ត្គៅគពលាន្គ្រុះថ្នាក់ដល់កមម ករគោយសារន្ត្គ្រឿងាសុីន្
សំណង់្រគេទយាន្យន្ត ធាាក់ចុុះឬដួ លរលំ។
(3) អា កគរើកររគ្រឿងាសុន្
ី សំណង់្រគេទយាន្យន្ត ចាំបាច់អន្ុវត្ត តាមការន្ណនាំររស់អាកន្ណនាំ។
(4) អា កគរើកររគ្រឿងាសុន្
ី សំណង់្រគេទយាន្យន្ត មន្
ិ ចាំបាច់អន្ុវត្ត តាមការន្ណនាំររស់អាកន្ណនាំ។

■សំណយរណលខ49 (ការគផ្ទ រគ្រឿងយន្ត សណ
ំ ង់្រគេទយាន្យន្ត )
ចូ រគ្ជើសគរ ើសយកមួ យន្ដល្ត្ឹម្ត្ូវពីការពន្យល់រួន្ខាងគ្កាមស្ារ់ការគផ្ទ រគ្រឿងយន្ត សណ
ំ ង់្រគេទយាន្យ
ន្ត ។
(1) ករណីគ រ ើទំន្ញ
ិ រងយន្ត ដឹកទំន្ិញជាគដើមគៅគពលគ្រើកាតរ្កាលងាល់ ការគលើកដីគអាយែព ស(់ morido)។ ល។
ការគរ ើទំន្ិញ្ត្ូវន្ត្អន្ុវត្ត គៅកន្ន្ា ងរារគសម ើន្ិង រ ឹង។
ឹ ទំន្ិញជាគដើមគៅគពលគ្រើកាតរ្កាលងាល់ ការគលើកដីគអាយែព ស(់ morido)។ ល។
(2) ករណីគ រ ើទំន្ញ
ិ រងយន្ត ដក
ការគរ ើទំន្ិញអត្់្ត្ូវន្ត្អន្ុវត្ត គៅកន្ន្ា ងរារគសម ើន្ង
ិ រ ឹង។
(3) គៅគពលគ្រើកាតរ វាមិន្ចាំបាច់គ្រើកាតរ្កាលងាល់ន្ដលាន្្រន្វង ទទឹងន្ិងភាពខាាំង្ររ់្រន្់គទ។
(4) គៅគពលគ្រើការគលើកដីគអាយែព ស(់ morido) ្ចាំងជគណតើរជារគណ្ត
ត ុះអាសន្ា ជាគដើម វាមិន្ចាំបាច់ាន្
ទទឹងន្ិងភាពខាាង
ំ ្ររ់្រន្់្ពមទាំងជ្ាលសម្សរគទ។
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■សំណួរគលែ50 (វវ ិធាន្ការណ៍ន្ដល្ត្ូវគ្វ ើកនុងនាមជាអា កគអាយែច ីដូចជាគ្រឿងាសុន្
ី ជាគដើម)
ចូ រគ្ជើសគរ ើសយកមួ យន្ដល្ត្ឹម្ត្ូវពីការពន្យល់ចន្
ំ ួ ន្ 4
ខាងគ្កាមគន្ុះទាក់ទងន្ឹង វ ិធាន្ការណ៍ន្ដល្ត្ូវគ្វ ើកនុងនាមជាអា កគអាយែច ដ
ី ូ ចជាគ្រឿងាសុន្
ី ជាគដើម
(1)គៅគពលអា កឲ្យែច ីាសុីន្ជាគដើមឲ្យ្រត្ិរត្ត ិករអាជីវកមម គផ្សងគទៀត្ែច ីវាមិន្ចាំបាច់្ត្ួ ត្ពិន្ត្
ិ យាសុន្
ី ជាគដើម
ជាមុន្គ យ
ើ ។
(2)គៅគពលអា កឲ្យែច ីាសុីន្ជាគដើមឲ្យ្រត្ិរត្ត ិករអាជីវកមម គផ្សងគទៀត្ែច ីវាចាំបាច់្ត្ួ ត្ពិន្ត្
ិ យាសុីន្ជាគដើមគហើយ
្រសិន្គរើាន្ភាពមិន្្រ្កត្ីណ្តមួ យ្ត្ូវបាន្រកគឃើញវាចាំបាច់គ្វ ើការជួ សជុលន្ិងន្ងទាំចាំបាច់គផ្សងគទៀត្
។
(3)គៅគពលអា កឲ្យែច ីាសុីន្ជាគដើមឲ្យ្រត្ិរត្ត ិករអាជីវកមម គផ្សងគទៀត្ែច ីវាមិន្ចាំបាច់្ររល់ឯកសារន្ដលរញ្ញាក់
ពីសមត្ថ ភាពលររស់ាសុីន្ជាគដើមដល់្រត្ិរត្ត ក
ិ រអាជីវកមម ន្ដលទទួ លបាន្កមច ។ី
(4)គៅគពលអា កឲ្យែច ីាសុីន្ជាគដើមឲ្យ្រត្ិរត្ត ិករអាជីវកមម គផ្សងគទៀត្ែច ីវាមិន្ចាំបាច់្ររល់ឯកសារន្ដលរញ្ញាក់
ពីលកេ ណៈពិគសសររស់ាសុន្
ី គនាុះជាគដើមន្ិង្រការគផ្សងគទៀត្ន្ដល្ត្ូវន្ត្្រ ុង្រយ័ត្ាកនុងការគ្រើ្បាស់វា
