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1. ယာဉ်အမျ ြိုျိုးအစာျိုးဆ ာက်လုပ်ဆရျိုးစက်ယန္တရာျိုးန္ငှို့စ်ပ်လျဉ်ျိုးဆသာအဆပခခံဗဟုသုတမျာျိုး

ဆ ာက်လုပ်ဆရျိုးစက်ယန္တရာျိုးမျာျိုး အမျ ြိုျိုးအစာျိုးခွ ပခာျိုးပခငျ်ိုး (လုပ်ငနျ်ိုးခွငဆ်ဘျိုးအန္တရာယ်ကငျ်ိုးရှငျ်ိုးဆရျိုးန္ငှို့ ်ကျနျ်ိုးမာသန ို့ရ်ှငျ်ိုး ဆရျိုးဥပဆဒ (roudou 

anzen eiseihou) အမျ ြိုျိုးအစာျိုးပပ ဇယာျိုး 7) 

① ဆပမည  ရန၊် ကက ျိုးမာျိုးဆသာဝနမ်ျာျိုးသယ်ယူပ ု ို့ဆ ာငရ်န၊် ဝနက် ုမကာတငရ်နသ်ံုျိုးဆသာစက်ယန္တရာျိုးမျာျိုး (ဘူဒ ဇုာ၊  ွနစ်က်၊ ဆပမဆကာ်ကာျိုး 

စသည်)

② တူျိုးဆဖာ်သညို့်စက်ယန္တရာျိုး (ဘက်ဟ ုျိုးစသည်)

③ အဆပခခံအုတ်ပမစ်အတွက်စက်ယန္တရာျိုး (တ ုငစ် ုက်စက်၊ ပုံသွငျ်ိုးစက်စသည်)

④ သ ပ်သည်ျိုးဆအာငပ်ပြိုလုပ်ရနအ်တွက်စက်ယန္တရာျိုး (roller စသည်)

⑤ ကွနက်ရစ်ဆလာငျ်ိုးရနအ်တွက်စက်ယန္တရာျိုး(ကွနက်ရစ်ပန် ို့ကာျိုးစသည်)

⑥ ဖဖ ြိုဖျက်သညို့်စက်ယန္တရာျိုး (ဆဖာကစ်က်၊ သမံဏ ပဖတ်စက်စသည်၊ ကွနက်ရစ်ကက တ်ခွ စက်၊ ဖဖ ြိုဖျက်ရန ်mechanical grab)

1.1. ဖဖ ြိုဖျက်သညို့်စက်ယန္တရာျိုးအမျ ြိုျိုးအစာျိုးမျာျိုးန္ငှို့ရ်ည်ရွယ်ချက်မျာျိုး (ဝ ဆသသမျာျိုး) စသည် (အဆ ာက်အကူပပြိုစာအုပ် စာမျက်န္ာှ2) 

(1) ဆဖာက်စက်

ဟ ုက်ဒဆရာလစ်သ ု ို့မဟုတ် နယူမက်တစ် (pneumatic) ဖ အာျိုးပဖငို့ဆ်မာငျ်ိုးန္ငှသ်ညို့်ဆဖာက်စက်ယူနစ် ( ုန္ကှ်သညို့်ပုံစံ ကက တ်ခွ စက်) က ု

ပူျိုးတွ စက်က ရ ယာအပဖစ်တပ် င ်ာျိုးဆသာစက်ယန္တရာျိုး။ သကံူကွနက်ရစ်ပဖငို့ဖ်ွ ွဲ့စည်ျိုး ာျိုးဆသာ 

အဆ ာက်အအံုစသည်တ ု ို့က ုဖဖ ြိုဖျက်ရနအ်တွက် အသံုျိုးပပြိုသည်။ (ဓာတ်ပုံ1-1 က ုကကညို့်ပေါ) 

ဓာတ်ပုံ 1-1 ဆဖာက်စက် 

(MY)
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(2)သမံဏ ပဖတ်စက်

သမံဏ ဆဘာငစ်သည် (သ ံည်မဟုတ်ဆသာသတတ ြိုပစစည်ျိုးမျာျိုးပေါ၀ငသ်ည်။) တ ု ို့က ုပဖတ်ဆတာက်ရန၊် ကတဆ်ကကျိုးန္ငှို့တ်ူဆသာ ပူျိုးတွ စက်က ရ ယာ

မျာျိုးတပ် င ်ာျိုးဆသာစက်ယန္တရာျိုး။ သံကူပဖငို့ဖ်ွ ွဲ့စည်ျိုး ာျိုးဆသာအဆ ာက်အအံုစသည်တ ု ို့က ုဖဖ ြိုဖျက်ရနအ်တွက်အသံုျိုးပပြိုသည်။ (ဓာတ်ပုံ1-2 

က ုကကညို့်ပေါ) 

ဓာတ်ပုံ 1-2 သမံဏ ပဖတ်စက် 

(MY)
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(3) ကွနက်ရစ်ကက တ်ခွ စက်

ကွနက်ရစ်ပဖငို့ဆ် ာက်လုပ်ဖွ ွဲ့စည်ျိုး ာျိုးသညို့်အရာမျာျိုးက ုကက တ်ဆချရန၊် 

ကတ်ဆကကျိုးန္ငှို့တ်ူဆသာပူျိုးတွ စက်က ရ ယာမျာျိုးတပ် င ်ာျိုးဆသာစက်ယန္တရာျိုး။ 

(သကံူက ုပဖတ်ဆတာက်န္ ငုဆ်သာလုပ်ဆ ာငခ်ျက်မျာျိုးက ု ပ်ဆပေါငျ်ိုး ညို့် ာျိုးဆသာအရာမျာျိုးပေါ၀ငသ်ည်။)သကံူကွနက်ရစ်ပဖငို့ဖ်ွ ွဲ့စည်ျိုး ာျိုးဆသာအ

ဆ ာက်အအံုစသည်တ ု ို့က ုဖဖ ြိုဖျက်ရနအ်တွက်အသံုျိုးပပြိုသည်။ (ဓာတ်ပုံ 1-3၊ ဓေါတ်ပုံ 1-4၊ ဓေါတ်ပုံ 1-5 က ုကကညို့်ပေါ) 

ဓာတ်ပုံ 1-3 ကွနက်ရစ်ကက တ်ခွ စက် 

ဓာတ်ပုံ 1-4 ကွနက်ရစ်အကက ျိုးစာျိုးကက တ်ခွ စက် 

ဓာတ်ပုံ 1-5 ကွနက်ရစ်အဆသျိုးစာျိုးကက တ်ခွ စက် 

(MY)
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(4) ဖဖ ြိုဖျက်ရန ်mechanical grab 

သစ်သာျိုးပဖငို့တ်ည်ဆ ာက် ာျိုးသညို့်အရာမျာျိုးက ုဖဖ ြိုဖျက်ရန၊် သ ု ို့မဟုတ် ၎ငျ်ိုးဖဖ ြိုဖျက်ဖပ ျိုးဆသာအရာက ု ည ပ်ယူ ွ တငရ်န ်အတွက်ခက်ရငျ်ိုးပုံ 

grabber က ုပူျိုးတွ စက်က ရ ယာအပဖစ်တပ် င ်ာျိုးဆသာစက်ယန္တရာျိုး။ သစ်သာျိုးပဖငို့တ်ည်ဆ ာက်  ာျိုးသညို့်အ မ်ယာစသည်တ ု ို့က ုဖဖ ြိုဖျက်ပခငျ်ိုး၊ 

ဖဖ ြိုဖျက်ဖပ ျိုးဆသာအရာစသည်တ ု ို့က ုဖမ်ျိုးယူဖပ ျိုး ွ မယူပခငျ်ိုး၊  ရပ်ကာျိုးဆပေါ်သ ု ို့ဝန ် တငပ်ခငျ်ိုးလုပ်ငနျ်ိုးစသည်တ ု ို့အတွက်အသံုျိုးပပြိုသည်။   ု ို့အပပင ်

တည်ဆ ာက် ာျိုးသညို့်အရာမျာျိုး၏ ဖဖ ြိုဖျက် ာျိုးဆသာပစစည်ျိုး မျာျိုးက ုည ပ်ယူ ွ တငရ်နအ်တွက်လည်ျိုးအသံုျိုးပပြိုသည်။ (ဓာတ်ပုံ 1-6 

က ုကကညို့်ပေါ) 

 
ဓာတ်ပုံ 1-6 mechanical grab 

  

(MY)



8 

1.2. ဖဖ ြိုဖျက်သညို့်စက်ယန္တရာျိုးမျာျိုး၏ပူျိုးတွ စက်က ရ ယာမျာျိုး၏အမျ ြိုျိုးအစာျိုးမျာျိုး (အဆ ာက်အကူပပြိုစာအုပ် စာမျက်န္ာှ5) 

ဖဖ ြိုဖျက်သညို့်ဆ ာက်လုပ်ဆရျိုးစက်ယန္တရာျိုးတွင ် တပ် ငရ်ဆသာပူျိုးတွ စက်က ရ ယာအစ တ်အပ ုငျ်ိုးတစ်ခုစ ၏ အမည်မျာျိုးက ု ဆအာက်တွင ်

ဆဖာ်ပပ ာျိုးသည်။ 

ပုံ 1-1 ပူျိုးတွ စက်က ရ ယာအစ တ်အပ ုငျ်ိုးတစ်ခုစ ၏အမည်မျာျိုး 

bracket 

 လငဒ်ေါ (Cylinder) 

မူလ န္ငှို့န်တ် 

ဆ ာက် 

အဆပေါ်ဘက်ဖရ နစ်သည် 

 ံုလည်က ရ ယာ 

အဆပေါ်ဘက်ဖရ နစ်သည် 

 ံုလည်က ရ ယာ 

အဖွင်ို့အပ တ် လငဒ်ေါ (Cylinder) 

အဖွင်ို့အပ တ် လငဒ်ေါ 

(Cylinder) 

အဖွင်ို့အပ တ် လငဒ်ေါ (Cylinder) 

ဆအာက်ဘက်ဖရ န ်

မူလ န္ငှို့န်တ် 

ဆအာက်ဘက်ဖရ န ်

ပဖတ်ဆတာက်သညို့်လက်တံ (arm) 

Cutter 

① ဆဖာက်စက်ယူနစ် ②သမံဏ ပဖတ်က ရ ယာ

Frame 

ကက တ်ခွ သညို့် လက်တံ 

(arm) 

ကက တ်ခွ အမှတ် 

ကက တ်ခွ အမှတ် 

ကက တ်ခွ သညို့် လက်တံ 

(arm) 
Cutter 

③ကွနက်ရစ်အကက ျိုးစာျိုးကက တ်ခွ စက် ④ကွနက်ရစ်အဆသျိုးစာျိုးကက တ်ခွ စက်

အဆပေါ်ဘက်ဖရ နစ်သည် 

 ံုလည်က ရ ယာ 

ဆအာက်ဘက်ဖရ န ်

အဖွင်ို့အပ တ် လငဒ်ေါ 

(Cylinder) 

ည ပ်ယူသညို့်ချ တ် 

ည ပ်ယူသညို့်လက်တ ံ

(arm) 

ည ပ်ယူသညို့်ပွ ြိုငို့် 

ည ပ်ယူသညို့်ပွ ြိုငို့် 

ည ပ်ယူသညို့်လက်တံ 

(arm) 

ည ပ်ယူသညို့်ချ တ် 

Frame 

⑥grabber (အပပင ်လငဒ်ေါ (Cylinder) လုပ်ဆ ာငသ်ညို့်ပုံစံ)⑤grabber (အတွငျ်ိုး လငဒ်ေါ (Cylinder) လုပ်ဆ ာငသ်ညို့်ပုံစံ)

(MY)
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1.3. ဖဖ ြိုဖျက်သညို့်စက်ယန္တရာျိုး၏စက်က ုယ် ည် (အဆ ာက်အကူပပြိုစာအပ်ု စာမျက်န္ာှ6) 

(1) လုပ်ငနျ်ိုးသံုျိုးက ရ ယာမျာျိုး

လုပ်ငနျ်ိုးသံုျိုးက ရ ယာမျာျိုး  ုသည်မှာ ဖဖ ြိုဖျက်ပခငျ်ိုး၊ တူျိုးဆဖာ်ပခငျ်ိုး၊ ဆပမည  ပခငျ်ိုးစသညို့်လုပ်ငနျ်ိုးမျာျိုးက ုလုပ်ဆ ာငရ်န ် က ရ ယာမျာျိုးပဖစ်ဖပ ျိုး၊

ပူျိုးတွ စက်က ရ ယာမျာျိုး၊ လက်သည်ျိုး(bucket)၊ ဓေါျိုးသွာျိုးစသည်တ ု ို့န္ငှို့ ် ၎ငျ်ိုးတ ု ို့က ုဆ ာက်ပံို့ဆသာ လက်တံ(Boom)၊ လက်တံ (arm) 

စသည်တ ု ို့က ုဆခေါ်သည်။ 

ပုံ 1-2 လုပ်ငနျ်ိုးသံုျိုးက ရ ယာမျာျိုး 

(2) စက်က ုယ် ည်ပဒပ် ု

စက်က ုယ် ည်ပဒပ် ု  ုသည်မှာ ယာဉ်အမျ ြိုျိုးအစာျိုးဆ ာက်လုပ်ဆရျိုးစက်ယန္တရာျိုးမှ လုပ်ငနျ်ိုးသံုျိုးက ရ ယာမျာျိုးက ုဖယ် ုတ်  ာျိုးဆသာ အရည ်

 ညို့်မတွက် ာျိုးဆသာပဒပ် ု (ဆလာငစ်ာ  ၊   အမျ ြိုျိုးအစာျိုး၊ ဆရစသည်တ ု ို့မပေါရှ ဆသာပဒပ် ု) ပဖစ်ဖပ ျိုး၊ တစ်နည်ျိုးအာျိုးပဖငို့ ် စက်က ုယ် ည်၏ 

ပဒပ် ုပဖစ်သည်။ 

ပုံ 1-3 စက်က ုယ် ည်ပဒပ် ု

(3) စက်ပဒပ် ု

စက်ပဒပ် ု  ုသည်မှာ

ယာဉ်အမျ ြိုျိုးအစာျိုးဆ ာက်လုပ်ဆရျိုးစက်ယန္တရာျိုးအတွက်လ ုအပ်ဆသာလုပ်ငနျ်ိုးသံုျိုးက ရ ယာမျာျိုးက ုတပ် င ်ာျိုးသညို့်အဆနအ ာျိုးအတ ုငျ်ိုးရှ သညို့် 

ပဒပ် ုပဖစ်ဖပ ျိုး၊ လက်သည်ျိုး (bucket) စသည်တ ု ို့တွင ် ဆပမန္ငှို့သ် မျာျိုးစသည်တ ု ို့က ုမတငဆ် ာင ်ာျိုးဆသာ အဆနအ ာျိုး (ဝနမ်တင ်ာျိုး 

ဆသာအဆပခအဆန) ၏ အရည်ပေါ ညို့်တွက် ာျိုးဆသာပဒပ် ု (ဆလာငစ်ာ  ၊   အမျ ြိုျိုးအစာျိုး၊ ဆရစသည်တ ု ို့ပေါရှ ဆသာပဒပ် ု) ပဖစ်သည်။ 

ပုံ 1-4 စက်ပဒပ် ု

လုပ်ငနျ်ိုးသံုျိုးက ရ ယာမျာျိုး 

စကက် ုယ် ည်ပဒပ် ု

စကက် ုယ် ည်ပဒပ် ု

ဆရ 

 
 အ
မ
ျ ြိုျိုးအ

စ
ာျိုး 

ဆ
လ
ာင
စ်
ာ 
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(4) စက်၏စုစုဆပေါငျ်ိုးပဒပ် ု 

စက်၏စုစုဆပေါငျ်ိုးပဒပ် ု  ုသည်မှာ စက်ပဒပ် ု၊ အမျာျိုး ံုျိုးတငန်္ ငုဆ်သာပဒပ် ုန္ငှို့် 55kg/လူ တွငလ် ုက်ပေါစ ျိုးနငျ်ိုးမညို့် 

လုပ်သာျိုးက ုတငဆ် ာငဖ်ပ ျိုး ရလာဆသာပဒပ် ု၏  ပ်ဆပေါငျ်ိုး ာျိုးပခငျ်ိုးပဖစ်သည်။ 

(မှတ်ချက်) အ က်ပေါ (2) မှ (4) အ  ရှ  ပဒပ် ုတွင ်ွ ငငအ်ာျိုးပမနန်္ှုနျ်ိုးသက်ဆရာက်သညို့်အရာမျာျိုးသည်၊ အ က်ပေါ အသ ျိုးသ ျိုး၏ 

စက်က ုယ် ည်ပဒပ် ု၊ စက်ပဒပ် ု၊ စက်၏စုစုဆပေါငျ်ိုးပဒပ် ုတ ု ို့ပဖစ်လာသည်။ 

ပုံ1-5 စက်၏စုစုဆပေါငျ်ိုးပဒပ် ု 

(5) တည်ဖင မ်မှုပမာဏ

တည်ဖင မ်မှုပမာဏ  ုသည်မှာ ယာဉ်အမျ ြိုျိုးအစာျိုးဆ ာက်လုပ်ဆရျိုးစက်ယန္တရာျိုးသည် ၎ငျ်ိုးဆ ာငို့ဒ် ဂရ အ  လ မကျသည်က ု ဆဖာ်ပပဖပ ျိုး၊

တည်ဖင မ်မှုပမာဏမျာျိုးဆသာဘက်က လ ကျရနခ်က်ခ ပခငျ်ိုးက ုညွှနပ်ပသည်။ 

  ု ို့အပပင ် ဤတည်ဖင မ်မှုပမာဏက ု ၎ငျ်ိုးယာဉ်အမျ ြိုျိုးအစာျိုးဆ ာက်လုပ်ဆရျိုးစက်ယန္တရာျိုးသည် ဆရပပငည် အတ ုငျ်ိုးပဖစ်ဆနပခငျ်ိုး န္ငှို့၊် 

မာဆကျာဆသာ မျက်န္ာှပပငဆ်ပေါ်တငွရ်ှ ဆသာအရာ  ု ို့ပဖငို့ယ် ူကာတွကခ်ျက်သည်။ အမှနတ်ကယ်ဆ ာက်လုပ်ဆရျိုးဆနရာ မျာျိုးစသည်တ ု ို့တွင၊် 

အသံုျိုးပပြိုမှု လုပ်ငနျ်ိုးခွငပ်တ်၀နျ်ိုးကျငအ်ဆပခအဆန၌အ ငမ်ဆပပမှုမျာျိုးရှ ဆသာဆကကာငို့၊် စက်ယန္တရာျိုးတွင ် ဆဖာ်ပပ ာျိုးဆသာတည်ဖင မ်မှုပမာဏ 

က ုဆလျှာို့ချဖပ ျိုး လုပ်ငနျ်ိုးက ုလုပ်ဆ ာငရ်နလ် ုအပ်သည်။ 

ပုံ 1-6 တည်ဖင မ်မှုပမာဏ 

(တည်ဖင မ်မှုပမာဏ) 

စက်၏စုစုဆပေါငျ်ိုးပဒပ်  ု

ဆရ 

 
 အ
မ
ျ ြိုျိုးအ

စ
ာျိုး 

ဆ
လ
ာင
စ်
ာ 

လ
 ုက်
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ေါစ
 ျိုးန
င
ျိုးမ
ည
ို့်လု
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(6) ဆတာငတ်က်န္ ငုစွ်မ်ျိုး

ဆတာငတ်က်န္ ငုစွ်မ်ျိုး  ုသည်မှာ ယာဉ်အမျ ြိုျိုးအစာျိုးဆ ာက်လုပ်ဆရျိုးစက်ယန္တရာျိုး၏ ဆမာ်တာစသည်တ ု ို့၏စွမ်ျိုးရည်က ု အဆပခပပြို၍ 

တွက်ချက် ာျိုး ဆသာ ဆတာငတ်က်န္ ငုသ်ညို့် အပမငို့ ်ံုျိုးစွမ်ျိုးရည်ပဖစ်ဖပ ျိုး၊ ဆယဘုယျအာျိုးပဖငို့ဆ် ာငို့ ် (αဒ ဂရ ) သ ု ို့မဟုတ် အဆစာငျ်ိုး (%) 

ပဖငို့ဆ်ဖာ်ပပသည်။ 

  ု ို့အပပင ် အမှနတ်ကယ်မှာ crawler (crawler belts) သ ု ို့မဟုတ် တာယာ န္ငှို့ ် ဆပမမျက်န္ာှပပငအ်ကကာျိုး slippage (ကွာပခာျိုးချက်) ရှ ဖပ ျိုး၊ 