ដល់្រត្ិរត្ត ិករអាជីវកមម ន្ដលទទួ លបាន្កមច ី។
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ចគមា ើយ្ត្ឹម្ត្ូវ
ឹ ជាមូ លោាន្អំពីគ្រឿងាសុន្
ជំពូកទី1 ចំគណុះដង
ី សំណង់្រគេទយាន្យន្ត
■សំណយរណលខ1 (ាសុន្
ី ស្ារ់ការឈូ សឆាយព្ារដី ការដឹកជញ្ជន្
ូ ការផ្ទុក) ············ : (4)
■សំណួរគលែ2 (ាសុន្
ី ស្ារ់ការជីក)······················································································ : (1)
■សំណយរណលខ3 (ពាកយទាក់ទងន្ឹងគ្រឿងាសុីន្សំណង់្រគេទយាន្យន្ត ) ······················· : (4)

ជំពូកទី4
ការចាត្់ន្ចងឧរករណ៍ទាក់ទងន្ឹងការដំគណើរការាសុន្
ី សំណង់្រគេទយាន្យន្ត
■សំណួរគលែ4 (្រត្ិរត្ត ិការមូ លោាន្មុន្គពលចារ់គផ្តម
ើ ាសុីន្) ······································ : (2)
■សំណួរគលែ5 (្រត្ិរត្ត ិការមូ លោាន្រនាទរ់ពចា
ី រ់គផ្ត ើមាសុន្
ី ) ······································· : (1)
■សំណួរគលែ6 (ការចាត្់ន្ចងគៅគពលចារ់គផ្ត ើមគ្រឿងាសុន្
ី សំណង់្រគេទន្រល) ····· : (4)
■សំណួរគលែ7 (ការចាត្់ន្ចងគ្រឿងយន្ត ្រគេទរ្រគវន្អរគ
ូ
ិសន្ីកព
ំ ុងគរើកររ)·············· : (2)
■សំណួរគលែ8 (ការចាត្់ន្ចងការគ ើងន្ិងចុុះថ្ន្សំណង់្រគេទ្តាក់ទ័រ) ························ : (1)
■សំណយរណលខ9 (ការចាត្់ ន្ចងគៅគពលរញ្ឈរ់ការរត្់ររស់ាសុីន្សំណង់្រគេទ្ោយគោយផ្កទល់)············· : (4)
■សំណយរណលខ10 (ការចាត្់ន្ចងគពលចត្ (ចំណត្រងយន្ត ) គ្រឿងាសុីន្សំណង់) ············ : (3)
■សំណួរគលែ11 (វត្ថុរាវន្ដល្រឆាំងន្ឹងទឹកកកឬភាព្ត្ជាក់ខាាំង គ្រង។ ល។ ) ·········· : (1)

ជំពូកទី5
រចនាសមព ន្
័ ន្ិង្រគេទថ្ន្ឧរករណ៍ន្ដលទាក់ទងគៅន្ឹងការារររស់ាសុន្
ី សំណង់
្រគេទយាន្យន្ត
■សំណយរណលខ12 (រចនាសមព ័ន្ធន្ិង្រគេទថ្ន្ឧរករណ៍ការារស្ារ់ាសុីន្សំណង់្រគេទ្តាក់ទ័រ) ···· : (3)
■សំណយរណលខ13 (ឧរករណ៍សុវត្ថ ិភាពជាគដើមស្ារ់គ្រឿងាសុីន្សំណង់្រគេទ្តាក់ទ័រ។ ល។ ) ··············· : (4)
■សំណយរណលខ14 (ឧរករណ៍ការារាសុីន្គកៀរដី ) ··································································· : (1)
■សំណយរណលខ15 (ឧរករណ៍គ្វ ើការសំរារ់ាសុីន្ផ្ទុកកំគទចងម )·············································· : (2)
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ជំពូក6
ការចាត្់ន្ចងឧរករណ៍ទាក់ទងន្ឹងការារររស់គ្រឿងាសុន្
ី សំណង់្រគេទយាន្យ
ន្ត ។ ល។
■សំណយរណលខ16 (ការចាត្់ន្ចងរល