အ  ုပေါဆ ာငို့ဒ် ဂရ အ  မတက်န္ ငုပ်ခငျ်ိုးမှာ ပုံမှနပ်ငပ်ဖစ်သည်။ 

ပုံ 1-7 ဆတာငတ်က်န္ ငုစွ်မ်ျိုး 

(7) ပျမ်ျိုးမျှဆပမပပငဖ် အာျိုး

ပျမ်ျိုးမျှဆပမပပငဖ် အာျိုး  ုသည်မှာ ယာဉ်အမျ ြိုျိုးအစာျိုးဆ ာက်လုပ်ဆရျိုးစက်ယန္တရာျိုးမှဆပမပပငသ် ု ို့သက်ဆရာက်ဆစဆသာအာျိုးက ုက ုယ်စာျိုးပပြိုဖပ ျိုး၊ 

ဆယဘုယျအာျိုးပဖငို့ဆ်အာက်ပေါပုံဆသနည်ျိုးပဖငို့ဆ်ဖာ်ပပသည်။ 

ပျမ်ျိုးမျှဆပမပပငဖ် အာျိုး =
စက်၏စုစုဆပေါငျ်ိုးအဆလျိုးချ န် × 9.8

စုစုဆပေါငျ်ိုးဆပမပပငန်္ငှို့ ် ဆတွွဲ့ မှုဧရ ယာ
（kN/m2） 

① crawler အမျ ြိုျိုးအစာျိုးတွင ် “စက်၏စုစုဆပေါငျ်ိုးအဆလျိုးချ န”်က ု crawler ၏ စုစုဆပေါငျ်ိုးဆပမပပငန်္ငှို့ ် ဆတွွဲ့ မှုဧရ ယာပဖငို့ ်

စာျိုး ာျိုးဆသာတနဖ် ုျိုးပဖစ်သည်။ ဤတွင ်crawler ၏ဆပမပပငန်္ငှို့ ် ဆတွွဲ့သညို့်အလျာျိုးသည် ပုံ (1-8) တွငဆ်ဖာ်ပပ ာျိုးဆသာ L အရှည်ပဖစ်သည်။ 

ပျမ်ျိုးမျှဆပမပပငဖ် အာျိုး =
Ｗ× 9.8

Ｓ
=
Ｗ × 9.8

2Ｂ ×Ｌ
（kN/m2） 

W: စက်၏စုစုဆပေါငျ်ိုးအဆလျိုးချ န（်t） 

S: စုစုဆပေါငျ်ိုးဆပမပပငန်္ငှို့ ် ဆတွွဲ့ မှုဧရ ယာ ＝Ｂ×Ｌ（m2） 

L: စုစုဆပေါငျ်ိုးအဆလျိုးချ နအ်ဆနအ ာျိုးတွင ် အ ုငဒ်လာ (လည်ပတ်ဆစဆသာဆသာဘ ျိုး) န္ငှို့် စပဆရာို့ကတ် (Sprocket) 

(ဆခွျိုးသွာျိုးစ တ်ပေါဆသာချ နျ်ိုးပဖငို့လ်ည်ဆသာဘ ျိုး) တ ု ို့၏ အကကာျိုးဗဟ ုအကွာအဆဝျိုး (m) 

B: Crawler ၏အကျယ် (m) 

(အတက်ဆ ာငို့)် 

crawler 

အ ုငဒ်လာ စပဆရာို့ကတ် (Sprocket) 

ပုံ 1-8 L န္ငှို့ ်B အကကာျိုး က်န္ယွ်မှု 

(MY)
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② ဘ ျိုးအမျ ြိုျိုးအစာျိုး (wheel type) တွင ် စက်၏စုစုဆပေါငျ်ိုးအဆလျိုးချ နမှ် ရလာဆသာ ဆရှွဲ့ဘ ျိုးန္ငှို့ဆ်နာက်ဘ ျိုး၏ ဝင ် ု ျိုးအဆလျိုးချ နက် ု၊ ဆရှ ွဲ့ဘ ျိုးန္ငှို့်

ဆနာက်ဘ ျိုး၏ ဆပမပပငန်္ငှို့ ် စပ်ဆနဟနပ်မငရ်ဆသာဆပမမျက်န္ာှပပငဧ်ရ ယာ (ပုံ1-9 က ုကကညို့်ပေါ) က ု ပ်ဆပေါငျ်ိုးဖပ ျိုး အသ ျိုးသ ျိုးက ုစာျိုး ာျိုးဆသာ 

တနဖ် ုျိုးပဖစ်သည်။ 

ပုံ 1-9 ဆပမပပငန်္ငှို့ ် စပ်ဆနဟနပ်မငရ်ဆသာဆပမမျက်န္ာှပပငဧ်ရ ယာ 

တာယာ 

ဆပမပပင ်

ဝင ် ု ျိုးအဆလျိုးချ န ်

ဆပမပပငန်္ငှို့ ် စပ်ဆနဟနပ်မငရ်

ဆသာဆပမမျက်န္ာှပပငဧ်ရ ယာ 

(MY)
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2. ယာဉ်အမျ ြိုျိုးအစာျိုးဆ ာက်လုပ်ဆရျိုးစက်ယန္တရာျိုး၏ ဆမာ်တာန္ငှို့ ်ဟ ုက်ဒဆရာလစ်စနစ်

2.1. ဆမာ်တာ (အဆ ာက်အကူပပြိုစာအပ်ု စာမျက်န္ာှ11) 

ဆမာ်တာသည် စွမ်ျိုးအငအ်မျ ြိုျိုးမျ ြိုျိုးက ုစက်မှု  ုငရ်ာအလုပ်အပဖစ်သ ု ို့ဆပပာငျ်ိုးလ ရန ်လုပ်ဆ ာငသ်ညို့်စက်ပဖစ်သည်။ စက်စသည်တ ု ို့တွငအ်သံုျိုးပပြို 

ဆသာအဓ ကဆမာငျ်ိုးန္ငှသ်ညို့်ဆမာ်တာမျာျိုးတွင ် ဒ ဇယ်အငဂ်ျင၊် ဓာတ်  အငဂ်ျငစ်သညို့် အတွငျ်ိုး ပ ုငျ်ိုးဆလာငက်ျွမ်ျိုးမှုအငဂ်ျင၊် ဆမာ်တာ 

စသညို့်လျှပ်စစ်ဆမာ်တာစသည်တ ု ို့ပေါဝငသ်ည်။ 

ဆယဘုယျအာျိုးပဖငို့ယ်ာဉ်အမျ ြိုျိုးအစာျိုးဆ ာက်လုပ်ဆရျိုးစက်ယန္တရာျိုး၏ ဆမာ်တာက ု အဓ ကအာျိုးပဖငို့ ် ဒ ဇယ်အငဂ်ျငတ်ွင ် အသံုျိုးပပြိုဆနသည်။ 

အဆသျိုးစာျိုးမျာျိုးန္ငှို့အ် ူျိုးအမျ ြိုျိုးအစာျိုးမျာျိုးတွင ် ဓာတ်  အငဂ်ျငမ်ျာျိုးအသံုျိုးပပြို ာျိုးသည်မျာျိုးလည်ျိုးရှ သည်။   ု ို့အပပင ်အတွငျ်ိုးပ ုငျ်ိုးဆလာငက်ျွမ်ျိုးမှု 

အငဂ်ျငအ်စာျိုး လျှပ်စစ်ဆမာ်တာက ုသံုျိုးဆသာဆ ာက်လုပ်ဆရျိုးစက်မျာျိုးရှ သည်။ 

ဇယာျိုး 2-1 ဒ ဇယ်အငဂ်ျငန်္ငှို့ဓ်ာတ်  အငဂ်ျငတ် ု ို့၏ကွာပခာျိုးချက် 

*ဆလာငစ်ာ  အမျ ြိုျိုးအစာျိုး (ဒ ဇယ ်  (keiyu)၊ ဓာတ်  ) တ ု ို့က ုမမှာျိုးဆစရနသ်တ ပပြိုပေါ။

2.1.1. ဒ ဇယ်အငဂ်ျငဖ်ွ ွဲ့စည်ျိုးပုံ (အဆ ာက်အကူပပြိုစာအုပ် စာမျက်န္ာှ13) 

ပုံ 2-3 ဆလက ုစုပ်ယူသွငျ်ိုးပခငျ်ိုး / အ ပ်ဆဇာက ရ ယာ၏ဥပမာ 

ဓာတ် 

လျှပ်စစ်မ ျိုးပွာျိုးပဖငို့ ်

ဆပေါ ို့သည် 

ဆစျျိုးဆပေါသည် 

မဆကာငျ်ိုးဆသာ (22-28%) 

ဆ ျိုးကက ျိုးသည် 

မျာျိုးသည် 

ဆလာငစ်ာ  အမျ ြိုျိုးအစာျိုး 

မ ျိုးည  နည်ျိုး 

ပမငျ်ိုးဆကာငဆ်ရအာျိုးတစ်ခု၏အငဂ်ျငပ်ဒပ်  ု

ပမငျ်ိုးဆကာငဆ်ရအာျိုးတစ်ခု၏ဆစျျိုးန္ှုနျ်ိုး

အပူ  ဆရာက်မှု 

ဒ ဇယ်အငဂ်ျင ်

ဒ ဇယ် 

ဆလျိုးသည် 

ဆကာငျ်ိုးဆသာ (30-40%) 

ဓာတ်  အငဂ်ျင ်

ဆလသန ို့စ်က ်

Dust indicator 

အ ပ်ဆဇာ manifold 

Forced 

induction 

အမျ ြိုျိုးအစာျိုး 
အချက်မျာျိုး 

လည်ပတရ်နက်နုက်ျစရ တ ်

မ ျိုးဆကကာငို့အ်န္တရာယ်ရှ န္ ငုမ်ှု

ဆလ ုဖ အာျိုးပဖငို့ ်က ယု်တ ုငအ်လ ုအဆလျာက်မ ျိုးည  ပခငျ်ိုး 

ဆ ျိုးကက ျိုးသည် 

ဆစျျိုးဆပေါသည် 

နည်ျိုးသည် 

Blower 

impeller Pre-cleaner 

 လငဒ်ေါဆခေါငျ်ိုး (Cylinder head) 

 လငဒ်ေါဘဆလာို့ (Cylinder block) 

ပစစတင ်

တာဘ ုင ်impeller 

အ ပ်ဆဇာအ  ု ို့ရှင ်

muffler 

အ
 ပ်
ဆ
ဇ
ာ 

ဖ
 အ
ာျိုးဆ

ပ
ျိုးဆ
လ
ဆ
ကက

ာင
ျိုး 

(MY)
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ပုံ 2-4 ဆချာ  က ရ ယာစနစ်၏ဥပမာ 

ပုံ 2-5 ဆလာငစ်ာ  က ရ ယာစနစ်၏ဥပမာ 

 filter 

 cooler 

  စစ် 

  ပန ို့ ်

ဆလာငစ်ာ  တ ငုက်ဆလာငစ်ာ  ညို့်ဆသာ 

nozzle 

ဆလာငစ်ာ  ညို့်

ဆသာပန ို့ ်

ဆလာငစ်ာ  ဆ ာက်

ပံို့ဆရျိုးပန ို့ ်

ဆလာငစ်ာ   filter 

ဂေါဘာနာ 

(MY)
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ပုံ 2-6 Water-cooled အငဂ်ျင ်ဆအျိုးဆစဆသာက ရ ယာစနစ်၏ပုံကကမ်ျိုး 

ပုံ 2-7 ဆအာ်လ်တာဆနတာ၏ဥပမာ 

2.1.2. ဆလာငစ်ာ   / အငဂ်ျငဝ် ုင ်(အဆ ာက်အကူပပြိုစာအုပ် စာမျက်န္ာှ18) 

အငဂ်ျငဝ် ုငတ်ွင ်①ဆချာဆမွွဲ့ဆစဆသာ၊ ② ဆအျိုးဆစဆသာ၊ ③ အလံုပ တဆ်စဆသာ၊ ④ သန ို့ရ်ှငျ်ိုးဆစဆသာ၊ ⑤ သဆံချျိုးတက်ပခငျ်ိုးမှ 

ကာကွယ်ပခငျ်ိုးစသညို့်လုပ်ငနျ်ိုးဆ ာငတ်ာအမျ ြိုျိုးမျ ြိုျိုးရှ ဖပ ျိုး၊ အငဂ်ျငဝ် ုငအ်မည်အမျ ြိုျိုးမျ ြိုျိုးရှ ဆသာ်လည်ျိုး၊ ဆ ာက်လုပ်ဆရျိုးစက်ယန္တရာျိုး 

အသံုျိုးပပြိုပုံရှငျ်ိုးလငျ်ိုးချက်စာအုပ်တွင ်ဆဖာ်ပပ ာျိုးဆသာစံန္ှုနျ်ိုးရှ သညို့်ပစစည်ျိုး က ုအသံုျိုးပပြိုရန ်လ ုအပ်သည်။ 

ဆရတ ုငက်  ပနက်ာ 

သာမ ုစတက် 

ဆရပန ို့ ်

အဆအျိုးအပူချ နပ်ပက ရ ယာ 

  ပန ို့မှ် (  ) 

 လငဒ်ေါဆခေါငျ်ိုး (Cylinder head) 

 လငဒ်ေါလ ုငန်ာ (Cylinder liner) 

ဆအာ်လ်တာဆနတာ 

ဘက် ရ  

Water manifold 

စက်န္ှု ျိုးခလုတ် 

အငဂ်ျငဝ် ုင ်cooler 

(MY)
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2.2. ဟ ုက်ဒဆရာလစ်စနစ် (အဆ ာက်အကူပပြိုစာအုပ် စာမျက်န္ာှ18) 

2.2.1. ဟ ုက်ဒဆရာလစ်စနစ် (အဆ ာက်အကူပပြိုစာအုပ် စာမျက်န္ာှ19) 

ပန ို့သ်ည် မ ုက်ခ  ုအစ တ်အပ ုငျ်ိုးမျာျိုးပဖငို့ဖ်ွ ွဲ့စည်ျိုး ာျိုးဆသာစက်ပဖစ်ဖပ ျိုး၊ ဖုနမ်ှုန ို့၊် သ စသည်တ ု ို့ဆကကာငို့ ်ပျက်စ ျိုးပခငျ်ိုး၊ ပခစ်ရာ ငပ်ခငျ်ိုးမျာျိုးပဖစ်ပေါက 

ဖ အာျိုးမတက်န္ ငုဆ်တာို့၍သတ ပပြိုပေါ။ filter သည် ဟ ုက်ဒဆရာလစ် ာျိုးကစ်အတွငျ်ိုးရှ  ဟ ုက်ဒဆရာလစ်  က ု စစ် ုတ်ဖပ ျိုး၊ ဖုနမ်ှုန ို့မ်ျာျိုး 

က ုဖယ်ရှာျိုးဆပျိုးဆသာ လုပ်ငနျ်ိုးဆ ာငတ်ာက ုလုပ်ဆ ာငသ်ညို့်ပစစည်ျိုးပဖစ်သည်။ filter က ုပ တ်  ု ို့သွာျိုးပေါကဖ အာျိုးသည် မတက်န္ ငုဆ်ကကာငျ်ိုး 

သတ ပပြိုပေါ။ 

ပုံ 2-9 ဟ ုက်ဒဆရာလစ်စနစ်ယန္တရာျိုး၏ပခံြိုငံသုံုျိုးသပ်ချက် 

ပုံ 2-10 ဂ ယာပန ို့၏်လည်ပတ်မှုန ယာမအကျဉ်ျိုးချြိုပ် 

ပုံ 2-11 Swashplate အမျ ြိုျိုးအစာျိုး၏ဥပမာ 

ဖ အာျိုးအပမငို့ ်

ဟ ကု်ဒဆရာလစ်   

အငဂ်ျင ်

ဟ ုက်ဒဆရာလစ်ပန ို့(်ဟ ုက် 

ဒဆရာလစ်  က ု ဖ အာျိုး 

အပမငို့ပ်ဖငို့ပ် ု ို့လွတ်သည်) 

ဟ ုက်ဒဆရာလစ်  နျ်ိုးချြိုပ်မှု 

အ  ု ို့ရှင(်ဟ ုက်ဒဆရာလစ် 

ဖ အာျိုး၊  ငျ်ိုးသညို့်ဦျိုးတည်ရာ 

က ု  နျ်ိုးချြိုပ်သည်) 

ဖ အာျိုးအပမငို့ ်

ဟ ကု်ဒဆရာလစ်   

ဖ အာျိုးအန မို့ ်ဟ ကုဒ်ဆရာလစ် 

ဖ အာျိုးအန မို့ ်ဟ ကု်ဒဆရာလစ် 

ဟ ုက်ဒဆရာလစ်စွမ်ျိုးအငပ် ု ို့လွှတ်က 

ရ ယာ(  ဖ အာျိုးက ုစက ်

မှုစွမ်ျိုးအငအ်ပဖစ်ဆပပာငျ်ိုးသည)် 

အလုပ်မျာျိုး 

(အရွယ်အစာျိုး၊ 

အပမနန်္ှုနျ်ိုး / 

ဦျိုးတည်ရာ) 

ဟ ုက်ဒဆရာလစ်  သ ု

ဆလှာငက်န ်

အရနစ်က်ပစစည်ျိုး 

ပစစတင ်

ဝငဆ်ပေါက် / 

 ွက်ဆပေါက ်

အ  ု ို့ရှင ်plate 

ဟ
 ုက်
ဒ
ဆ
ရ
ာလ

စ
် 
 စ
ုပ
်ယူ
သ
ည
ို့်အ
ဆ
ပ
ေါက်

 

ဟ
 ုက
်ဒ
ဆ
ရ
ာလ

စ
် 
  ု
တ
်ဆ
ပ
ေါက်

 

စွမ်ျိုးအငပ် ု ို့လွှတ်အနာျိုးကွတ် 

ဝင ် ု ျိုး 

 လငဒ်ေါဘဆလာို့ (Cylinder block) 

ဝငဆ်ပေါက် / 

 ွက်ဆပေါက် 

(MY)



17 

ပုံ 2-12 Swashplate အမျ ြိုျိုးအစာျိုး၏ဥပမာ 

ပုံ 2-13 ဟ ုက်ဒဆရာလစ် လငဒ်ေါ(Cylinder)၏ဥပမာ 

ပုံ 2-14 ပစစတငဆ်မာ်တာ၏ဥပမာ 

Swashplate 

ဝင ် ု ျိုး 

 လငဒ်ေါဘဆလာို့ (Cylinder block) 

ပစစတင ်

ဝငဆ်ပေါက် / 

 ွက်ဆပေါက် 

ဝငဆ်ပေါက် / 

 ွက်ဆပေါက် 

အ  ု ို့ရှင ်plate 

 လငဒ်ေါဆခေါငျ်ိုး (Cylinder 

head) 

 လငဒ်ေါ (Cylinder) 

ပစစတင ်

ပစစတင ်

Swashplate က ုယ် ည် အကာ 

shaft shaft 

 လငဒ်ေါဘဆလာို့ (Cylinder block) 

Radial 

အမျ ြိုျိုးအစာျိုး 

Axial 

အမျ ြိုျိုးအစာျိုး 

ပစစတင ်

(MY)
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ပံု2-15 Check valve  လညပ်တ်မှုပံုရ ပ်      ဓာတပ် 2-1 Check valve  ၏ဥပမာ 

ပံု 2-16 ဟ ုကဒ်ဆရာလစ ် သ ဆုလှာငက်န၏်ဥပမာ 

ပံု 2-17 ပ ကု်လ ုငျ်ိုးသံုျိုးfilter ၏ဥပမာ 

Air Breather 

filter 

  စစ် 

  လယ်ဗယ်တ ုငျ်ိုးတာတ ုင် 

Trap 

ပန ို့သ်ု ို့

  ဝငဆ်ပေါက် 

 
ကွ
် ဆ
ပ
ေါက

် 
သဆကေတ ရပ်ပခငျ်ိုး စ ျိုး ငျ်ိုးမှု 

လည်ပတ်မှုပုံရ ပ် 

notch wire 

(MY)
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3. ဖဖ ြိုဖျက်သညို့်စက်ယန္တရာျိုး ဆပပျိုး ွ ပခငျ်ိုးန္ငှို့စ်ပ်လျဉ်ျိုးသညို့် ပစစည်ျိုးက ရ ယာမျာျိုး၏ဖွ ွဲ့စည်ျိုးပုံ

3.1. crawler အမျ ြိုျိုးအစာျိုး ဖဖ ြိုဖျက်သညို့်စက်ယန္တရာျိုး ဆပပျိုး ွ မှုပစစည်ျိုးက ရ ယာမျာျိုး၏ဖွ ွဲ့စည်ျိုးပုံ (အဆ ာက်အကူပပြိုစာအုပ် စာမျက်န္ာှ28)

ပုံ3-3 ဟ ုက်ဒဆရာလစ် crawler ၏ စက်တည်ဆ ာက်ပုံ 

*1∼3 လုပ်ငနျ်ိုးသံုျိုးက ရ ယာမျာျိုး (အဆရှွဲ့ဘက်) *3 ပူျိုးတွ စက်က ရ ယာမျာျိုး (လုပ်ငနျ်ိုးက ရ ယာမျာျိုး) *4∼5 စက်က ုယ် ည်