ុ ដូ ហស័រ) ················································································· : (3)
■សំណយរណលខ17 (ការចាត្់ន្ចងការារឈូ សឆាយព្ារដីគោយរល
ុ ដូ ហុ សី) ···················· : (3)
■សំណយរណលខ18វ(ការចាត្់ន្ចងថ្ន្ការាររុញដី (oshido) ររស់រល
ុ ដូ ហស័រ) ························ : (2)
■សំណយរណលខ19 (ការចាត្់ន្ចងការាររញ្ច រ់គោយរល
ុ ដូ ហស័រ) ············································ : (1)
■សំណយរណលខ20 (ការចាត្់ន្ចងការារន្ដលបាន្អន្ុវត្ត គោយរល
ុ ដូ ហស័រ) ························ : (3)
■សំណយរណលខ21 (ការចាត្់ន្ចងការាររកគោយរល
ុ ដូ ហស័រ)················································· : (4)
■សំណួរគលែ22 (ការចាត្់ន្ចងការារគលើដីទន្់គោយរល
ុ ដូ ហស័រ)········································ : (1)
■សំណយរណលខ23 (ការចាត្់ន្ចង្តាក់ទ័រ・ន្រល(shoberu)) ··················································· : (2)
■សំណយរណលខ24 (ការចាត្់ន្ចងថ្ន្ការាជីកររស់្តាក់ទ័រ・ន្រល(shoberu)) ················ : (3)
■សំណយរណលខ25 (ការចាត្់ ន្ចងថ្ន្ការផ្ទ ុកន្ិងការដឹកជញ្ជន្
ូ )ររស់្តាក់ទ័រ・ន្រល(shoberu)) ··············· : (2)
■សំណួរគលែ26 (ការចាត្់ ន្ចងគ្រឿងច្កសំណង់្រគេទន្រលន្ិងការារន្ដលាន្សុវត្ថ ិភាព) ················· : (3)
■សំណយរណលខ27 (ការចាត្់ ន្ចងគ្រឿងច្កសំណង់្រគេទន្រលន្ិងការារន្ដលាន្សុវត្ថ ិភាព) ················· : (1)
■សំណួរគលែ28 (ការចាត្់ ន្ចងគ្រឿងច្កសំណង់្រគេទន្រលន្ិងការារន្ដលាន្សុវត្ថ ិភាព) ············ : (2)
■សំណយរណលខ29 (ការចាត្់ ន្ចងគ្រឿងច្កសំណង់្រគេទន្រលន្ិងការារន្ដលាន្សុវត្ថ ិភាព) ············ : (4)
■សំណយរណលខ30 (ការចាត្់ ន្ចងគ្រឿងច្កសំណង់្រគេទន្រលន្ិងការារន្ដលាន្សុវត្ថ ិភាព) ················· : (2)
■សំណយរណលខ31 (ការចាត្់ន្ចងគ វា៉ែល័រ・មូ ទ័រ ូន្ិងការារន្ដលាន្សុវត្ថ ភា
ិ ព) ············· : (4)
■សំណយរណលខ32 (ការចាត្់ន្ចងាសុីន្គកៀរដី ន្ិងការារ្រករគោយសុវត្ថ ិភាព) ········· : (2)
■សំណួរគលែ33 (ការចាត្់ន្ចងាសុីន្គកៀរដី ន្ិងការារ្រករគោយសុវត្ថ ិភាព) ········· : (3)
■សំណួរគលែ34 (ការគផ្ទ រគ្រឿងយន្ត សណ
ំ ង់្រគេទយាន្យន្ត ) ·············································· : (1)
■សំណួរគលែ35 (ការគផ្ទ រគ្រឿងយន្ត សណ
ំ ង់្រគេទយាន្យន្ត ) ·············································· : (3)

ជំពូកទី7 ការ្ត្ួ ត្ពិន្ិត្យន្ិងន្ងទា ំគ្រឿងាសុីន្សំណង់្រគេទយាន្យន្ត