ပုံ3−4 ပေါဝေါ ုတ်လွှငို့မ်ှုစနစ်စက်က ရ ယာမျာျိုး၏ဥပမာ 

လုပ်ငနျ်ိုးသုံျိုးက ရ ယာမျာျိုး (အဆရှွဲ့ဘက်) 

လက်တ ံ

(arm)*1 

လက်သည်ျိုး(bucket)*3 

လက်သည်ျိုး(bucket)

 လငဒ်ေါ(Cylinder) 

  နျ်ိုးချြိုပ်အ  ု ို့ရှင ်(  နျ်ိုးချြိုပ်မှု) 

ဟ ကု်ဒဆရာလစ်  သ ုဆလာှငက်န ်

muffler 

အငဂ်ျင ်

ဟ ကု်ဒဆရာလစ်ပန ို့ ်

ဆအာက်ပ ုငျ်ိုးဆပပျိုး ွ မှုက ုယ် ည် 

အ က် ုံလည်က ုယ် ည် 

Counter weight 

ဆရတ ငုက် ၊ 

 cooler 

ဘက် ရ  

ဆပပျိုး ွ မှုဆမာ်တာ ဆပပျိုး ွ မှုပစစည်ျိုးက ရ ယာ 

ဆအာက ်roller 

အဆပေါ် roller 

ဆအာက်ပ ုငျ်ိုးဆပပျိုး ွ မှုက ယု် 

ည ်

Tooth 

(လကသ်ည်ျိုး) 

Cab (ဆမာငျ်ိုးသူ  ုငသ်ညို့်ဆနရာ) 

crawler (က ုယ် ည်) 

အ ုငဒ်လာ 

အငဂ်ျင ်

ဆလာငစ်ာ  တ ငုက်  

ဆပပျိုး ွ မှုဆမာ်တာ 

 ုံလည်အ စ် စပဆရာို့ကတ ်(Sprocket) 

crawler 

လှညို့်သညို့်ဆမာ်တာ 

လက်တ ံ(arm)  လငဒ်ေါ(Cylinder) 

လက်တံ(Boom)*2 

စငတ်ာဂျွ ြိုငို့ ်

 ံုလည်အကူကွငျ်ိုး 

ဆလာငစ်ာ  တ ငုက်  

  နျ်ိုးချြိုပ်အ  ု ို့ရှင ်

ဟ ကု်ဒဆရာလစ်ပန ို့ ်

*4

*5

(MY)
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3.1.1. ဆအာက်ဆပခဘ ျိုးပတ်လည်စက်က ရ ယာမျာျိုး၏ဥပမာ (အဆ ာက်အကူပပြိုစာအုပ် စာမျက်န္ာှ33) 

crawler အမျ ြိုျိုးအစာျိုးသည်ဘ ျိုးအမျ ြိုျိုးအစာျိုး (wheel type) န္ငှို့န်္ ှု ငျ်ိုးယှဉ်လျှင ် ဆပမပပငဖ် အာျိုးမှာန မို့်ဖပ ျိုး၊ ဆပမ  ုငျ်ိုးန္ငှို့ ် ဆပမအဆပျာို့မျာျိုး 

တွငလ်ုပ်ငနျ်ိုးလုပ်ဆ ာငန်္ ငုဆ်သာ်လည်ျိုး၊ ဆမာငျ်ိုးန္ငှန်္ှုနျ်ိုးမှာ 2∼6 km/h ခန ို့မ်ျှဆန္ျှိုးသည်။ 

ပုံ3-8 ဆအာက်ဆပခဘ ျိုးပတ်လည်စက်က ရ ယာမျာျိုး၏ဥပမာ 

ပုံ3-9 ရာဘာ crawler ဆ ာငလ် ုကပ်ဖတ်ပ ုငျ်ိုးပုံ၏ဥပမာ 

ဓာတ်ပုံ 3-3 ရာဘာ crawler ၏ဥပမာ 

စပဆရာို့ကတ ်(Sprocket) 

crawler 

Carrier roller 

Final drive 

Truck roller 

Center guard 

Front guard 

Recoil spring 

အ ုငဒ်လာ 

ရာဘာ mandrel 

ဝေါယာ 

(MY)
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3.2. ဘ ျိုးအမျ ြိုျိုးအစာျိုး (wheel type) ဖဖ ြိုဖျက်သညို့် စက်ယန္တရာျိုး ဆပပျိုး ွ မှုပစစည်ျိုးက ရ ယာမျာျိုး၏ဖွ ွဲ့စည်ျိုးပုံ (အဆ ာက်အကူပပြိုစာအုပ် 

စာမျက်န္ာှ35) 

3.2.1. ပေါဝေါ ုတ်လွှငို့စ်က် (အဆ ာက်အကူပပြိုစာအုပ် စာမျက်န္ာှ35) 

ပုံ 3-10 ②ပေါဝေါ ုတ်လွှငို့မ်ှုစနစ်စက်က ရ ယာမျာျိုး၏ဥပမာ 

ပ ု ို့လွှတ်ပခငျ်ိုး
စငတ်ာ ံုလည်အ စ် 

အငဂ်ျင ် ဆနာက်ဘ ျိုး 
ဆမာငျ်ိုးန္ငှရ်နအ်တွက်ဟ ုက်ဒ

ဆရာလစ်ဆမာ်တာ 

drive shaft ဆရှွဲ့ဘ ျိုး 

အဆရှွဲ့ဘက် drive ဝင ် ုျိုး 

ယာဉ်ရပ်နာျိုးဘရ တ် 

Differential 

အဆနာက်ဘက် drive ဝင ် ု ျိုး 

drive shaft 

အဓ ကဟ ုက်ဒဆရာလစ်ပန ို့ ်
အ  နျ်ိုးဟ ုက်ဒဆရာလစ်ပန ို့ ်

(Control hydraulic pump) 

(MY)
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3.2.2. ဆအာက်ဆပခဘ ျိုးပတ်လည်စက်က ရ ယာမျာျိုး (အဆ ာက်အကူပပြိုစာအပ်ု စာမျက်န္ာှ38) 

ဆအာက်ဆပခဘ ျိုးပတ်လည်စက်က ရ ယာမျာျိုးက ု ဆအာက်ခံ ည်ဖရ န ် (ဆအာက်ပ ုငျ်ိုးရှ စင)်၊ တာယာ outriggers စသည်တ ု ို့ 

ပဖငို့ဖ်ွ ွဲ့စည်ျိုး ာျိုးသည်။ ဘ ျိုးအမျ ြိုျိုးအစာျိုး (wheel type) သည် pneumatic တာယာပဖငို့ဆ်မာငျ်ိုးန္ငှရ်ဖပ ျိုး၊ crawler အမျ ြိုျိုးအစာျိုး 

န္ငှို့န်္ ှု ငျ်ိုးယှဉ်လျှငဆ်မာငျ်ိုးန္ငှန်္ှုနျ်ိုးမှာ 15∼35 km/h ခန ို့မ်ျှပမနသ်ည်။ 

(1) ဆအာက်ပ ုငျ်ိုးရှ စင်

ဆအာက်ပ ုငျ်ိုးရှ စငသ်ည် လှညို့်ပခငျ်ိုးက ုအဆ ာက်အကူပပြိုဆသာမာ ဆကျာသညို့်ဆအာက်ခံ ည်ဖရ နပ်ဖစ်ဖပ ျိုး၊ ဆမာငန်္ငှဘ် ျိုးန္ငှို့၊် 

ဆခွျိုးသွာျိုးစ တ်ပေါဆသာ ချ နျ်ိုးပဖငို့လ်ည်ဆသာဘ ျိုးမျာျိုးပဖငို့ဆ် ာက်ခံ ာျိုးသည်။ (ပုံ 3-13 တွငက်ကညို့်ပေါ) 

ပုံ3-13   ုငျ်ိုး  နျ်ိုးFixed ပ ုက်၏ဥပမာ 

(2) တာယာ

တာယာသည် ဇယာျိုး 3-1 တွငပ်ပ ာျိုးသညို့်အတ ုငျ်ိုးဆလဖ အာျိုးအဆပခအဆနက ုလ ုက်၍ လုပ်က ုငန်္ ငုမ်ှုန္ငှို့တ်ာယာသက်တမ်ျိုး က ုအကျ ြိုျိုး

သက်ဆရာက်ဆစဆသာဆကကာငို့၊် ဆလဖ အာျိုးက ု  နျ်ိုးည  ရနအ်ဆရျိုးကက ျိုးသည်။ 

သငို့ဆ်တာ်မှုရှ ဆသာဆလဖ အာျိုးရှ မရှ  ံုျိုးပဖတ်ရာတွင ်တာယာဖ အာျိုးတ ုငျ်ိုးစက်ပဖငို့တ် ုငျ်ိုးတာဖပ ျိုး ံုျိုးပဖတ်သည်။ 

ဇယာျိုး 3-1 တာယာ၏ဖ အာျိုး 

ဆလဖ အာျိုးအရမ်ျိုးန မို့်လျှင ်

①တာယာက ုဖ ကက တ်ရာမှ ွက်လာဆသာအပူသည်

အလွနပ်ပငျ်ိုးဖပ ျိုးကွာကျပခငျ်ိုးက ုပဖစ်ဆပေါ်ဆစသည်။ 

②တာယာအစွနျ်ိုးန္စှ်ဖက်လံုျိုးသည်ဆပမက ု  ဖပ ျိုး၊

 ုအပ ုငျ်ိုးမျာျိုးသည်လျငပ်မနစ်ွာ ပျက်စ ျိုးသည်။

③မာဆကျာဆသာလမ်ျိုးမျက်န္ာှပပငတ်ွငခ်ံန္ ငုရ်ည်တ ုျိုးလာ

ဖပ ျိုး ဘ ျိုး ွ အာျိုးဆလျာို့နည်ျိုးသွာျိုးသည်။{ 

①တာယာ၏အလယ်ပ ုငျ်ိုးသာဆပမပပငက် ု  ဖပ ျိုး၊

 ုအပ ုငျ်ိုးသည်လျငပ်မနစ်ွာ ပျက်စ ျိုးသည်။

②ဆပမအဆပျာို့မျာျိုးတွငဆ်ပမကက ျိုး  သ ု ို့ဆတာ်ဆတာ်နစ်ဝင်

ဖပ ျိုး ဘ ျိုး ွ အာျိုးဆလျာို့နည်ျိုးသွာျိုးသည်။ 

③ဆကျာက်အစွနျ်ိုးဆ ာငို့ဆ်လျိုးတစ်ခုကပင်

တာယာက ုအလွယ်တကူပျက်စ ျိုးဆစန္ ငုသ်ည်။ 

ဆလဖ အာျိုးအရမ်ျိုးပမငို့လ်ျှင ်

 cooler 

ဟ ကု်ဒဆရာလစ်  သ ုဆလာှငက်န ်
ဆလဖ သ ပ်စက ်

အဓ ကပန ို့ ်

Air tank 

လံုပခံြိုဆရျိုးအ  ု ို့ရှင ်

ဆလဖ အာျိုး င ်ာ 

Air filter 

  ုငျ်ိုး  နျ်ိုးဆလာို့ဆပပာငျ်ိုးလ မှုအ  ု ို့ရှင ်

စငတ်ာ ုံလည်အ စ် 

ဆပပျိုး ွ မှုဆမာ်တာ 

  ုငျ်ိုး  နျ်ိုး relief အ  ု ို့ရှင ်

  ုငျ်ိုး  နျ်ိုးဆလာို့ လငဒ်ေါ(Suspension lock cylinder) 

  ုငျ်ိုး  နျ်ိုးဆလာို့အ  ု ို့ရငှ်

(MY)
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3.3. ဖဖ ြိုဖျက်သညို့်စက်ယန္တရာျိုး၏လံုပခံြိုဆရျိုးက ရ ယာမျာျိုးစသည် (အဆ ာက်အကူပပြိုစာအုပ် စာမျက်န္ာှ41) 

(1) သတ ဆပျိုးက ရ ယာ (ဟွနျ်ိုး)

ဆမာငျ်ိုးန္ငှခ်ျ န၊် လုပ်ငနျ်ိုးချ နစ်သည်တ ု ို့၌ လုံပခံြိုမှုရှ ဆစရန၊် သက်  ုငရ်ာအလုပ်သမာျိုးမျာျိုးအာျိုး အသပံဖငို့သ်တ ဆပျိုးရန ် သတ ဆပျိုးက ရ ယာ (ဟွနျ်ိုး)

က ုတပ် င ်ာျိုးသည်။ 

(2) လုံပခံြိုဆရျိုးဆလာို့ခ်လ ဗာစသည်

စက်ယန္တရာျိုးက ုစစ်ဆ ျိုးချ န၊် ပပြိုပပင ် နျ်ိုးသ မ်ျိုးချ န၊် လုပ်ငနျ်ိုးရပ်နာျိုးချ နစ်သည်တ ု ို့တွင၊် စက်က ုယ် ည်သည်မဆမျှာ်လငို့ဘ် ဆရွွဲ့လျာျိုးပခငျ်ိုး၊ 

ပူျိုးတွ စက်က ရ ယာမျာျိုးဆရွွဲ့လျာျိုးပခငျ်ိုးမပဖစ်ဆစရန ်လုံပခံြိုဆရျိုးဆလာို့ခ်လ ဗာအမျ ြိုျိုးမျ ြိုျိုးက ု တပ် င ်ာျိုးသည်။ (ဓာတ်ပုံ 3-5 က ုကကညို့်ပေါ) 

ဓာတ်ပုံ 3-5 လုံပခံြိုဆရျိုးဆလာို့ခ်လ ဗာ၏ဥပမာ 

လံုပခံြိုဆရျိုးဆလာို့ခ်လ ဗာ 

(MY)
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(3) ဆစာငို့က်ကညို့်ဆလို့လာဆရျိုးစနစ်

ယာဉ်ဆမာငျ်ိုးသူသည်လည်ပတ်မှုလုပ်ဆ ာငဆ်နစဉ်၊

လံုပခံြိုစ တ်ချရဆသာဆမာငျ်ိုးန္ငှမ်ှုအတွက်လ ုအပ်ဆသာစက်ယန္တရာျိုး၏အဆပခအဆနက ုလျငပ်မနစွ်ာစစ်ဆ ျိုးန္ ငုဆ်သာအရာပဖစ်ဖပ ျိုး၊ 

မူမမှနပ်ခငျ်ိုးပဖစ်သညို့်အချ နတ်ွင၊် မ ျိုးလုံျိုးလငျ်ိုးလာပခငျ်ိုးန္ငှို့ ် အချက်ဆပျိုးဥဩသတံ ု ို့ပဖငို့ ် ယာဉ်ဆမာငျ်ိုးသူက ု သတ ဆပျိုးန္ ျုိုးဆ ာ် ဆသာစနစ်ပဖစ်သည်။ 

တစ်ဖန ်ဤအချ နတ်ွငဆ်မာငျ်ိုးန္ငှမ်ှုက ုချက်ချငျ်ိုးရပ်တန ို့ဖ်ပ ျိုးစစ်ဆ ျိုးပခငျ်ိုး၊ ပပနလ်ည်ပပြိုပပငပ်ခငျ်ိုးစသည် တ ု ို့က ုလုပ်ဆ ာငရ်နလ် ုအပ်သည်။ 

ဇယာျိုး 3-2 ဆစာငို့က်ကညို့်ဆလို့လာပခငျ်ိုးစနစ်၏ဥပမာ 

display အချက်မျာျိုး 
display အချက်မျာျိုးအကွာအဆဝျိုး display အဆပခအဆန ဆ ာငရွ်က်ရမည်မျာျိုး 

အငဂ်ျင ်V- ခေါျိုးပတ်ပဖတ်ဆတာက်ပခငျ်ိုး 

ဆမှာငဆ်သာဆနရာတွငအ်လုပ်လုပ်ဆန

စဉ် ွနျ်ိုးရနမ် ျိုး၊ ဆရှွဲ့မ ျိုး 

 ပ် ငို့ဆ်ပျိုးပ ု ို့မှု cut off 

ပဖတ်ဆတာက်ပခငျ်ိုး 

charge 

အ ငမ်ဆပပဆသာအခေါ 

သတ်မှတ် differential 

ဖ အာျိုးဆပေါ်တွင ်

သတ်မှတ် differential 

ဖ အာျိုးဆပေါ်တွင ်

သတ်မှတ် differential 

ဖ အာျိုးဆပေါ်တွင ်

သတ်မှတ် differential 

ဖ အာျိုးဆပေါ်တွင ်

သတ်မှတ် differential 

ဖ အာျိုးဆအာက်တွင် 

သတ်မှတ် differential 

ဖ အာျိုးဆအာက်တွင် 

V- ခေါျိုးပတ်ပဖတ်ဆတာက်ဆသာအခေါ 

display သည ်

ပံုမှနအ်ချ နတ်ွငပ် တ်ဆန

ဖပ ျိုး၊ 

ပံုမှနမ်ဟုတ်ဆသာအခေါ 

တဖျတ်ဖျတ်လငျ်ိုးသည် 

(မ ျိုးအလငျ်ိုး) 

ကက ြိုတငအ်ပူဆပျိုး ာျိုးကစ်စွ

မ်ျိုးအငဆ်ပျိုးချ န ်

အငဂ်ျငက် ရုပ် ာျိုးဖပ ျိုး 

စက်န္ှု ျိုးခလုတ် ON  ာျိုးစဉ်တငွ၊် 

display သည် 

ပုံမှနအ်ချ နတ်ွငပ် တ်ဆနဖပ ျိုး၊ 

ပုံမှနမ်ဟုတ်ဆသာအခေါ 

တဖျတ်ဖျတလ်ငျ်ိုးသည ်

(မ ျိုးအလငျ်ိုး) 

display သည ်

ပံုမှနအ်ချ နတ်ွငပ် တ်ဆန

ဖပ ျိုး၊ 

ပံုမှနမ်ဟုတ်ဆသာအခေါ 

တဖျတ်ဖျတ်လငျ်ိုးသည် 

(မ ျိုးအလငျ်ိုး) 

ဘရ တ်  ပမာဏ 

အငဂ်ျင ် ပမာဏ 

ဆရတ ုငက် ဆရလယ်ဗယ် 

charge (အာျိုးသွငျ်ိုးမှုပမာဏ) 

ဆလာငစ်ာ  ပမာဏ 

ပ ု ို့လွှတ်မှု   ပ တ်  ု ို့ဆနပခငျ်ိုး

low level ဆအာက်တွင် 

အငဂ်ျငဝ် ုင ်filter ပ တ်  ု ို့ဆနပခငျ်ိုး 

Air filter ပ တ်  ု ို့ဆနပခငျ်ိုး

ဟ ုက်ဒဆရာလစ်   filter 

ပ တ်  ု ို့ဆနပခငျ်ိုး 

အဓ ကစတ ယာရငယ် ုယွငျ်ိုးမှု 

ဘရ တ်လ ုငျ်ိုးယ ုယွငျ်ိုးမှု 

အငဂ်ျင ် ဖ အာျိုး 

ဆရတ ုငက် ဆရလယ်ဗယ် 

ဆလဖ အာျိုး 

အငဂ်ျငဆ်ရအပူချ န ်

torque converter   ပမာဏ 

ယာဉ်ရပ်နာျိုးဘရ တ် 

အငဂ်ျငက်က ြိုတငအ်ပူဆပျိုးပခင်ျိုး 

low level ဆအာက်တွင် 

low level ဆအာက်တွင် 

low level ဆအာက်တွင် 

low level ဆအာက်တွင် 

အဓ ကစတ ယာရငပ်တ်လမ်ျိုး

က ုမလည်ပတ်န္ ငုသ်ညို့်အခေါ 

Over Stroke ပဖစ်ချ န ်

(ဘရ တ်  ဖ အာျိုးကျ ငျ်ိုးမှု) 