■សំណួរគលែ36 (ការ្ត្ួ ត្ពិន្ិត្យន្ិងន្ងទាំគ្រឿងាសុន្
ី សំណង់្រគេទយាន្យន្ត ) ········ : (3)
■សំណួរគលែ37 (្រការ្រ ុង្រយ័ត្ាទូគៅស្ារ់ការ្ត្ួ ត្ពិន្ិត្យន្ិងន្ងទាំ) ···················· : (1)
■សំណួរគលែ38 (ន្ីត្ិ វ ិ្ី្ត្ួ ត្ពិន្ិត្យ្រចាំថ្ងៃ) ··········································································· : (1)
■សំណួរគលែ39 (ន្ីត្ិ វ ិ្ី្ត្ួ ត្ពិន្ិត្យ្រចាំថ្ងៃ) ··········································································· : (3)
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ឹ ន្ផ្ា កគមកាន្ិកន្ិងអរគ ិសន្ី
ជំពូកទី9 ចំគណុះដង
■សំណួរគលែ40 (ទំនាក់ទំន្ងរវាងវ៉ែល
ុ ចរន្ត អរគ ស
ិ ន្ីន្ិងភាព្ន្់)····································· : (4)
■សំណួរគលែ41 (ការចាត្់ន្ចងអារុយ) ······················································································ : (2)
■សំណួរគលែ42 (គមកាន្ិច) ··········································································································· : (1)

ឹ អំពេ
ជំពូកទី10 ចំគណុះដង
ី ូ មិសា្សត ន្ិងការារវ ិសវ កមម សំណង់សុី វ ិល
■សំណួរគលែ43 (មូ លគហត្ុន្ិងសញ្ញញថ្ន្ការបាក់ដី) ································································· : (4)

ជំពូកទី12 ចារ់ន្ិងរទរបញ្ញ ត្ត ពា
ិ ក់ពន្
័ ធ
■សំណួរគលែ44 (ការ្ត្ួ ត្ពិន្ិត្យគោយសវ យ័ត្ជា្រចាំ)·························································· : (1)
■សំណួរគលែ45 (ការគចញជាសារងម ីន្ូវវ ិញ្ញញរន្រ័្ត្រញ្ច រ់ការរណ្ុុះរណ្ត
ត លជំនាញ ) ····· : (2)
■សំណយរណលខ46 (ការដំគ ើងចគងក ៀងមុែ) ··················································································· : (4)
■សំណួរគលែ47 (គលបឿន្កំណត្់)····································································································· : (1)
■សំណួរគលែ48 (ការការពារការធាាក់ចុុះ។ ល។ ) ········································································ : (3)
■សំណយរណលខ49 (ការគផ្ទ រគ្រឿងយន្ត សណ
ំ ង់្រគេទយាន្យន្ត ) ·············································· : (1)
■សំណួរគលែ50 (វវ ិធាន្ការណ៍ ន្ដល្ត្ូវគ្វ ើកនុងនាមជាអា កគអាយែច ដ
ី ូ ចជាគ្រឿងាសុីន្ជាគដើម) ············ : (2)
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