102℃ န္ငှို့အ် က် 

120℃ န္ငှို့အ် က် 

လည်ပတ်ဆနချ န ်

စက်န္ှု ျိုးခလုတ် ON  ာျိုးစဉ်တွင၊် dispaly မှာ 

လည်ပတ်ဆနချ နမ် ျိုးအလငျ်ိုး 

display 

လည်ပတ်ဆနချ န ်

လည်ပတ်ဆနချ န ်

ဆရတ ုငက် က ုဆရပဖည်ို့ပေါ 

အာျိုးသွငျ်ိုးစနစ ်(ဆအာလ်တ်ာဆနတာ၊ ခေါျိုးပတ်ဝေါ 

ယာကက ြိုျိုးစသည်) စစ်ဆ ျိုးပခငျ်ိုး၊ ပပြိုပပငပ်ခငျ်ိုး၊ 

အစာျိုး  ုျိုးပခငျ်ိုး 

ဆလာငစ်ာ  ပပနပ်ဖညို့်ပေါ 

ပ ု ို့လွှတ်ပခငျ်ိုးသညို့်  ၊    filter 

တ ု ို့၏ပဒပ်စငအ်စာျိုး  ုျိုးပခငျ်ိုး 

စက်န္ှု ျိုးခလုတ် ON  ာျိုးစဉ်တွင၊် dispaly မှာ 

ကက ြိုတငအ်ပူဆပျိုးချ နမ် ျိုးအလငျ်ိုး 

သတ်မှတ် ာျိုးဆသာဘရ တ်  က ုပဖညို့်ပေါ 

သတ်မှတ် ာျိုးဆသာအငဂ်ျငဝ် ုငက် ုပဖညို့ပ်ေါ 

အငဂ်ျငဝ် ုင ်filter ၏ပဒပ်စငအ်စာျိုး  ုျိုးပခငျ်ိုး 

Air filter ၏ 

ပဒပ်စငသ်န ို့ရ်ှငျ်ိုးဆရျိုးသ ု ို့မဟုတ်အစာျိုး  ုျိုးပခ

ငျ်ိုး
ဟ ုက်ဒဆရာလစ်   filter 

၏ပဒပ်စငအ်စာျိုး  ုျိုးပခငျ်ိုး 

ခေါျိုးပတ်အစာျိုး  ုျိုးပခငျ်ိုး 

အဓ ကစတ ယာရငက် ုစစ်ဆ ျိုးဖပ ျိုးပပြိုပပငပ်ခငျ်ိုး 

ဘရ တ်စနစ်က ုစစ်ဆ ျိုးဖပ ျိုးပပြိုပပငပ်ခငျ်ိုး 

အငဂ်ျငပ်တ်လည်မှုက ုစစ်ဆ ျိုးဖပ ျိုးပပြိုပပငပ်ခငျ်ိုး 

ဆရယ ုစ မို့်မှုရှ မရှ က ုစစ်ဆ ျိုးဖပ ျိုးပပြိုပပငဖ်ပ ျိုး

ဆသာအခေါ၊ ဆရပဖည်ို့ပေါ 

ဆလယ ုစ မို့်သညို့်ဆနရာက ုစစ်ဆ ျိုးဖပ ျိုးပပြိုပပငဖ်ပ ျိုးဆနာက်သတ်မှတ်

 ာျိုးဆသာဖ အာျိုးပမငို့်တက်လာသည်အ  ဆစာငို့ပ်ေါ 

ယာဉ်က ုရပ်တန ို့ဖ်ပ ျိုး၊ အငဂ်ျငက် ုlow idling 

ပပြိုလုပ်ကာမ ျိုးပ တ်သွာျိုးသည်အ  ဆစာငို့ပ်ေါ 

ယာဉ်က ုရပတ်န ို့ဖ်ပ ျိုး၊ အငဂ်ျငက် ုဝနမ်တင ်ာျိုးဆသာ 

အဆပခအဆနတငွအ်လယအ်လတ်အပမနန်္ှုနျ်ိုးပဖငို့လ်ညှို့်၍မ ျိုး

ပ တသွ်ာျိုးသည်အ  ဆစာငို့ပ်ေါ 

(MY)
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(4) အ ူျိုးဖဖ ြိုဖျက်သညို့်စကယ်န္တရာျိုး (လက်တံ(Boom)န္ငှို့် လက်တ ံ (arm) တ ု ို့၏အရှည်စုစုဆပေါငျ်ိုးသည် 12ｍ 

န္ငှို့အ် က်ရှ ဆသာျိုးဖဖ ြိုဖျက်သညို့်စက်ယန္တရာျိုး) 

လုပ်ငနျ်ိုးရှငသ်ည်၊ အ ူျိုးဖဖ ြိုဖျက်သညို့်စက်ယန္တရာျိုးက ုအသံုျိုးပပြိုဖပ ျိုးလုပ်ငနျ်ိုးလုပ်ဆ ာငဆ်သာအခေါ၊ လမ်ျိုးပုခံုျိုး၊ ဆတာငဆ်စာငျ်ိုး စသညို့် 

မတည်ဖင မ်ဆသာအဆပခအဆနရှ သညို့်ဆနရာ၌စက်က ုယ် ည်လ ကျပခငျ်ိုး သ ု ို့မဟုတ် ပပြိုတ်ကျန္ ငုသ်ည်ို့အန္တရာယ်ရှ သည်   ုပေါကလုပ်ငနျ်ိုးက ုမ 

လုပ်ဆ ာင၍်ရပေါ။ မပဖစ်မဆန လုပ်ငနျ်ိုးလုပ်ဆ ာငရ်မည်  ုပေါက၊ ဆပမပပငက် ုမာဆကျာဆအာငပ်ပြိုလုပ်ပခငျ်ိုး စသညို့်၊ ဆပမပပငအ်ဆနအ ာျိုး၊ 

ဘူမ ဆဗဒအဆပခအဆနမျာျိုးက ုတည်ဖင မ်ဆစဖပ ျိုးမှလုပ်ငနျ်ိုးက ုလုပ်ဆ ာငရ်မည်။ 

  ု ို့အပပငအ် ူျိုးဖဖ ြိုဖျက်သညို့်စက်ယန္တရာျိုးတွငလ်က်တံ(Boom) စသည်တ ု ို့သည် ရှည်လျာျိုးဖပ ျိုးမတည်ဖင မ်ဆသာ အဆပခအဆန 

တွငလ်ုပ်ငနျ်ိုးလုပ်ဆ ာငရ်တတ်သည်မျာျိုးရှ ၍  ုတ်လုပ်သူမှသတ်မှတ် ာျိုးဆသာလုပ်ငနျ်ိုး အလှညို့်ကျအကက မ်ဆရက ု မဆကျာ်လွနဆ်စဘ အလုပ် 

လုပ်က ုငရ်နအ်ဆရျိုးကက ျိုးသည်။ လုပ်ငနျ်ိုးခွငအ်ကွာအဆဝျိုးက ုဆကျာ်လွနသွ်ာျိုးပေါက လုပ်ငနျ်ိုးသံုျိုးက ရ ယာ မျာျိုး၏လည်ပတ်မှုက ုရပ်ဆစဆသာ 

က ရ ယာသ ု ို့မဟုတ် ယာဉ်ဆမာငျ်ိုးသူက ု သတ ဆပျိုးန္ ျုိုးဆ ာ်ဆသာ လုပ်ငနျ်ိုးခွငဝ်နျ်ိုးကျင ် သတ ဆပျိုးက ရ ယာ (အသပံဖငို့သ်တ ဆပျိုးက ရ ယာ) 

က ုတပ် င ်ာျိုးသညို့်စက်က ုအသံုျိုးပပြိုရမည်။ 

(MY)
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(5) မှနစ်သည်

ယာဉ်ဆမာငျ်ိုးသူ၏ဆဘျိုးန္ငှို့အ်ဆနာက်ဘက်ရှ မပမငရ်သညို့်ဆ ာငို့က် ု ဆလျှာို့ချရနအ်တွက်၊ ဖဖ ြိုဖျက်သညို့်စက်ယန္တရာျိုးတွင၊် ဆဘျိုးမှနစ်သညို့် 

မှနအ်မျ ြိုျိုးအစာျိုးမျာျိုးတပ် င ်ာျိုးသည်။ 

တစ်ဖန ် ယခုတစ်ဆလာတွင ် စကက် ုယ် ည်၏အဆနာက်ဘက်တွငက်ငမ်ရာက ုတပ် င ်ာျိုးဖပ ျိုး၊ LCD ဆမာ်န တာပဖငို့ ် အဆနာက်ဘက်က  ု

စစ်ဆ ျိုးလျက်အလုပ်လုပ်န္ ငုသ်ညို့် စက်ဆမာ်ဒယ်လည်ျိုးရှ သည်။ (ဓာတ်ပုံ 3-6 က ုကကညို့်ပေါ) 

ဓာတ်ပုံ 3-6 အဆနာက်ဘက်ဆစာငို့က်ကညို့်စစ်ဆ ျိုးမှုဆမာ်န တာ၏ဥပမာ 

(6) ဆရှွဲ့မ ျိုးစသည်

ဖဖ ြိုဖျက်သညို့်စက်ယန္တရာျိုးက ုအသံုျိုးပပြို၍ ညအချ နတ်ွငအ်လုပ်လုပ်ပခငျ်ိုးစသည်တ ု ို့က ုလုပ်ဆ ာငဆ်သာအခေါ၊ လုံပခံြိုစွာပဖငို့ ် အလုပ်လုပ်န္ ငု်

ရနအ်တွက်အလငျ်ိုးဆရာငက် ုဆသချာပပန္ ငုရ်နဆ်ရှ ွဲ့မ ျိုးမျာျိုးတပ် င ်ာျိုးသည်။ 

သ ု ို့ဆသာ်အလုပ်ခွင၌်တပ် င ်ာျိုးဆသာအလငျ်ိုးဆရာငပ်ပက ရ ယာပဖငို့လ် ုအပ်ဆသာအလငျ်ိုးဆရာငရ်ှ ပေါက၊ လုပ်ငနျ်ိုးက ုလုံပခံြိုစွာလုပ်ဆ ာငန်္ ငုဆ်သာ 

ဆကကာငို့ဆ်ရှ ွဲ့မ ျိုးမတပ် ငလ်ည်ျိုးဘ အ ငဆ်ပပသညို့်အဆပခအဆနလည်ျိုးရှ သည်။ (ဓာတ်ပုံ 3-7 က ုကကညို့်ပေါ) 

ဓာတ်ပုံ 3-7 ဆရှွဲ့မ ျိုး၏ဥပမာ 

ဆနာက်ကငမ်ရာ ဆမာ်န တာ 

(MY)
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(7) ဆခေါငျ်ိုးကာ 

ဆကျာက်တံုျိုးမျာျိုး၊ ကက တ်ခွ  ာျိုးဆသာအရာမျာျိုးစသည်တ ု ို့ပပြိုတ်ကျပခငျ်ိုးဆကကာငို့ ် ယာဉ်ဆမာငျ်ိုးသူအတကွ်အန္တရာယ်ရှ န္ ငုဆ်သာ ဆနရာတငွ၊် 

ဖဖ ြိုဖျက် သညို့်စက်ယန္တရာျိုးက ုအသံုျိုးပပြိုဆသာအခေါ၊ ယာဉ်ဆမာငျ်ိုး  ုငခ်ံုတွငမ်ာဆကျာဆသာ ဆခေါငျ်ိုးက ုတပ် ငရ်န ် လ ုအပ်သည်။ (ပုံ 3-17 

က ုကကညို့်ပေါ) 

 

ပုံ 3-17 ဆခေါငျ်ိုးကာ၏ဥပမာ 

 

(8) လုံပခံြိုဆရျိုးမှနန်္ငှို့လွ်ငို့ ွ်က်လာဆသာအရာမျာျိုးမှကာကွယ်ဆရျိုးက ရ ယာ 

ဖဖ ြိုဖျက်သညို့်စက်ယန္တရာျိုး၏ယာဉ်ဆမာငျ်ိုးအခနျ်ိုး၏မျက်န္ာှစာတွငလ်ံုပခံြိုဆရျိုးမှနက် ုအသံုျိုးပပြိုရမည်ပဖစ်ဖပ ျိုး၊ တစ်ဖန ် ဖ ကက တ်  ာျိုးဆသာအရာ 

မျာျိုးလွငို့ ွ်က်လာသညို့်အန္တရာယ်က ုကာကွယ်ရနဝ်ေါယာကက ြိုျိုးကွက်စသညို့်ကာကွယ်ဆရျိုးက ရ ယာမျာျိုးတပ် င ်ာျိုးရမည်ဟုသတ်မှတ် ာျိုးသည်။ 

(ဓာတ်ပုံ 3-8 က ုကကညို့်ပေါ) 

 

ဓာတ်ပုံ 3-8 ကာကွယ်ဆရျိုးက ရ ယာတပ် ငမ်ှုဥပမာ 

  

Cabin 

(ဆခေါငျ်ိုးကာ) 

(MY)
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(9) ယာဉ်ဆမာငျ်ိုးအခနျ်ိုးမပေါဆသာအဆသျိုးစာျိုးယာဉ်အမျ ြိုျိုးအစာျိုးဖဖ ြိုဖျက်သညို့်စက်ယန္တရာျိုး

အရာ၀တထ ြိုလွငို့ ွ်က်လာပခငျ်ိုးစသညို့်အဆပခအဆနဆပေါ် မူတည်၍၊ အန္တရာယ်က ုကာကွယ်ရနက် ရ ယာမျာျိုး သ ု ို့မဟုတ် အလုပ်သမာျိုးမျာျိုး

အာျိုးမျက်န္ာှအကာစသညို့်  ဆရာက်ဆသာအကာအကွယ်ဆပျိုးသညို့်ပစစည်ျိုးမျာျိုးက ုအသံုျိုးပပြိုဆစရနလ် ုအပ်သည်။ 

(10) ပပြိုတ်ကျချ နတ်ွငက်ာကွယ်ရနဖ်ွ ွဲ့စည်ျိုးပုံ (ROPS)၊ rollover ကာကယွ်ဆစာငို့ဆ်ရှာက်ဆရျိုးဖွ ွဲ့စည်ျိုးပုံ (TOPS)

လမ်ျိုးပခံုျိုး၊ ဆတာငဆ်စာငျ်ိုးစသည်တ ု ို့ဖပ ြိုကျပခငျ်ိုးသ ု ို့မဟုတ်ပပြိုတ်ကျပခငျ်ိုးတ ု ို့ဆကကာငို့ ် ယာဉ်ဆမာငျ်ိုးသူအတွက်အန္တရာယ်ရှ န္ ငုဆ်သာဆနရာတွင၊် 

ယာဉ်အမျ ြိုျိုးအစာျိုးဆ ာက်လုပ်ဆရျိုးစက်ယန္တရာျိုးက ုအသံုျိုးပပြိုဆသာအခေါ၊ အသံုျိုးပပြိုဆသာဆနရာဆပေါ်မူတည်၍၊ ပပြိုတ်ကျချ နတ်ွင ်

ကာကွယ်ရနဖ်ွ ွဲ့စည်ျိုးပုံ (ROPS)၊ သ ု ို့မဟုတ် rollover ကာကွယ်ဆစာငို့ဆ်ရှာက်ဆရျိုးဖွ ွဲ့စည်ျိုးပုံ (TOPS) တ ု ို့ပေါရှ ဆသာအရာက  ု

အသံုျိုးပပြိုရနက်က ြိုျိုးစာျိုးရမည်။ ဤတွငယ်ာဉ်ဆမာငျ်ိုးသူအာျိုး  ုငခ်ံုခေါျိုးပတ်က ုအသံုျိုးပပြိုဆစရမည်။ 

ဓာတ်ပုံ 3-9.ပပြိုတ်ကျချ နတ်ွငက်ာကွယ်ရနဖ်ွ ွဲ့စည်ျိုးပုံ  ပုံ 3-18   ုငခ်ံုခေါျိုးပတ်အသံုျိုးပပြိုပခငျ်ိုး၏ဥပမာ 

 ပေါဆသာယာဉ်အမျ ြိုျိုးအစာျိုးဆ ာက်လုပ်ဆရျိုးစက်ယန္တရာျိုး 

မျက်န္ာှအကာ 

(လွငို့ ွ်က်လာဆသာအရာမျာျိုးမှကာ

ကွယ်ရန)် 

  ုငခ်ံုခေါျိုးပတ ်

(MY)
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4. ဖဖ ြိုဖျက်ရနပ်ူျိုးတွ စက်က ရ ယာမျာျိုးတပ် င ်ာျိုးရဆသာလုပ်ငနျ်ိုးအတကွ်က ရ ယာမျာျိုးက ကု ုငတ်ွယ်ပခငျ်ိုးစသည်

4.1. ဆဖာက်စက်၏ဖွ ွဲ့စည်ျိုးပုံ၊ အမျ ြိုျိုးအစာျိုးန္ငှို့လု်ပ်ဆ ာငပုံ်စသည် (အဆ ာက်အကူပပြိုစာအုပ် စာမျက်န္ာှ47)

4.1.1. ဆဖာက်စက်ဆရွျိုးချယ်ပခငျ်ိုးန္ငှို့တ်ပ် ငပ်ခငျ်ိုး (အဆ ာက်အကူပပြိုစာအုပ် စာမျက်န္ာှ47) 

① ဆဖာက်စက်ယူနစ်၏အရွယ်အစာျိုးက ုကက တ်ခွ ရမညို့်အရာဝတထ ြိုဆပေါ်မူတည်၍ ံုျိုးပဖတ်သည်။

ဤအချ နတ်ွငအ်သံုျိုးပပြိုမှုန္ငှို့က် ုက်ည ဆသာဆ ာက်(tagane) အမျ ြိုျိုးအစာျိုးက ုလည်ျိုး ံုျိုးပဖတ်သည်။ (ပုံ 4-1 က ုကကညို့်ပေါ)

ပုံ 4-1 ဆ ာက်အမျ ြိုျိုးအစာျိုး၏ဥပမာ 

② ဆဖာက်စက်ယူနစ်အတွက်လ ုအပ်ဆသာ  ပမာဏ၊   ဖ အာျိုး၊ အဆလျိုးချ နတ် ု ို့န္ငှို့သ်ငို့ဆ်လျာ်ဆသာ စက်က ုယ ်ည် က ုဆရွျိုးချယ်ပေါ။

③ စက်က ုယ် ည်၏ဟ ုက်ဒဆရာလစ် ာျိုးကစ်ပဖငို့၊် ဆဖာက်စက်ယူနစ်အတွက်ဟ ုက်ဒဆရာလစ်အရငျ်ိုးအပမစ်က ု  ုတ်ယူ ကာ၊ ဟ ုက်ဒဆရာ 

လစ်ပန ို့၊်  လက်တံ(Boom)၊ လကတ်ံ (arm) တ ု ို့မှတစ် ငို့ဆ်ဖာက်စက်ယူနစ်အတွက် ဟ ုက်ဒဆရာလစ်  ာျိုးကစ်က ုဆ ာက်ပံို့ဆပျိုးသည်။ 

ဤအချ နတ်ွငစ်က်က ုယ် ည်ဆပေါ်မူတည်၍ ဟ ုက်ဒဆရာလစ်အ  ု ို့ရှငန်္ငှို့ ် Relief Valve စသည်တ ု ို့က ု ညို့်ရနလ် ုအပ် 

ဆကာငျ်ိုးလ ုအပ်န္ ငုသ်ည်။   ု ို့အပပငယ်ာဉ်ဆမာငျ်ိုး  ုငခ်ံုတွင၊် ဆဖာက်စက်ယူနစ်က ု  ုက်ရန ်အတွက်လည်ပတ်ဆစမည်ို့က ရ ယာ (လည်ပတ်မှု 

ဆပခနငျ်ိုးပပာျိုးစသည်တ ု ို့) က ုတပ် ငရ်မည်။ 

④ ဆဖာက်စက်ယူနစ်က ု pin ပဖငို့ ် စက်က ုယ် ည်၏လက်တံ (arm)တွငတ်ပ် ငက်ာ၊ ဆဖာက်စကယ်ူနစ်န္ငှို့လ်က်တံ (arm)ဆပေါ် ရှ 

ဆဖာက်စက်အတွက်ဟ ုက်ဒဆရာလစ် ာျိုးကစ်န္ငှို့ ်ဟ ုက်ဒဆရာလစ်ပ ုက်က ုချ တ်ပေါ။

⑤ စမ်ျိုးသပ်ဆမာငျ်ိုးန္ငှက်ကညို့်ဖပ ျိုး၊ ဆဖာက်စက်ယူနစ်၏လည်ပတ်မှုအဆပခအဆနက ုစစ်ဆ ျိုးပေါ။

⑥ မူရငျ်ိုးစက်က ုယ် ည်၏အဆပခအဆနအတ ုငျ်ိုးပပြိုလုပ်သညို့်အခေါ၊ ④၏တပ် ငမ်ှုန္ငှို့ဆ်ပပာငျ်ိုးပပနလု်ပ် ုံျိုးလုပ်နည်ျိုးအတ ုငျ်ိုး၊ ဆဖာက်စက်

ယူနစ်န္ငှို့ ်လက်သည်ျိုး(bucket)စသည်တ ု ို့က ုအစာျိုး  ုျိုးပေါ။

(အဓိကအသ  ုံးပ ြုမှု) 

⚫ ကွနက်ရစ်ကက တ်ခွ ပခငျ်ိုး

⚫ ဆကျာက်တံုျိုးကက တ်ခွ ပခငျ်ိုး

⚫ မာဆကျာဆသာဆပမ  လွှာကကမ်ျိုး

ပပငက်က တ်ခွ ပခငျ်ိုး

⚫ လမ်ျိုးဆဖာက်လုပ်ပခငျ်ိုး

(အဓိကအသ  ုံးပ ြုမှု) 

⚫ ကက တ်ခွ ဆကျာက်တံုျိုးက ုဒတု ယ

အကက မ်ကက တ်ခွ ပခငျ်ိုး 

⚫ အဂေဆတစသည်တ ု ို့က ုခွာပခငျ်ိုး

(အဓိကအသ  ုံးပ ြုမှု) 

⚫ ဆပမာငျ်ိုးတူျိုးဆဖာ်ပခငျ်ိုး

⚫ sprue 

စသည်တ ု ို့က ုပဖတ်ဆတာက်ပခငျ်ိုး

⚫ ငဆ်ပခဆလျှာမျက်န္ာှပပင ်(nori 

men) ကက တ်ခွ ပခငျ်ိုး 

ဖဖ ြိုဖျကသ်ညို့် အချွန ် Flat end အပပာျိုး 

(MY)
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4.1.2. ဆဖာက်စက်၏ဝ ဆသသလကခဏာမျာျိုး(အဆ ာက်အကူပပြိုစာအုပ် စာမျက်န္ာှ48) 

ဆဖာက်စက်သည်၊ ပစစတငက် ုဆ ာက်ဆပေါ်သ ု ို့သက်ဆရာက်ဆစဖပ ျိုး၊   ုအချ နတ်ွင ် သက်ဆရာက်မှုအာျိုးက  ု ဆ ာက်  ပ်ဖျာျိုး တွငစု်စည်ျိုးဖပ ျိုး 

အရာဝတထ ြိုက ုဖ ကက တ်သညို့်ပုံစံပဖစ်သည်။   ု ို့ဆကကာငို့က်က တ်ခွ အာျိုးပပငျ်ိုးဖပ ျိုး၊ ဆကျာက်တံုျိုးကက တ်ခွ ပခငျ်ိုးမှ ကွနက်ရစ်ကက တ်ခွ ပခငျ်ိုး၊ တစ်ဖန ်အဂေဆတ 

စသည်တ ု ို့က ုခွာပခငျ်ိုးစသညို့် အမျ ြိုျိုးမျ ြိုျိုးဆသာဖ ကက တ်မှုလုပ်ငနျ်ိုးမျာျိုး လုပ်ဆ ာင ်န္ ငုသ်ည်။ 

ဆဖာက်စက်သည်၊ စက်က ုယ် ည်၏ဟ ုက်ဒဆရာလစ်က ုအသံုျိုးပပြိုဆသာဆကကာငို့၊် ဆရွွဲ့လျာျိုးန္ ငုစွ်မ်ျိုးဆကာငျ်ိုးဖပ ျိုး အဆသျိုးစ တ် လုပ်ဆ ာငရ်ဆသာ 

လုပ်ငနျ်ိုးမျာျိုးက ုလည်ျိုးအလွယ်တကူလုပ်ငနျ်ိုးလုပ်ဆ ာငန်္ ငုမ်ှုန္ှုနျ်ိုးပမငို့သ်ည်။ (ပုံ4-2 က ုကကညို့်ပေါ) 

ပုံ4-2 ဟ ုက်ဒဆရာလစ်ဆဖာက်စက် 

4.1.3. ဆဖာက်စက်ယူနစ်အစ တ်အပ ုငျ်ိုးတစ်ခုစ ၏အမည်မျာျိုးန္ငှို့လု်ပ်ဆ ာငခ်ျက်မျာျိုး  (အဆ ာက်အကူပပြိုစာအပ်ု စာမျက်န္ာှ49) 

ဆဖာက်စက်ယူနစ်က ု  လငဒ်ေါ(Cylinder)၊ ပစစတင(်piston)၊ အ  ု ို့ရှင(်valve)၊ ဆ ာက်(Chisel)၊ ဘရတ်ကတ် (bracket ) 

စသည်တ ု ို့ပဖငို့ဖ်ွ ွဲ့စည်ျိုး ာျိုးသည်။ (ပုံ 4-3 တွငက်ကညို့်ပေါ) 

ပုံ4-3 ဆဖာက်စက်ယူနစ်အစ တ်အပ ုငျ်ိုးတစ်ခုစ ၏အမည်မျာျိုး၏ဥပမာ 

ဟ ကု်ဒဆရာလစ်ပ ကု်

 က်သွယ်မှုအပ ုငျ်ိုး 

 လငဒ်ေါ 

(Cylinder) 

 လငဒ်ေါ (Cylinder) 

ပစစတင ်

အ  ု ို့ရှငဘူ်ျိုး 

အ  ု ို့ရှင ်

ဆ ာကတ်ပ် ငသ်ညို့ ်pin 

pin 

ဖ အာျိုးန မို့်ဘက် 

ဖ အာျိုးပမငို့ဘ်က် 

bracket 

ဆဖာက်စက်ယူနစ်အခွ ယူနစ် 

ဆ ာက် 

ဖ အာျိုးပမငို့ပ် ုက် 

ဖ အာျိုးန မို့်ပ ုက် 

ဆဖာက်စက်ပ ုက် 

ဟ ုက်ဒဆရာလစ်  သ ုဆလှာငက်န ်

   filter 

  ပန ို့ ်

Strike pedal 

  နျ်ိုးချြိုပ်အ  ု ို့ရှင် 

bracket 

ဆ ာက ်

ဆ ာက ်

accumulator 

(MY)
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  ု ို့အပပင ် ဆဖာက်စက်ယူနစ်လည်ပတ်ရနအ်တွက် ာျိုးကစ်က ု၊ ဟ ုက်ဒဆရာလစ် ုတ်ယူသညို့်အပ ုငျ်ိုးမှ ဆဖာက်စက်ယူနစ် အ   IN 

ဘက်ပခမ်ျိုး ာျိုးကစ်န္ငှို့၊် ဆဖာက်စက်ယူနစ်မှ ပပနဝ်ငသ်ညို့်အပ ုငျ်ိုးအ   OUT ဘက်ပခမ်ျိုး ာျိုးကစ် တ ု ို့ပဖငို့ဖ်ွ ွဲ့စည်ျိုး ာျိုးသည်။ (ပုံ 4-4 က ုကကညို့်ပေါ) 

ပုံ 4-4 ဟ ုက်ဒဆရာလစ်ပ ုက် ာျိုးကစ်၏ဥပမာ 

4.1.4. ဆဖာက်စက်၏အမျ ြိုျိုးအစာျိုး (အဆ ာက်အကူပပြိုစာအုပ် စာမျက်န္ာှ50) 

အဆဖာက်စက်ယူနစ်၏လည်ပတ်မှုပုံစံအမျ ြိုျိုးအစာျိုးမျာျိုးက ုဆအာက်တွငပ်ပ ာျိုးသည်။ 

・စုပုံဖပ ျိုးပပနက်န ွ်က်လာ ဆသာအမျ ြိုျိုးအစာျိုး

・ဟ ုက်ဒဆရာလစ်တ ုက်  ုက်လုပ်ဆ ာငမ်ှုအမျ ြိုျိုးအစာျိုး------⒜ပစစတင ် ပ်မျက်န္ာှပပငဖ် အာျိုးအပမငို့်

     အန မို့်ဆပပာငျ်ိုးလ န္ ငုဆ်သာအမျ ြိုျိုးအစာျိုး 

 |----------⒝ပစစတငဆ်အာက်ဆပခမျက်န္ာှပပင်ဖ် အာျိုးအပမငို့ ်အန မို့်ဆပပာငျ်ိုး

 လ န္ ငုဆ်သာအမျ ြိုျိုးအစာျိုး 

①စုပုံဖပ ျိုးပပနက်န ွ်က်လာ ဆသာအမျ ြိုျိုးအစာျိုး (ပုံ 4-5 က ုကကညို့်ပေါ)

လုပ်ဆ ာငမ်ှုနည်ျိုးလမ်ျိုးမှာ ပစစတင၏်ဆအာက်ပ ုငျ်ိုးဖ အာျိုးလက်ခံမျက်န္ာှပပငတ်ွငအ်သံုျိုးပပြို ာျိုးဆသာဖ အာျိုးပမငို့ဟ် ုက်ဒဆရာလစ်ပဖငို့ ် ပစစတငက်ု

မတငဖ်ပ ျိုး ပစစတငအ် က်ပ ုငျ်ိုးတွင ်ညို့် ာျိုးဆသာ ာျိုးဆသာန္ ကု်   ုဂျငဓ်ာတ်ဆငွွဲ့က ုဖ အာျိုးဆပျိုးသည်။ ပစစတငသ်ည် Dead Centre 

သ ု ို့ဆရာက်ဆသာအခေါ လ လှယ်ဆသာအ  ု ို့ရှငပ်ဖငို့၊် ပစစတငဆ်အာက်ပ ုငျ်ိုးဖ အာျိုးလက်ခံမျက်န္ာှပပငက် ု ဖ အာျိုးအန မို့်သ ု ို့ဆပပာငျ်ိုးလ ုက်ဖပ ျိုး၊ 

ဖ အာျိုးဆပျိုး ာျိုး ဆသာန္ ကု်   ုဂျငဓ်ာတ်ဆငွွဲ့က ုပပန ို့က်ာျိုးဆစပခငျ်ိုးပဖငို့၊် ပစစတငက် ုလျငပ်မနစွ်ာကျ ငျ်ိုးဆစဖပ ျိုး၊ ဆ ာက်က ု ုန္ကှ်သည်။ 

မှတ်ချက်) န္ ကု်   ုဂျငဓ်ာတ်ဆငွွဲ့ မှလွ ၍ မည်သညို့်ဓာတ်ဆငွွဲ့က ုမသံုျိုးပေါန္ငှို့။်

ပုံ4-5 စုပုံဖပ ျိုးပပနက်န ွ်က်လာ ဆသာအမျ ြိုျိုးအစာျိုး၏လုပ်ဆ ာငမ်ှုပုံကကမ်ျိုးဥပမာ 

ပန ို့ ်

အ  ု ို့ပ တ ်

ဆဖာက်စက်ယူနစ်အခွ ယူနစ် 

Relief Valve 

2 အ ငို့ ်Relief Valve 
Cooler 

တ ုငက်

accumulator 

အ  ု ို့ပ တ ်
လုပ်ဆ ာငမ်ှုအ  ု ို့ရှင ်

န္ ကု်   ုဂျငဓ်ာတ်ဆငွွဲ့   (မှတ်ချက်) 

ပစစတင ်

ဆအာက်ပ ုငျ်ိုးဖ အာျိုးလက်ခံမျက်န္ာှပပင ်

လ လှယ်ဆသာအ  ု ို့ရှင် 

(MY)
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②ဟ ုက်ဒဆရာလစ်တ ုက်  ုက်လုပ်ဆ ာငမ်ှုအမျ ြိုျိုးအစာျိုး

လုပ်ဆ ာငမ်ှုနည်ျိုးလမ်ျိုးမှာ (a) ပစစတင၏်ဆအာက်ပ ုငျ်ိုးဖ အာျိုးလက်ခံမျက်န္ာှပပငတ်ွငအ်ဖမ တမ်ျိုး ဖ အာျိုးပမငို့ဟ် ုက်ဒဆရာလစ် က ုအသံုျိုးပပြိုဆစဖပ ျိုး၊

ပစစတငအ်ဆပေါ် ပ ုငျ်ိုးဖ အာျိုးလက်ခံမျက်န္ာှပပငက် ုဖ အာျိုးအပမငို့သ် ု ို့ ဆပပာငျ်ိုးလ ကာပစစတငက် ု လည်ပတ်ဆစ သညို့်နည်ျိုးလမ်ျိုး (အဆပေါ် ပ ုငျ်ိုးဖ အာျိုး 

လက်ခံမျက်န္ာှပပငသ်ည်ဖ အာျိုးအပမငို့သ် ု ို့ဆရာက်သွာျိုးပေါက ဆအာက်ပ ုငျ်ိုးန္ငှို့အ်ဆပေါ် ပ ုငျ်ိုးဖ အာျိုး လက်ခံမျက်န္ာှပပငတ် ု ို့၏ မျက်န္ာှပပငဧ်ရ ယာ 

ပခာျိုးနာျိုးချက်ပဖငို့ပ်စစတငက် ုကျ ငျ်ိုးဆစသည်။ ပုံ4-6 က ုကကညို့်ပေါ) န္ငှို့ ်  န ို့က်ျင ် ဘက်အပဖစ် (b) ပစစတင၏်ဆအာက်ပ ုငျ်ိုး ဖ အာျိုးလက်ခံ 

မျက်န္ာှပပငတ်ွငအ်ဖမ တမ်ျိုးဖ အာျိုးပမငို့ဟ် ုက်ဒဆရာလစ်က ုအသံုျိုးပပြိုဆစဖပ ျိုး၊ 

ပစစတငဆ်အာက်ပ ုငျ်ိုးဖ အာျိုးလက်ခံမျက်န္ာှပပင်က် ုဖ အာျိုးအပမငို့သ် ု ို့ဆပပာငျ်ိုးလ ကာပစစတငက် ုလည်ပတ်ဆစသညို့်နည်ျိုးလမ်ျိုး 

(အဆပေါ် ပ ုငျ်ိုးဖ အာျိုးလက်ခံ 

မျက်န္ာှပပငသ်ည်ဖ အာျိုးအပမငို့သ် ု ို့ဆရာက်သွာျိုးပေါကဆအာက်ပ ုငျ်ိုးန္ငှို့အ်ဆပေါ် ပ ုငျ်ိုးဖ အာျိုးလက်ခံမျက်န္ာှပပငတ် ု ို့၏မျက်န္ာှပပငဧ်ရ ယာပခာျိုးနာျိုးချက်ပဖငို့်

ပစစတငက် ုပမငို့တ်က်ဆစသည်။ ပုံ4-8 က ုကကညို့်ပေါ) တ ု ို့ပဖငို့ခ်ွ ပခာျိုး ာျိုးသည်။ 

စက်ဆမာ်ဒယ်ဆပေါ် မူတည်၍ပစစတင၏်အဆပေါ် ပ ုငျ်ိုးတွငန်္ ကု်   ုဂျငဓ်ာတ်ဆငွွဲ့က ု ညို့်ဖပ ျိုး၊ ဟ ုက်ဒဆရာလစ်န္ငှို့ ် ဖ အာျိုးဆပျိုး 

 ာျိုးဆသာန္ ကု်   ုဂျင ်ဓာတ်ဆငွွဲ့က ုပပန ို့က်ာျိုးဆစပခငျ်ိုးပဖငို့ ု်န္ကှ်ပခငျ်ိုးပပြိုလုပ်သည်။ (ပုံ4-6၊ ပုံ 4-7 တွငက်ကညို့်ပေါ) 

  ု ို့အပပငဆ်ဖာက်စက်ယူနစ်၏က ုယ် ည်တွငဖ် အာျိုးပမငို့ ် accumulator က ုတပ် င ်ာျိုးဆသာစက်ဆမာ်ဒယ်သည်၊ ပန ို့မှ်ဆ ာက်ပံို့ဆသာဟ ု 

က်ဒဆရာလစ်န္ငှို့၊် accumulator မှ ုတ်လွှတ်ဆသာဟ ုက်ဒဆရာလစ်တ ု ို့န္စ်ှခုလုံျိုးပဖငို့ ် ုန္ကှ်ပခငျ်ိုးပပြို လုပ်သည်။ (ပုံ4-7၊ ပုံ4-8 က ုကကညို့်ပေါ) 

မှတ်ချက်) န္ ကု်   ုဂျငဓ်ာတ်ဆငွွဲ့ မှလွ ၍ မည်သညို့်ဓာတ်ဆငွွဲ့က ုမသံုျိုးပေါန္ငှို့။်

ပုံ4-6 ဟ ုက်ဒဆရာလစ်တ ုက်  ုက်လုပ်ဆ ာငမ်ှုအမျ ြိုျိုးအစာျိုး (a) ၏လုပ်ဆ ာငမ်ှုပုံကကမ်ျိုးဥပမာ 

မှတ်ချက်) န္ ကု်   ုဂျငဓ်ာတ်ဆငွွဲ့ မှလွ ၍ မည်သညို့်ဓာတ်ဆငွွဲ့က ုမသံုျိုးပေါန္ငှို့။်

ပုံ4-7 ဟ ကု်ဒဆရာလစ်တ ကု ် ုက်လုပ်ဆ ာငမ်ှုအမျ ြိုျိုးအစာျိုး (a) ၏လုပ်ဆ ာငမ်ှုပုံကကမ်ျိုးဟ ကု်ဒဆရာလစ်ဓာတ်ဆငွွဲ့၊ ဖ အာျိုးပမငို့ ်accumulator အသံုျိုးပပြိုမှုဥပမာ 

န္ ကု်   ုဂျငဓ်ာတ်ဆငွွဲ့ မှတ်ချက်) 

ဖ အာျိုးအပမငို့အ်န မို့်

ဆပပာငျ်ိုးလ န္ ငုဆ်သာ 

ဆအာက်ပ ုငျ်ိုးဖ အာျိုးလက်ခံ

မျက်န္ာှပပငျ်ိုးအဖမ တမ်ျိုးပမငို့်

ဆသာဖ အာျိုး 

လ လှယ်ဆသာအ  ု ို့ရှင ်

ဖ အာျိုးအပမငို့အ်န မို့်ဆပပာငျ်ိုးလ န္ ငုဆ်သာ 

ဆအာက်ပ ငုျ်ိုးဖ အာျိုးလက်ခံမျကန်္ာှပပ

ငျ်ိုးအဖမ တမ်ျိုးပမငို့ဆ်သာဖ အာျိုး 

လ လှယ်ဆသာအ  ု ို့ရှင ်

ဖ အာျိုးပမငို့ ်accumulator 

န္ ကု်   ုဂျငဓ်ာတ်ဆငွွဲ့ မှတ်ချက်) 

(MY)



33 

ပုံ4-8 ဟ ုက်ဒဆရာလစ်တ ုက်  ုက်လုပ်ဆ ာငမ်ှုအမျ ြိုျိုးအစာျိုး (b) ၏လုပ်ဆ ာငမ်ှုပုံကကမ်ျိုးဥပမာ 

4.1.5. ဆဖာက်စက်လုပ်ဆ ာငပုံ်စသည် (အဆ ာက်အကူပပြိုစာအုပ် စာမျက်န္ာှ52) 

ဆဖာက်စက်၏အဆပခခံလုပ်ဆ ာငပုံ်တွင၊် လက်တံ(Boom) အတငအ်ချ၊ လက်တ ံ (arm) အတငအ်ချ၊ ဆဖာက်စက်ယူနစ် ၏ ွ  န ို့မ်ှုန္ငှို့ ်

ပပန ်ွ သွငျ်ိုးမှု၊ လှညို့်ပခငျ်ိုးန္ငှို့ ်ဆဖာက်စက်ယူနစ်၏ ုန္ကှ်လုပ်ဆ ာငမ်ှုတ ု ို့ပေါဝငသ်ည်။ ဆဖာက်စက်ယူနစ်၏  ုန္ကှ်လည်ပတ်မှုမှလွ ၍အပခာျိုးအရာ 

မျာျိုးမှာဟ ုက်ဒဆရာလစ်တ်ူျိုးဆဖာ်စက်၏လုပ်ဆ ာငမ်ှုန္ငှို့အ်တူတူပငပ်ဖစ်ပေါသည်။ 

  ု ို့အပပင ် ဟ ုက်ဒဆရာလစ်တူျိုးဆဖာ်စက်န္ငှို့စ်ပ်လျဉ်ျိုး၍၊ ဆပမ၊ အဆပခခံအဆ ာက်အအံု၊ သယ်ယူပ ု ို့ဆ ာငဆ်ရျိုးန္ငှို့ ် ခရ ျိုးသွာျိုးလာဆရျိုး 

၀နက်က ျိုးဌာနမှ၊ ဆပေါငျ်ိုးစည်ျိုး ာျိုးသညို့်လုပ်ဆ ာငမ်ှုနည်ျိုးလမ်ျိုးပဖငို့ ် စကမ်ျာျိုးက ု လူသ မျာျိုးဆအာငပ်ပြိုလုပ်ရန ် ံုျိုးပဖတ်ခ ို့ဖပ ျိုး၊ 1991 ခုန္စ်ှမှစ၍ ဆပမ၊ 

အဆပခခံ အဆ ာက်အအံု၊ သယ်ယူပ ု ို့ဆ ာငဆ်ရျိုးန္ငှို့ခ်ရ ျိုးသွာျိုးလာဆရျိုး ၀နက်က ျိုးဌာန၏ တ ုက်  ုက်  နျ်ိုးချြိုပ်မှုဆအာက်ရှ လုပ်ငနျ်ိုးမျာျိုးတွင၊် 

စည်ျိုးမျဉ်ျိုးအရ၎ငျ်ိုး က ုအသံုျိုးပပြိုရနတ်ာဝနရ်ှ သည်။ ဤစည်ျိုးမျဉ်ျိုးစတင ် ပပဌာနျ်ိုးချ နတ်ွင၊် သက်  ငုရ်ာဆ ာက်လုပ်ဆရျိုးစက်ယန္တရာျိုးသည် 

စံချ နစံ်ညွှနျ်ိုး လုပ်ဆ ာငမ်ှု ပုံစံအတ ုငျ်ိုးရှ ဆနသလာျိုး  ုတာက ု ဆ ာက်လုပ်ဆရျိုးဝနက်က ျိုးဌာန(ဆဟာငျ်ိုး) မှ ံုျိုးပဖတ်သတ်မှတ်ခ ို့ဆသာ်လည်ျိုး၊ 1998 

ခုန္စ်ှ ဧဖပ လမှစ၍ ဂျပနဆ် ာက်လုပ်ဆရျိုး ယန္တရာျိုးန္ငှို့ ် ဆ ာက်လုပ်ဆရအဖွ ွဲ့အစည်ျိုးသည် ုတ်လုပ်သူ ံမှ ဆလျှာက်လွှာစာရွက်စာတမ်ျိုးမျာျိုးက  ု

အဆပခခံဖပ ျိုး ံုျိုးပဖတ် ကာအသ အမှတ်ပပသညို့်နည်ျိုးလမ်ျိုးအပဖစ်ပဖစ်လာခ ို့သည်။ 

ဤလုပ်ဆ ာငမ်ှုပုံစံသည်1990 ခုန္စ်ှတွငဆ်ရျိုးသာျိုးခ ို့ဆသာ JIS (Japan Industrial Standards) န္ငှို့က် ုက်ည သည်။ 

  ု ို့အပပငဤ်လုပ်ဆ ာငမ်ှုပုံစံတွငသ်တ်မှတ် ာျိုးဆသာတံ  ပ်(ပုံ4-9 က ုကကညို့်ပေါ) က ုကပ် ာျိုးသည်။ 

ပုံ 4-9 သတ်မှတ် ာျိုးဆသာတံ  ပ် 

ဖ အာျိုးအပမငို့အ်န မို့်ဆပပာငျ်ိုးလ န္ ငုဆ်သာ 

အဆပေါ် ပ ုငျ်ိုးဖ အာျိုးလက်ခံမျက်န္ာှပပင်

အဖမ တမ်ျိုးပမငို့မ်ာျိုးဆသာဖ အာျိုး 

လ လှယ်ဆသာအ  ု ို့ရှင ်

ဖ အာျိုးပမငို့ ်accumulator 

(MY)
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4.1.6. ဆဖာက်စက်၏ဆယဘုယျလုပ်ဆ ာငမ်ှုနည်ျိုးလမ်ျိုး (အဆ ာက်အကူပပြိုစာအုပ် စာမျက်န္ာှ53) 

ဆဖာက်စက်သည် ဆ ာက်လုပ်ဖွ ွဲ့စည်ျိုး ာျိုးသညို့်အရာမျာျိုးက ုဖဖ ြိုဖျက်ပခငျ်ိုးန္ငှို့ ်ဆကျာက်တံုျိုးမျာျိုးက ုကက တ်ခွ သညို့်လုပ်ငနျ်ိုး မျာျိုးက ုလုပ်ဆ ာငန်္ ငု ်

ဆသာ်လည်ျိုး၊ ဆဖာက်စက်ယူနစ်က ု၊ စက်က ုယ် ည်၏လုပ်ဆ ာငန်္ ငုစွ်မ်ျိုးန္ငှို့ ်က ုက်ည ဆသာအရာ က ုအသံုျိုးပပြိုသည်။ 

ပုံ4-10 Building အဆ ာက်အဦစသညို့်ကွနက်ရစ်ပဖငို့ဆ် ာက်လုပ်ဖွ ွဲ့စည်ျိုး ာျိုးသညို့်အရာမျာျိုး၏ဖဖ ြိုဖျက်မှုအဆပခအဆန 

ပုံ 4-11 ဆကျာက်လမ်ျိုးခငျ်ိုး ာျိုးသည်က ုဖဖ ြိုဖျက်မှုအဆပခအဆန 

(MY)
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ပုံ4-12 ဆကျာက်တံုျိုးမျာျိုးက ုကက တ်ခွ သညို့်အဆပခအဆန 

  ု ို့ဆနာက်ဆဖာက်စက်ပဖငို့ဖ်ဖ ြိုဖျက်ပခငျ်ိုးသ ု ို့မဟုတ်ကက တ်ခွ ပခငျ်ိုးလုပ်ငနျ်ိုးမျာျိုးအတွက် အဆပခခံကက ြိုတငသ်တ ဆပျိုးချက် မျာျိုးက ု  ဆဖာ်ပပပေါမည်။ 

① ဆဖာက်စက်အသံုျိုးပပြိုဆသာလုပ်ငနျ်ိုးလုပ်ဆ ာငသ်ညို့်အခေါ၊ 1ရက် 2 ကက မ်န္ငှို့အ် က်၊ ဆဖာက်စက်၏အမ   ညို့်သညို့် ဆနရာ၌အမ    5 မှ 6 

ကက မ်အမ   က ု ညို့်ပေါ။ 

② ဆဖာက်စက်အသံုျိုးပပြိုဆသာလုပ်ငနျ်ိုးတွင၊် ဆ ာက်က ုကက တ်ခွ မညို့်ပစ်မှတ်မျက်န္ာှပပငသ် ု ို့ ညာဘက်ဆ ာငို့မှ်နအ်တ ုငျ်ိုး ကာ၊ 

တွနျ်ိုးအာျိုးဆပျိုးဖပ ျိုး  ုန္ကှ်မှုက ုစတငပ်ေါ။  ုန္ကှ်ဆနစဉ်အ က်မပပတ်တွနျ်ိုးအာျိုးဆပျိုးကာ၊ ဖ တွနျ်ိုးသညို့်အာျိုးက  ု

မပျက်မကွက်ဆ ာက်ဘက်တွင ်ာျိုးရမည်။ 

ပုံ4-13 ဆဖာက်စက်ယူနစ်က ုဆ ာငို့မှ်နအ်တ ုငျ်ိုးဖ တွနျ်ိုးကာ ုန္ကှ်ပခငျ်ိုး

(MY)
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③ ဆ ာက်က  ုဖဖ ြိုဖျက်မညို့်သ ု ို့မဟုတ်ဖ ကက တ်မညို့်အရာဝတထ ြိုဆပေါ်သ ု ို့မပျက်မကွက်ဖ တွနျ်ိုးကာ ုန္ကှ်ရမည်။

ဖ ကက တ်မညို့်အရာဝတတ ြိုကွ သွာျိုးလျှငခ်ျက်ချငျ်ိုး ုန္ကှ်ပခငျ်ိုးက ုရပ်တန ို့ပ်ေါ။ မ  ဆစဘ   ုက်ပခငျ်ိုးသည်၊   အပူချ နပ်မငို့တ်က်လာဖပ ျိုး၊ မူလ ဆချာငပ်ခငျ်ိုး၊ 

  ု ို့အပပငက်ျ ြိုျိုးပ ို့ပခငျ်ိုး၏အဆကကာငျ်ိုးအရငျ်ိုးပဖစ်ဆစန္ ငုဆ်သာဆကကာငို့မ်လုပ်ရပေါ။ 

ပံု4-14 မ  ဆစဘ   ုက်ပခငျ်ိုးမလုပ်ရ 

④ ဆ ာက်ပဖငို့ဆ်ကာ်မ ုတ်ပေါန္ငှို့။် ဆကာ် ုတ်ဖပ ျိုးဆကျာက်တံုျိုးစသည်တ ု ို့က ုခွ ပေါက၊ မူလ န္ငှို့ဆ် ာက်ကျ ြိုျိုးပ ို့ပခငျ်ိုး၊ Bush မျာျိုးပျက်စ ျိုးပခငျ်ိုး၏ 

အဆကကာငျ်ိုးအရငျ်ိုးပဖစ်ဆစန္ ငုသ်ည်။ ဆကာ် ုတ်ဖပ ျိုး ုန္ကှ်ပခငျ်ိုးဆကကာငို့၊် ဆ ာကက်ျ ြိုျိုးသွာျိုးဖပ ျိုး၊ 

ဆဘျိုးအန္တရာယ်န္ငှို့ ်က်စပ်သွာျိုးဆသာသာဓကမျာျိုးန္ငှို့၊် 

ဖ ကက တ် ာျိုးဆသာအပျက်အစ ျိုးမျာျိုးသည်မဆမျှာ်လငို့ဆ်သာဦျိုးတည်ရာသ ု ို့လွငို့ ွ်က်သွာျိုးကာဒဏရ်ာရခ ို့သည်ို့သာဓကမျာျိုးရှ ဆသာဆကကာငို့သ်တ 

 ာျိုးပေါ။ 

ပုံ4-15 ဆ ာက်ပဖငို့ဆ်ကာ်မ ုတ်ပေါန္ငှို့်

ဆကာ်မ တုရ် 

(MY)
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⑤ ဆနရာတစ်ခုတည်ျိုးက ု 1 မ နစ်န္ငှို့အ် က် ုန္ကှ်ဆသာ်လည်ျိုး၊ ဆ ာက်သည်မ  ုျိုးဆဖာက်သွာျိုးပေါက၊  ုန္ကှ်သညို့်ဆနရာ က ုဆပပာငျ်ိုးပေါ။ 

⑥ ကက ျိုးမာျိုးဆသာမာဆကျာသညို့အ်ရာဝတထ ြိုမျာျိုးက ု၊ ကွ လွယ်သညို့ဆ်နရာ (ဆကျာက်ဆပေါ်တွငခ်ျ ြိုငို့ဆ်နဆသာဆနရာ (ishime) န္ငှို့အ်စွနျ်ိုးစသညို့်)

မှအစဉ်အတ ုငျ်ိုး ုန္ကှ်ဖပ ျိုးခွ ပေါ။ 

ပုံ4-16 ကွ လွယ်သညို့်ဆနရာမှ 

⑦ ဆဖာက်စက်ယူနစ်က ုချပခငျ်ိုး (  ုက်ချပခငျ်ိုး) ပပြိုလုပ်ဖပ ျိုးမခွ ပေါန္ငှို့။် ဆဖာက်စက်ယူနစ်န္ငှို့ ် လက်တံ (arm)၊ လက်တံ(Boom)၊ စက်က ုယ် ည်

စသည်တ ု ို့၏အစ တ်အပ ုငျ်ိုးတစ်ခုစ က ုပျက်စ ျိုးဆစသညို့်အဆကကာငျ်ိုးအရငျ်ိုးပဖစ်န္ ငုသ်ည်။ 

⑧ ဆဖာက်စက်ယူနစ်ပဖငို့ ်ဆကျာကတ်ံုျိုးမျာျိုးန္ငှို့က်က တ်ခွ မညို့်အရာဝတထ ြိုမျာျိုးက ုလှ ခတ်သညို့်အလုပ်မျ ြိုျိုးမလုပ်ပေါန္ငှို့။်

⑨ ဆဖာက်စက်ယူနစ်က ုအပပညို့်အဝ ွ  န ို့ ်ာျိုးသညို့် အဆနအ ာျိုးသ ု ို့မဟုတ်အပပညို့်အ၀ ပပန ်ွ သွငျ်ိုး ာျိုးသညို့် အဆနအ ာျိုး (Stroke end)

ပဖငို့ ု်န္ကှ်ပခငျ်ိုးမပပြိုပေါန္ငှို့။် 100mm ခန ို့န်္ငှို့အ် က်ရှ ဆသာအနာျိုးသတ်က ု ာျိုး ာျိုးပေါ။ 

ပုံ4-17 Stroke end ပဖငို့ ု်န္ကှ်ပခငျ်ိုးမပပြိုပေါန္ငှို့်

(MY)



38 

⑩ ဆဖာက်စက်ယူနစ်၏bracket န္ငှို့ ်ဆ ာက်စသည်တ ု ို့တွင၊် ဝေါယာစသည်တ ု ို့က ုချ တ်ဖပ ျိုးပစစည်ျိုးမျာျိုး က ု ွ သညို့် အလုပ်မျ ြိုျိုးမလုပ်ပေါန္ငှို့။်

ပုံ4-18 ဆဖာက်စက်ပဖငို့ပ်စစည်ျိုးမျာျိုးက ုမချ တ် ွ ပေါန္ငှို့်

⑪ ဆဖာက်စက်ယူနစ်က ုဆရ၌နစ်ပမြိုပ် ာျိုးဆသာအဆနအ ာျိုးပဖငို့အ်လုပ်မလုပ်ပေါန္ငှို့။် ဆရဆအာက်တငွလ်ုပ်ရဆသာလုပ်ငနျ်ိုး၌၊ ဆ ာက်အပ ုငျ်ိုး

အ  သာဆရ  တွင ်ာျိုးပေါ။ 

  ု ို့အပပင ်ဆရဆအာက်တွငလု်ပ်ရဆသာလုပ်ငနျ်ိုးလုပ်သညို့်အခေါ၊ ဆရဆအာက်တွငလု်ပ်ရဆသာလုပ်ငနျ်ိုးက ု အ ူျိုးပပြို ာျိုးဆသာ ဆဖာက်စက်ယူနစ်က ု 

သံုျိုးပေါ။ 

ပုံ4-19 ဆရဆအာက်လုပ်ငနျ်ိုးက ုမလုပ်ရ 

(MY)
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⑫ ဆဖာက်စက်၏ဟ ုက်ဒဆရာလစ်  ပ ုက် (housu) သည် မူမမှနဘ် လှုပ်ရမ်ျိုးလာပေါက၊ အလုပ်က ုရပ်ဖပ ျိုးစစ်ဆ ျိုးပေါ။

⑬ လုပ်ငနျ်ိုးခွငအ်တွငျ်ိုးကက တ်ခွ  ာျိုးသညို့်အပျက်အစ ျိုးမျာျိုးလွငို့ ွ်က်လာန္ ငုသ်ညို့်အကွာအဆဝျိုးက ု မဝငရ် ဟုသတ်မှတ်ပေါ။

ပုံ4-20 အပျက်အစ ျိုးမျာျိုးလွငို့ ွ်က်လာန္ ငုသ်ညို့်အကွာအဆဝျိုးအတွငျ်ိုးမဝငရ်

⑭ ရာသ ဥတု  ုျိုးရွာျိုးမည်ဟုခန ို့မှ်နျ်ိုးမ ဆသာအခေါလုပ်ငနျ်ိုးက ုရပ်ပေါ။

⑮ ဆချာက်ကမ်ျိုးပေါျိုးဆအာက်၌သ ု ို့မဟုတ်အဆပေါ်၌လုပ်ငနျ်ိုးမလုပ်ရ။ ဆဖာက်စက်တုနခ်ေါမှုဆကကာငို့၊် ဆပမဖပ ြိုပခငျ်ိုးမျာျိုးသ ု ို့မဟုတ် ဆကျာက်တံုျိုး

ပပြိုတ်ကျပခငျ်ိုးမျာျိုးက ုပဖစ်ဆပေါ်ဆစန္ ငုဆ်သာဆကကာငို့ပ်ဖစ်သည်။ 

ပုံ4-21 ဆပမဖပ ြိုပခငျ်ိုးမျာျိုး၊ ဆကျာက်တံုျိုးပပြိုတ်ကျပခငျ်ိုးမျာျိုးစသည်တ ု ို့က ုသတ ပပြိုပေါ 

⑯ ဆပျာို့ဆပျာငျ်ိုးဆသာဆပမသ ု ို့မဟုတ်ကွနက်ရစ်တံုျိုးစသညို့်၊ စက်က ုယ် ည်လ ကျသွာျိုးန္ ငုဆ်သာ မတည်မဖင မ်ဆသာ ဆနရာမျာျိုး တွငလ်ပ်ုငနျ်ိုး

မလုပ်ပေါန္ငှို့။် အ ူျိုးသပဖငို့ဆ်တာငဆ်စာငျ်ိုးမျာျိုးတွငလု်ပ်ငနျ်ိုးမလုပ်ပေါန္ငှို့။်

ပုံ4-22 လ ကျပခငျ်ိုးက ုသတ  ာျိုးပေါ 

⑰ အလုပ်လုပ်ဆနစဉ်ဆမာငျ်ိုးန္ငှပ်ခငျ်ိုးစသညို့်တစ်ဖပ ြိုငန်က်တည်ျိုးလုပ်ဆ ာငပ်ခငျ်ိုးက ုမလုပ်ပေါန္ငှို့။် ဆဖာက်စက်န္ငှို့စ်က်က ယု် 

 ည်တွငပုံ်မှနမ်ဟုတ်ဆသာအာျိုးက ုသက်ဆရာက်ဆစသညို့်အခေါပျက်စ ျိုးဆစန္ ငုသ်ည်။ 

⑱ ဆဖာက်စက်အပဖစ်အသံုျိုးပပြိုသညို့်အခေါ၊  ဆပမဆကာ(်shoberu) သညို့်အမျ ြိုျိုးအစာျိုးအပဖစ်အသံုျိုးပပြိုဆနဆသာအခေါန္ငှို့ ် န္ှု ငျ်ိုးယှဉ် ကကညို့်လျှင၊် 

အ ူျိုးသပဖငို့ဟ် ုက်ဒဆရာလစ်  ယ ုယွငျ်ိုးပျက်စ ျိုးမှုပမန ်နဆ်သာဆကကာငို့၊် filter န္ငှို့ ်ဟ ုက်ဒဆရာလစ်  တ ု ို့က ု အပမန ်ံုျိုးအစာျိုး  ုျိုးရနလ် ုအပ်သည်။ 

မဝငရ် 

မဝငရ် 

(MY)
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4.1.7. အလုပ်ဖပ ျိုးသညို့်ဆနာက်သတ ပပြိုရနအ်ချက်မျာျိုး (အဆ ာက်အကူပပြိုစာအုပ် စာမျက်န္ာှ58) 

(1) ဆဖာက်စက်ယူနစ်

① ဆဖာက်စက်ယူနစ်တပ် င ်ာျိုးဆသာစက်က ုယ် ည်က ု၊ မာဆကျာဖပ ျိုးဆပခာက်ဆသွွဲ့ဆသာ ဆပမပပန ို့ဆ်နရာတွငရ်ပ်ပေါ။ ဆဖာက်စက်ယူနစ်က ု

ဆဒေါငလ် ုက် ာျိုးဖပ ျိုး၊ ဆ ာက်၏  ပ်ဖျာျိုးက ုဆပမပပငသ် ု ို့ကပ် ာျိုးပေါ။ 

② ဆဖာက်စက်ယူနစ်တွငက်ပ်ဆနဆသာ ွှံ ွဲ့မျာျိုးက ုဖယ်ဖပ ျိုး၊   ယ ုစ မို့်မှုန္ငှို့ဆ် ာက်မူမမှနမ်ျာျိုးရှ မရှ က ုစစ်ဆ ျိုးပေါ။ 

③ ဆဖာက်စက်ယူနစ်က ုလက်တ ံ (arm)အပ ုငျ်ိုးမှဖယ် ုတ်သညို့်အခေါ၊ တတ်န္ ငုသ်မျှဟ ုက်ဒဆရာလစ်   အပူချ နက်ျသွာျိုးဖပ ျိုးမှ လုပ်ဆ ာငပ်ေါ။ 

  ု ို့အပပငပ် ုက်လ ုငျ်ိုးန္ငှို့ ်ပ ုက ်(housu)မျာျိုးဆပေါ်တွငအ်မှုနမ်ဝငဆ်စရနဖံ်ုျိုးဆသာအဖံုျိုးက ုတပ်ပေါ။ 

④ ဟ ုက်ဒဆရာလစ်ဆရပ ုက်က ုအပဖြိုတ်အတပ်လုပ်စဉ်စသည်တ ု ို့တွင၊် ဟ ုက်ဒဆရာလစ်  အတွငျ်ိုးပပငပ်မှ အရာမျာျိုးပေါဝင ် ဆရာစပ်မဆနဆစရန်

အ ူျိုးသတ ပပြိုပေါ။ 

⑤ ပဖြိုတ် ာျိုးဆသာဆဖာက်စက်ယူနစ်က ုအခနျ်ိုးတွငျ်ိုး၌သ ုဆလှာင ်ာျိုးပေါ။ အခနျ်ိုးပပငတ်ွငသ် ုဆလှာငသ်ညို့်အခေါ သစ်သာျိုးပပာျိုး 

ဆပေါ်တွငတ်ငဖ်ပ ျိုးမ ုျိုးဆရ မကျဆအာငက်ာရနအ်ခငျ်ိုးအုပ်ပေါ။ 

အ ူျိုးသပဖငို့ဆ်ဖာက်စက်ယူနစ်၏ဆ ာက် ညို့်သွငျ်ိုးသညို့်အပ ုငျ်ိုးမှမ ုျိုးဆရမဝငဆ်စရနသ်တ ပပြိုပေါ။ 

（2）စက်က ုယ် ည်

စက်က ုယ် ည်တွငက်ပ်ဆနဆသာ ွှံ ွဲ့ န္ငှို့ဆ်ရက ုဖယ်ရာှျိုးပေါ။ ဆအာက်ဆပခဘ ျိုးပတ်လည်န္ငှို့၊် ဝနခ်ျ စက်စသညို့်ယာဉ်ဆမာငျ်ိုး  ုငခ်ံု

ဝနျ်ိုးကျငန်္ငှို့အ်တွငျ်ိုး ပ ုငျ်ိုးက ု၊ ဆနာကတ်စ်ကက မ်လုပ်ငနျ်ိုးလုပ်ဆ ာငရ်နသ်န ို့ရ်ှငျ်ိုးဆရျိုးလုပ်ပေါ။   ု ို့အပပင ် ပဖညို့်ပခငျ်ိုးစသည်တ ု ို့က ု လုပ်ဆ ာငပ်ေါ။ 

  ု ို့အပပင၊် ဟ ုက်ဒဆရာလစ် လငဒ်ေါဆချာငျ်ိုး(Cylinder rod)မျက်န္ာှပပငဆ်ပေါ်ကျလာဆသာဆရစက်န္ငှို့အ်တူရံွ ွဲ့စသည်တ ု ို့၊ 

ရာဘာကွငျ်ိုးအတွငျ်ိုးသယ် ဆ ာငလ်ာဖပ ျိုးရာဘာကွငျ်ိုးက ုပျက်စ ျိုးဆစန္ ငုသ်ညို့်အတွက်၊ အ ူျိုးဂ ုပပြိုဖပ ျိုးသန ို့ရ်ှငျ်ိုးဆရျိုး လုပ်ရနလ် ု သည်။ 

(MY)
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4.2. သမံဏ ပဖတ်စက်၏ဖွ ွဲ့စည်ျိုးပုံ၊ အမျ ြိုျိုးအစာျိုးန္ငှို့လု်ပ် ဆ ာငပုံ်စသည် (အဆ ာက်အကူပပြိုစာအုပ် စာမျက်န္ာှ59) 

4.2.1. သမံဏ ပဖတ်စက်၏ဝ ဆသသလကခဏာမျာျိုး(အဆ ာက်အကူပပြိုစာအုပ် စာမျက်န္ာှ59) 

သမာျိုး  ု ျိုးကျဓာတ်ဆငွွဲ့ ပဖတ်စက်သည်၊ 

ပဖတ်ဆတာက်သညို့်လုပ်သာျိုးမျာျိုးမှအပမငို့ဆ်နရာမျာျိုးတွငဓ်ာတ်ဆငွွဲ့ ပဖငို့ပ်ဖတ်ဆတာက်သညို့်လုပ်ငနျ်ိုးက ုလုပ်ဆ ာငရ်ာတွငပ်ပြိုတ်ကျပခငျ်ိုး၊ 

ပျက်ကျပခငျ်ိုး စသညို့်ဆဘျိုးအန္တရာယ်ရှ န္ ငုမ်ှုန္ငှို့် ဓာတ်ဆငွွဲ့မ ျိုးဆလာငသ်ညို့်ဆဘျိုးအန္တရာယ်ရှ န္ ငုမ်ှုမျာျိုးရှ ဆသာ်လည်ျိုး၊ 

သမံဏ ပဖတ်စက်က ုအသံုျိုးပပြိုသည် က်၊ ဆဖာ်ပပပေါဆဘျိုးအန္တရာယ်ရှ န္ ငုမ်ှုမျာျိုးဆလျာို့နည်ျိုးသည်။ (ဆဖာ်ပပပေါဆဘျိုးအန္တရာယ်ရှ န္ ငုမ်ှု

မျာျိုးဆလျာို့နည်ျိုးဆစဆသာဆကကာငို့၊် ပ ုမ ုဆဘျိုးကငျ်ိုးစွာ လုပ်ငနျ်ိုး လုပ်ဆ ာငန်္ ငုသ်ည်။) 

4.2.2. သမံဏ ပဖတ်က ရ ယာ၏အစ တ်အပ ုငျ်ိုးတစ်ခုစ ၏အမည်မျာျိုးန္ငှို့လု်ပ်ဆ ာငခ်ျက်မျာျိုး (အဆ ာက်အကူပပြိုစာအုပ် စာမျက်န္ာှ59) 

သမံဏ ပဖတ်က ရ ယာက ု၊ ပဖတ်ဆတာက်သညို့်လက်တံ (arm)၊ ပဖတ်ဓာျိုး၊ အဖငွ်ို့အပ တ် လငဒ်ေါ(Cylinder)၊ ဆအာက်ပ ုငျ်ိုး ဖရ န၊်  ံုလည ်

အကူကွငျ်ိုး၊ အဆပေါ် ပ ုငျ်ိုးဖရ နတ် ု ို့ပဖငို့ဖ်ွ ွဲ့စည်ျိုး ာျိုးသည်။ (ပုံ 1-1 ②က ုကကညို့်ပေါ) 

4.2.3. သမံဏ ပဖတ်က ရ ယာ၏အမျ ြိုျိုးအစာျိုး (အဆ ာက်အကူပပြိုစာအုပ် စာမျက်န္ာှ59) 

အ မ်သံုျိုးကတ်ဆကကျိုးမျာျိုးန္ငှို့အ်တူတူပင၊် ပဖတ်ဆတာက်မညို့်သမံဏ ဆဘာင ် Cutter အပ ုငျ်ိုးက ုဖ ဖပ ျိုး၊ ဆချာ်မ ွက်ဆအာင ် တာျိုး  ျိုးလျက ်

ပဖတ်ဆတာက်ဆသာပဖတ်ဆတာက်က ရ ယာသည်၊   ပ်ဖျာျိုးအဖွငို့ဆ်ပေါက်အကျယ်က ုကက ျိုးန္ ငုဆ်သာဆကကာငို့၊် ဖ ဆသာ်လည်ျိုးမလှုပ်ရှာျိုးသညို့်သ ံ မဏ  

ဆဘာငပ်ဖငို့ဆ် ာက်လုပ်ဖွ ွဲ့စည်ျိုး ာျိုးသညို့်အရာမျာျိုးန္ငှို့အ်ဆ ာက်အဦမျာျိုးက ုပဖတ်ဆတာက်ရနသ်ငို့ဆ်တာ်သည်။   ု ို့အပပင ်   ပ်ဖျာျိုးက ု "V" 

ပုံသဏ္ဍာန ်ပပြိုလုပ် ာျိုးဆသာဆချာ် ွက်ရနခ်က်သညို့်ပုံစံမှာ၊   ပ်ဖျာျိုး အဖွငို့ဆ်ပေါက်အကျယ်မှာဆသျိုးငယ်သွာျိုးဆသာ်လည်ျိုး၊ Cutter အပ ုငျ်ိုးက ုဖ ရန ်

မလ ုဆသာပဖတ်ဆတာက်က ရ ယာပဖစ်ဖပ ျိုး၊ သမံဏ အပ ုငျ်ိုးအစမျာျိုးက ုပဖတ်ဆတာက်ရနသ်ငို့ဆ်လျာ်သည်။ 

4.2.4. သမံဏ ပဖတ်စက်ဆရွျိုးချယ်ပခငျ်ိုးန္ငှို့တ်ပ် ငပ်ခငျ်ိုး (အဆ ာက်အကူပပြိုစာအုပ် စာမျက်န္ာှ59) 

သမံဏ ပဖတ်စက်ဆရွျိုးချယ်ပခငျ်ိုးန္ငှို့တ်ပ် ငသ်ညို့်လုပ် ုံျိုးလုပ်နည်ျိုးက ုဆအာက်တွငဆ်ဖာ်ပပ ာျိုးသည်။ 

① အသံုျိုးပပြိုမှုန္ငှို့က် ုက်ည ဆသာသံမဏ ပဖတ်က ရ ယာပုံစံန္ငှို့၊် ပဖတ်ဆတာက်မညို့်အရာန္ငှို့က် ုက်ည ဆသာ ပဖတ်ဆတာက်က ရ ယာ အရွယ်အစာျိုးက ု

 ံုျိုးပဖတ်ပေါ။ ဤတွငသ်မံဏ ပဖတ်စက်၏ ံုလည်ပံုစံက ု၊ ဟ ုက်ဒဆရာလစ်ဆမာ်တာပဖငို့ ် လှညို့်ဆစဆသာ 

ဟ ုက်ဒဆရာလစ် ံုလည်အမျ ြိုျိုးအစာျိုးပဖစ်ပဖစ်၊ ပစ်မှတ်အရာဝတတ ြိုက ုဆပေါ ို့ဆပေါ ို့ပေါျိုးပေါျိုး  မ ပခငျ်ိုးပဖငို့ ် လှညို့်ဆစဆသာfree-type 

 ံုလည်အမျ ြိုျိုးအစာျိုးတ ု ို့က ု အသံုျိုးပပြိုမှုန္ငှို့က် ုက်ည ဖပ ျိုးဆရွျိုးချယ်ပေါ။ 

②သမံဏ ပဖတ်က ရ ယာ၏လ ုအပ်ဆသာ  ပမာဏန္ငှို့ ်က ုယ် ည်အဆလျိုးချ နတ် ု ို့၏ဟနခ်ျက်က ုလ ုက်ဖပ ျိုး၊ ဟ ုက်ဒဆရာလစ်၊ အဆလျိုးချ နတ် ု ို့န္ငှို့သ်ငို့်

ဆလျာ်ဆသာစက်က ုယ် ည်က ုဆရွျိုးချယ်ပေါ။ 

③ စက်က ုယ် ည်၏ဟ ုက်ဒဆရာလစ် ာျိုးကစ်ပဖငို့၊် သမံဏ ပဖတ်က ရ ယာအတွက် ဟ ုက်ဒဆရာလစ်အရငျ်ိုးအပမစ်က ု ုတ်ယူ ကာ၊ 

ဟ ုက်ဒဆရာလစ်ပန ို့၊်  လက်တ(ံBoom)၊ လက်တံ (arm) တ ု ို့မှတစ် ငို့ ်သမံဏ ပဖတ်က ရ ယာအတွက် ဟ ုကဒ်ဆရာလစ်  ာျိုးကစ်က ုဆ ာက်ပံို့ဆပျိုး 

သည်။ ဤအချ နတ်ငွစ်က်က ုယ် ည်ဆပေါ်မူတည်၍ ဟ ုက်ဒဆရာလစ်အ  ု ို့ရှငန်္ငှို့ ် Relief Valve စသည်တ ု ို့က ု ညို့်ရနလ် ုအပ် 

ဆကာငျ်ိုးလ ုအပ်န္ ငုသ်ည်။ 

④ သမံဏ ပဖတ်က ရ ယာက  ု pin ပဖငို့ ် စက်က ုယ် ည်၏လက်တံ (arm)တွငတ်ပ် ငက်ာ၊ သမံဏ ပဖတ်က ရ ယာန္ငှို့လ်က်တံ (arm)ဆပေါ် ရှ သံ

မဏ ပဖတ်က ရ ယာအတွက်ဟ ုက်ဒဆရာလစ် ာျိုးကစ်တ ု ို့က ု  ပ ုက်ပဖငို့ ်က်ပေါ။ 

⑤ စမ်ျိုးသပ်ဆမာငျ်ိုးန္ငှက်ကညို့်ဖပ ျိုး၊ သံမဏ ပဖတ်က ရ ယာ၏လည်ပတ်မှုအဆပခအဆနက ုစစ်ဆ ျိုးပေါ။

⑥ မူရငျ်ိုးစက်က ုယ် ည်၏အဆပခအဆနအတ ုငျ်ိုးပပြိုလုပ်သညို့်အခေါ၊ ④၏တပ် ငမ်ှုန္ငှို့ဆ်ပပာငျ်ိုးပပနလု်ပ် ုံျိုးလုပ်နည်ျိုးအတ ုငျ်ိုး၊

သမံဏ ပဖတ်က ရ ယာ န္ငှို့ ်လက်သည်ျိုး(bucket)စသည်တ ု ို့က ုအစာျိုး  ုျိုးပေါ။ 

ဓာတ်ပုံ 4-1 သမံဏ ပဖတ်က ရ ယာ 

(MY)
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4.2.5. သမံဏ ပဖတ်စက်လလုပ်ဆ ာငပုံ်စသည် (အဆ ာက်အကူပပြိုစာအုပ် စာမျက်န္ာှ60) 

စက်က ုယ် ည်၏စံချ နစံ်ညွှနျ်ိုးလည်ပတ်မှုပုံစံ (JIS စံလုပ်ဆ ာငမ်ှုနည်ျိုးလမ်ျိုး) သည် “4.1.5 ဆဖာက်စက်လုပ်ဆ ာငမ်ှု စသည်”န္ငှို့အ်တ ူ

တူပဖစ်သည်။ 

4.2.6. သမံဏ ပဖတ်စက်၏ဆယဘုယျလုပ်ဆ ာငမ်ှုနည်ျိုးလမ်ျိုး (အဆ ာက်အကူပပြိုစာအုပ် စာမျက်န္ာှ60) 

ဓာတ်ပုံ 4-2 သမံဏ ပဖတ်စက်ပဖငို့ဖ်ဖ ြိုဖျက်မှုအဆပခအဆန 

လုပ်ငနျ်ိုးခွင၌်၊ စက်က ုယ် ည်၏ဟ ုက်ဒဆရာလစ်  က ုပူဆန္ျွိုးဆသာ  ပဖငို့လ်ည်ပတ်ဆစပခငျ်ိုးလုပ်ဆ ာငက်ာ၊   အပူချ န ် အနည်ျိုးငယ်တက ်

လာဖပ ျိုးမှလည်ပတ်ဆစပေါ။   အပူချ န၏်သငို့ဆ်လျာ်ဆသာအကွာအဆဝျိုးသည်၊  ုတ်လုပ်သူတစ်ဦျိုး ချငျ်ိုးစ ၏အသံုျိုးပပပုံရှငျ်ိုးလငျ်ိုးချက်စာအုပ် 

ဆပေါ်တွငမူ်တည်သည်။ 

  ု ို့အပပငသ်မံဏ ပဖတ်က ရ ယာအသစ်က ုစတငအ်သံုျိုးပပြိုဆသာအခေါ၊ pin န္ငှို့ ် bushes စသည်တစ်ခုချငျ်ိုးစ ၏ဆလျှာတ ုက် မျက်န္ာှပပင ်

က ုကျငို့သ်ာျိုးရဆစရန၊် အငဂ်ျငလ်ည်ပတ်မှုက ုဆလျှာို့ချဖပ ျိုး၊  လငဒ်ေါ(Cylinder)အဖွငို့ ် အပ တ်အပမနန်္ှုနျ်ိုးက ုချဖပ ျိုး၊ ဆနသာျိုးကျရနလ်ည်ပတ်ဆစ 

ပခငျ်ိုးက ု1 နာရ ခန ို့လု်ပ်ဆ ာငပ်ေါ။ 

  ု ို့ဆနာက်သမံဏ ပဖတ်စက်ပဖငို့ဖ်ဖ ြိုဖျက်ပခငျ်ိုးလုပ်ငနျ်ိုးမျာျိုးအတွက်အဆပခခံကက ြိုတငသ်တ ဆပျိုးချက်မျာျိုးက ု ဆဖာ်ပပပေါမည်။ 

① သမံဏ ပဖတ်စက်အသံုျိုးပပြိုဆသာလုပ်ငနျ်ိုးလုပ်ဆ ာငသ်ညို့်အခေါ၊ 1ရက် 2 ကက မ်န္ငှို့အ် က်၊ သမံဏ ပဖတ်က ရ ယာ၏ အမ    ညို့သ်ညို့် 

ဆနရာ၌အမ    5 မှ 6 ကက မ်အမ   က ု ညို့်ပေါ။ 

(MY)



43 

② ဆပျာို့ဆပျာငျ်ိုးဆသာဆပမသ ု ို့မဟုတ်ကွနက်ရစ်တံုျိုးစသညို့်၊ စက်က ုယ် ည်လ ကျသွာျိုးန္ ငုဆ်သာ မတည်မဖင မ်ဆသာဆနရာမျာျိုး 

တွငလု်ပ်ငနျ်ိုးမလုပ်ပေါန္ငှို့။် အ ူျိုးသပဖငို့ဆ်တာငဆ်စာငျ်ိုးမျာျိုးတွငလု်ပ်ငနျ်ိုးမလုပ်ပေါန္ငှို့။် 

③ crawler (crawler belts) န္ငှို့ပ်တ်သတ်၍ ဆဘျိုးတ ုက်ဦျိုးတည်ဖပ ျိုးအလုပ်လုပ်ပခငျ်ိုးသည်၊ ဆဒေါငလ် ုက်ဦျိုးတည်ပခငျ်ိုး န္ငှို့န်္ ှု ငျ်ိုးယှဉ်ပေါက

တည်ဖင မ်မှုမရှ ဘ  စက်က ုယ် ည် ဆပေါ်ဆလာဆပေါ်ကာဆပမ ာက်တက်ပခငျ်ိုး၊ လ ကျပခငျ်ိုးမျာျိုးပဖစ်သညို့် ဆဘျိုးအန္တရာယ်ရှ န္ ငုမ်ှုပမငို့မ်ာျိုးသည်။ 

  ု ို့အပပင ် ဆဒေါငလ် ုက်ဦျိုးတည်ဖပ ျိုးအလုပ်လုပ်ပခငျ်ိုးတွငလ်ည်ျိုး ၏စက်က ုယ် ည်ဆပေါ်ဆလာဆပေါ်ကာ ဆပမ ာက်တက်လာန္ ငု ် သညို့်လုပ်ငနျ်ိုးမှာ 

အန္တရာယ်ရှ ဆသာဆကကာငို့မ်လုပ်ပေါန္ငှို့။် 

④ ပဖတ်ဆတာက်သညို့်လုပ်ငနျ်ိုးလုပ်သညို့်အခေါ ဆကာ် ုတ်ပခငျ်ိုးသည်သမံဏ ပဖတ်က ရ ယာ၏ Cutter ပျက်စ ျိုးပခငျ်ိုး၊ လက်တံ (arm)

ဆကွျိုးဖပ ျိုးပုံဆပပာငျ်ိုးပခငျ်ိုး သ ု ို့မဟုတ် ကျ ြိုျိုးပခငျ်ိုး န္ငှို့စ်က်က ုယ် ည်က ုပျက်စ ျိုးဆစန္ ငုဆ်သာ အဆကကာငျ်ိုးအရငျ်ိုးပဖစ်လာ ဆသာဆကကာငို့မ်ပပြိုလုပ်ရ။ 

မတည်ဖင မ်ဆသာဆနရာမျာျိုးတွငအ်လုပ်လုပ်ပခငျ်ိုးသည်အန္တရာယ်ရှ သည် ကကမ်ျိုးပပင၏်ဆတာငို့တ်ငျ်ိုးမှုက ုစစ်ဆ ျိုးပေါ 

crawler belts န္ငှို့ပ်တ်သတ်၍ 

ဆဘျိုးတ ုက်ဦျိုးတည်ဖပ ျိုးအလုပ်လုပ်ပခငျ်ိုးက ုသတ ပပြိုပေါ 

က ုယ် ည်က ုဆပေါ်ဆလာဆပေါ်ကာဆပမ ာက်တက်လာ

န္ ငုဆ်စသညို့်လုပ်ငနျ်ိုးမျာျိုးတွငသ်တ  ာျိုးပေါ 

ဆကာ်မ တု်ရ 

(MY)
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⑤ သမံဏ ပဖတ်က ရ ယာက ုဆအာကခ်ျဖပ ျိုးကွနက်ရစ်စသည်တ ု ို့က ုမခွ ပေါန္ငှို့။်   ုက်သညို့်အလုပ်မျ ြိုျိုးမလုပ်ပေါန္ငှို့။်

⑥ သမံဏ ပဖတ်စက်ပဖငို့က်က တ်ခွ  ာျိုးဆသာအရာမျာျိုးက ုမဆ ွှွဲ့ပေါန္ငှို့။် ဆဘျိုးဘက်လှည်ျိုးကျငျ်ိုးပခငျ်ိုးအလုပ်မျ ြိုျိုးမလုပ်ပေါန္ငှို့။်

⑦  ပဖတ်ဆတာက်ဆသာအလုပ်က ု Stroke တွငအ်နာျိုးသတ်ချနဖ်ပ ျိုးမှလုပ်ဆ ာငပ်ေါ။ Stroke end ပဖငို့အ်လုပ်လုပ်ဆသာ 

အခေါ လငဒ်ေါ(Cylinder)တွငက်က ျိုးမာျိုးဆသာဝနက် ုပ ဆစသည်။ (Stroke end ပဖငို့ ု်န္ကှ်ပခငျ်ိုးသည်လည်ျိုးအတူတူပင ်ပဖစ်သည်။ ) 

⑧ သမံဏ ပဖတ်က ရ ယာဆပေါ်တွငဝ်ေါယာကက ြိုျိုးမျာျိုးက ု ွ ဖပ ျိုးအရာဝတထ ြိုမျာျိုးက ုဆ ွှွဲ့ဆသာကရ နျ်ိုးလုပ်ငနျ်ိုးက ုမလုပ်ပေါန္ငှို့။်

မ  ုက်ပေါန္ငှို့်

ဆဘျိုးဘက်သန ို့ရ်ှငျ်ိုးဆရျိုးလပ်ုပခငျ်ိုးက ုတာျိုးပမစ် ာျိုးသည ်

Stroke end အဆနအ ာျိုးပဖငို့မ်ည ပ်ပေါန္ငှို့်

(MY)
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⑨ ဆရဆအာက်တွငလ်ုပ်ရဆသာလုပ်ငနျ်ိုး၊ ဆရပဖငို့ ် ရဆသာလုပ်ငနျ်ိုးမျာျိုးမလုပ်ရ။

⑩ လုပ်ငနျ်ိုးခွငအ်တွငျ်ိုးကက တ်ခွ  ာျိုးသညို့်အပျက်အစ ျိုးမျာျိုးလွငို့ ွ်က်လာန္ ငုသ်ညို့်အကွာအဆဝျိုးက ု မဝငရ် ဟုသတ်မှတ်ပေါ။

⑪ ရာသ ဥတု  ုျိုးရွာျိုးမည်ဟုခန ို့မှ်နျ်ိုးမ ဆသာအခေါလုပ်ငနျ်ိုးက ုရပ်ပေါ။

⑫ အလုပ်လုပ်ဆနစဉ်ဆမာငျ်ိုးန္ငှပ်ခငျ်ိုးစသညို့်တစ်ဖပ ြိုငန်က်တည်ျိုးလုပ်ဆ ာငပ်ခငျ်ိုးက ုမလုပ်ပေါန္ငှို့။် သမံဏ ပဖတ်က ရ ယာန္ငှို့်

စက်က ုယ် ည်ဆပေါ်တွင ်ပုံမှနမ်ဟုတ်ဆသာအာျိုးက ုသက်ဆရာက်ဆစသညို့်အခေါပျက်စ ျိုးဆစန္ ငုသ်ည်။ 

⑬ ပဖတ်ဆတာက်ပခငျ်ိုးအတွက်ရညရွ်ယ်ဆသာသမံဏ ပဖတ်စက်ပဖငို့၊် လက်တ ံ (arm) ဖွငို့ပ်ခငျ်ိုးမျာျိုးမလုပ်ရ။ သမံဏ ပဖတ်က ရ ယာ သ ု ို့မဟုတ်

အဖွင်ို့အပ တ် လငဒ်ေါ (Cylinder) ပျက်စ ျိုးမှုအဆကကာငျ်ိုးအရငျ်ိုးပဖစ်ဆစန္ ငုသ်ည်။ 

လွငို့ ွ်က်လာပခငျ်ိုး၊ ပပြိုတ်ကျလာပခငျ်ိုးပဖစ်န္ ငုသ်ညို့်အကွာအဆဝျိုးအတွငျ်ိုးမဝငရ်

အလုပ်လုပ်ဆနစဉ်လကတံ် (arm)၊ လက်တ(ံBoom)၊ 

ဆပပျိုး ွ ပခငျ်ိုးစသည်တ ု ို့က ုတစ်ဖပ ြိုငတ်ည်ျိုးလုပ်ပခငျ်ိုးမပပြိုရ 

(MY)
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⑭ သမံဏ ပဖတ်က ရ ယာ၏ Cutter အပ ုငျ်ိုး၏ဓေါျိုးသွာျိုးတွင၊် ဓေါျိုးသွာျိုးပျက်စ ျိုးပခငျ်ိုးပဖစ်တတ်ဆသာဆကကာငို့ ်ကွနက်ရစ ်ဖဖ ြိုဖျက်ပခငျ်ိုးမလုပ်ပေါန္ငှို့။်

သမံဏ ပဖတ်က ရ ယာ၏ Cutter အပ ုငျ်ိုးတွင၊် သမံဏ ဆဘာငပ်ဖငို့ဆ် ာက်လုပ်ဖွ ွဲ့စည်ျိုး ာျိုးသညို့် အရာမျာျိုးတွငသ်ံုျိုးသညို့် မာဆကျာဆသာမဏ  

က ုယ် ည်မျာျိုးတွငအ်သံုျိုးပပြိုဆသာအပူဆပျိုးမူလ စသည်တ ု ို့က ုမည ပ်ပေါန္ငှို့။် Cutter ၏ဓေါျိုးသွာျိုးအက်ဆကကာငျ်ိုး  ပခငျ်ိုး၊ ကွ ပခငျ်ိုးမျာျိုးပဖစ်တတ် 

ဆသာဆကကာငို့၊် အန ျိုးအနာျိုးရှ အလုပ်သမာျိုးမျာျိုးက ုအန္တရာယ်ပဖစ်ဆစန္ ငုသ်ည်။ 

⑮ သမံဏ ပဖတ်က ရ ယာက ုဆပမပပငဆ်ပေါ်သ ု ို့ဖ ဖပ ျိုးစက်က ုယ် ည်၏ဦျိုးတည်ချက်ဆပပာငျ်ိုးပခငျ်ိုးမလုပ်ပေါန္ငှို့။်

သမံဏ ပဖတ်က ရ ယာန္ငှို့် စက်က ုယ် ည်က ုပျက်စ ျိုးဆစသညို့်အဆကကာငျ်ိုးအရငျ်ိုးပဖစ်ဆစ ံုသာမက၊ စက်က ုယ် ည်က ုမတည် 

မဖင မ်ပဖစ်ဆစန္ ငုဆ်သာ ဆကကာငို့မ်လုပ်ရပေါ။ 

Cutter ဓေါျိုးသွာျိုးပဖငို့ကွ်နက်ရစ်က ုမည ပ်ရ 

(MY)
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4.2.7. အလုပ်ဖပ ျိုးသညို့်ဆနာက်သတ ပပြိုရနအ်ချက်မျာျိုး (အဆ ာက်အကူပပြိုစာအုပ် စာမျက်န္ာှ65) 

(1) သမံဏ ပဖတ်က ရ ယာ

① သမံဏ ပဖတ်က ရ ယာတပ် င ်ာျိုးဆသာစက်က ုယ် ည်က ု၊ မာဆကျာဖပ ျိုးဆပခာက်ဆသွွဲ့ဆသာဆပမပပန ို့ဆ်နရာတွငရ်ပ်ပေါ။ အဖငွ်ို့အပ တ ်

 လငဒ်ေါဆချာငျ်ိုး(Cylinder rod)က ုကာကွယ်ရန၊် ပဖတ်ဆတာက်သညို့်လက်တံ (arm) က ုပဖန ို့က်ာျိုး ာျိုး သညို့်အဆနအ ာျိုးအတ ုငျ်ိုး ာျိုး 

ကာတည်ဖင မ်ဆသာပုံစံအဆနအ ာျိုးပဖငို့သ်မံဏ ပဖတ်က ရ ယာက ုဆပမပပငဆ်ပေါ်သ ု ို့တပ်ပေါ။ 

② သမံဏ ပဖတ်က ရ ယာတွငက်ပ်ဆနဆသာ ွှံ ွဲ့မျာျိုးက ုဖယ်ဖပ ျိုး၊   ယ ုစ မို့်မှု၊ မူလ ဆချာငပ်ခငျ်ိုး၊ Cutter အက်ဆကကာငျ်ိုး ပခငျ်ိုးန္ငှို့ ် ပျက်စ ျိုးပခငျ်ိုးစသည်၊ 

မူမမှနမ်ှုမျာျိုးရှ မရှ က ုစစ်ဆ ျိုးပေါ။ 

③ သမံဏ ပဖတ်က ရ ယာက ုလကတ်ံ (arm)အပ ုငျ်ိုးမှဖယ် ုတ်သညို့်အခေါ၊ တတ်န္ ငုသ်မျှဟ ုက်ဒဆရာလစ်  အပူချ န ်ကျ သွာျိုးဖပ ျိုးမှလုပ်ဆ ာငပ်ေါ။

ပ ုက်လ ုငျ်ိုးန္ငှို့ ် ပ ုက် (housu)မျာျိုးဆပေါ်တွငအ်မှုနမ်ဝငဆ်စရနဖံ်ုျိုးဆသာအဖံုျိုးက ုတပ်ပေါ။ သမံဏ ပဖတ် 

က ရ ယာဖပ ြိုလ ပခငျ်ိုးမှကာကွယ်ရနဆ်ရပပငည် ဆပေါ် ရှ  ဆလျိုးဆ ာငို့သ်စ်သာျိုးပပာျိုးစသညို့်တ ု ို့၏အဆပေါ်တွငတ်ငပ်ေါ။ 

④ ဟ ုက်ဒဆရာလစ်ဆရပ ုက်က ုအပဖြိုတ်အတပ်လုပ်စဉ်စသည်တ ု ို့တွင၊် ဟ ုက်ဒဆရာလစ်  အတွငျ်ိုးပပငပ်မှအရာမျာျိုး ပေါဝင ် ဆရာစပ်မဆနဆစရန်

လံုဆလာက်စွာသတ ပပြိုပေါ။ 

⑤ ပဖြိုတ် ာျိုးဆသာသမံဏ ပဖတ်က ရ ယာက ုအခနျ်ိုးတွငျ်ိုး၌သ ုဆလှာင ်ာျိုးပခငျ်ိုးသ ု ို့မဟုတ်၊ အခနျ်ိုးပပငတ်ွငသ် ုဆလှာငသ်ညို့်အခေါ 

သစ်သာျိုးပပာျိုးဆပေါ်တွင ်တငဖ်ပ ျိုးမ ုျိုးဆရမကျဆအာငက်ာရနအ်ခငျ်ိုးအုပ်ပေါ။ 

（2）စက်က ုယ် ည်

စက်က ုယ် ည်တွငက်ပ်ဆနဆသာ ွှံ ွဲ့ န္ငှို့ဆ်ရက ုဖယ်ရာှျိုးပေါ။ ဆအာက်ဆပခဘ ျိုးပတ်လည်န္ငှို့၊် ဝနခ်ျ စက်စသညို့်ယာဉ်ဆမာငျ်ိုး  ုငခ်ံု ဝနျ်ိုးကျငန်္ငှို့်

အတွငျ်ိုးပ ုငျ်ိုးက ု၊ ဆနာက်တစ်ကက မ်လုပ်ငနျ်ိုးလုပ်ဆ ာငရ်နသ်န ို့ရ်ှငျ်ိုးဆရျိုးလုပ်ပေါ။   ု ို့အပပင ် ပဖညို့်ပခငျ်ိုးစသည်တ ု ို့က ု လုပ်ဆ ာငပ်ေါ။ 

  ု ို့အပပင၊် ဟ ုက်ဒဆရာလစ် လငဒ်ေါဆချာငျ်ိုး(Cylinder rod)မျက်န္ာှပပငဆ်ပေါ်ကျလာဆသာဆရစက်န္ငှို့အ်တူရံွ ွဲ့စသည်တ ု ို့၊ 

ရာဘာကွငျ်ိုးအတွငျ်ိုးသယ် ဆ ာငလ်ာဖပ ျိုးရာဘာကွငျ်ိုးက ုပျက်စ ျိုးဆစန္ ငုသ်ညို့်အတွက်၊ အ ူျိုးဂ ုပပြိုဖပ ျိုးသန ို့ရ်ှငျ်ိုးဆရျိုးလုပ်ရန ်လ ုသည်။ 

(MY)
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4.3. ကွနက်ရစ်ကက တ်ခွ စက်၏ဖွ ွဲ့စည်ျိုးပုံ၊ အမျ ြိုျိုးအစာျိုးန္ငှို့လု်ပ်ဆ ာငပုံ်စသည် (အဆ ာက်အကူပပြိုစာအုပ် စာမျက်န္ာှ66) 

4.3.1. ကွနက်ရစ်ကက တ်ခွ စက်၏ဝ ဆသသလကခဏာမျာျိုး(အဆ ာက်အကူပပြိုစာအုပ် စာမျက်န္ာှ66) 

ဆဖာက်စက်ပဖငို့က်ွနက်ရစ်အဆ ာက်အဦမျာျိုးက ုဖဖ ြိုဖျက်သညို့်နည်ျိုးလမ်ျိုးန္ငှို့န်္ ှု ငျ်ိုးယှဉ်ပေါကန မို့်ဆသာ ူညံသနံ္ငှို့တ်ုနခ်ေါမှုအနည်ျိုးငယ်သာရှ ဖပ ျိုး၊ 

ကက တ်ခွ  ာျိုးဆသာအပ ုငျ်ိုးအစမျာျိုးလွငို့ ွ်က်လာပခငျ်ိုးလည်ျိုးနည်ျိုးသည်။ 

4.3.2. ကွနက်ရစ်ကက တ်ခွ စက်အစ တ်အပ ုငျ်ိုးတစ်ခုစ ၏အမည်မျာျိုးန္ငှို့လု်ပ်ဆ ာငခ်ျက်မျာျိုး (အဆ ာက်အကူပပြိုစာအုပ် စာမျက်န္ာှ66) 

ကွနက်ရစ်ကက တ်ခွ စက် (အကက ျိုးစာျိုး) က ု၊ ကက တ်ခွ သညို့်လက်တံ (arm)၊ ပဖတ်ဓာျိုး၊ ကက တ်ခွ သညို့်အချွန၊် အဖွင်ို့အပ တ်  လငဒ်ေါ(Cylinder)၊ 

ဆအာက်ပ ုငျ်ိုးဖရ န၊်  ံုလည်အကူကွငျ်ိုး၊ အဆပေါ် ပ ုငျ်ိုးဖရ နတ် ု ို့ပဖငို့ဖ်ွ ွဲ့စည်ျိုး ာျိုးသည်။ (ပုံ 1-1 ③ က ုကကညို့်ပေါ)) 

  ု ို့အပပငက်နွက်ရစ်ကက တ်ခွ စက် (အဆသျိုးစာျိုး) က ု၊ ကက တ်ခွ သညို့်လက်တံ (arm)၊ ပဖတ်ဓာျိုး၊ ကက တ်ခွ သညို့်အချွန၊် အဖွင်ို့အပ တ ်

 လငဒ်ေါ(Cylinder)၊ ဖရ နတ် ု ို့ပဖငို့ဖ်ွ ွဲ့စည်ျိုး ာျိုးသည်။ (ပုံ 1-1 ④ က ုကကညို့်ပေါ)) 

4.3.3. ကွနက်ရစ်ကက တ်ခွ စက်အမျ ြိုျိုးအစာျိုးမျာျိုး (အဆ ာက်အကူပပြိုစာအုပ် စာမျက်န္ာှ66) 

ကွနက်ရစ်ကက တ်ခွ စက်အမျ ြိုျိုးအစာျိုးမျာျိုးက ုဆအာက်တွငဆ်ဖာ်ပပ ာျိုးသည်။ 

（1）ကွနက်ရစ်ကက တ်ခွ စက် (အကက ျိုးစာျိုး)

ကွနက်ရစ်ပဖငို့ဆ် ာက်လုပ်ဖွ ွဲ့စည်ျိုး ာျိုးသညို့်အရာမျာျိုး / အဆ ာကအ်ဦမျာျိုးက ုကက တ်ခွ ပဖတ်ဆတာက်ဖပ ျိုး၊ အပ ုငျ်ိုးအစငယ် မျာျိုးအပဖစ်ခွ ပခာျိုးန္ ငု ်

ဆသာအရွယ်အစာျိုးရှ သညို့်ကွနက်ရစ်တံုျိုးမျာျိုးပဖစ်သည်အ  ကက တ်ခွ သညို့်အရာပဖစ်သည်။ ကက တ်ခွ သညို့် လက်တံ (arm)သည် 

ကွနက်ရစ်မျာျိုးက ုကက တ်ခွ ပဖတ်ဆတာက်ရနလ်ွယ်ကူဆစဆသာပုံသဏ္ဍာနရ်ှ ဖပ ျိုး၊ ဆ ာက်လုပ်ဖွ ွဲ့စည်ျိုး ာျိုး သညို့်အရာမျာျိုး၊ အဆ ာက်အဦမျာျိုးက ု 

ကက တ်ခွ ရာတွင ်အ ငဆ်ပပဆစသညို့် ံုလည်က ရ ယာပေါရှ သည်။ (ပုံ 4-3 က ုကကညို့်ပေါ) 

ဓာတ်ပုံ 4-3 ကွနက်ရစ်ပဖငို့ဆ် ာကလု်ပ်ဖွ ွဲ့စည်ျိုး ာျိုးသညို့်အရာမျာျိုး / အဆ ာက်အဦအကက ျိုးစာျိုးမျာျိုးက ုဖဖ ြိုဖျက်မှုအဆပခအဆန 

(MY)
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（2）ကွနက်ရစ်ကက တ်ခွ စက် (အဆသျိုးစာျိုး)

အကက ျိုးစာျိုးက ရ ယာပဖငို့ပ်ဖတ် ုတ် ာျိုးဆသာကွနက်ရစ်တံုျိုးက ု ပ်ဖပ ျိုးဆသျိုးဆအာငခ်ွ ကာအကူသမံဏ န္ငှို့က်ွနက်ရစ်အပ ုငျ်ိုးအစမျာျိုးအပဖစ်ခွ  ာျိုး

သည်။ 

ကက တ်ခွ သညို့် လက်တံ (arm)သည် လက်တံ (arm)က ုပဖန ို့က်ာျိုးဖပ ျိုးကွနက်ရစ်က ုဆသျိုးငယ်ဆအာငခ်ွ ကာ၊ အကူသမံဏ န္ငှို့ခ်ွ ရ 

လွယ်ဆစဆသာပုံသဏ္ဍာနရ်ှ သည်။ အဓ ကအာျိုးပဖငို့အ်ကက ျိုးစာျိုးက ရ ယာပဖငို့ ်1  ငို့က်က တ်ခွ  ာျိုးဆသာကွနက်ရစ်တံုျိုးမျာျိုးန္ငှို့ ်U ပုံစံတည်ဆ ာက် ာျိုး 

ဆသာဆပမာငျ်ိုးစသညို့်ကွနက်ရစ်ပစစည်ျိုးမျာျိုးက ုအပ ုငျ်ိုးအစငယ်မျာျိုးအပဖစ်ခွ ပခာျိုးန္ ငုဆ်သာအရွယ်အစာျိုးပဖစ်ဆအာငပ်ပြိုလုပ်ဆသာကက တ်ခွ စက်တွင ်ံု

လည်က ရ ယာမရှ သည်မှာမျာျိုးသည်။ (ဓာတ်ပုံ 4-4 က ုကကညို့်ပေါ) 

ဓာတ်ပုံ 4-4 ကွနက်ရစ်က ုအပ ုငျ်ိုးအစငယ်မျာျိုးအပဖစ်ခွ ပခငျ်ိုး၏ဖဖ ြိုဖျက်မှုအဆပခအဆန 

(MY)
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4.3.4. ကွနက်ရစ်ကက တ်ခွ က ရ ယာဆရွျိုးချယ်ပခငျ်ိုးန္ငှို့တ်ပ် ငပ်ခငျ်ိုး (အဆ ာက်အကူပပြိုစာအုပ် စာမျက်န္ာှ67) 

ကွနက်ရစ်ကက တ်ခွ က ရ ယာဆရွျိုးချယ်ပခငျ်ိုးန္ငှို့တ်ပ် ငသ်ညို့်လုပ် ုံျိုးလုပ်နည်ျိုးက ုဆအာက်တွငဆ်ဖာ်ပပ ာျိုးသည်။ 

① အသံုျိုးပပြိုမှုန္ငှို့က် ုက်ည ဆသာကွနက်ရစ်ကက တ်ခွ က ရ ယာပုံစံန္ငှို့၊် ကက တ်ခွ မညို့်အရာန္ငှို့က် ုက်ည ဆသာ ကက တ်ခွ က ရ ယာ အရွယအ်စာျိုး 

က ု ံုျိုးပဖတ်ပေါ။ 

A ကွနက်ရစ်ပဖငို့ဆ် ာက်လုပ်ဖွ ွဲ့စည်ျိုး ာျိုးသညို့်အရာမျာျိုး / အဆ ာက်အဦမျာျိုးက ုအပ ုငျ်ိုးအစငယ်မျာျိုးအပဖစ် ပဖတ်ဆတာက် ခွ ပခာျိုးဆသာစက် 

အကက ျိုးစာျိုး။ (ပုံ 4-5 က ုကကညို့်ပေါ) 

B ကွနက်ရစ်ကက တ်ခွ စက်၏စက်အကက ျိုးစာျိုးစသည်တ ု ို့ပဖငို့ပ်ဖတ် ုတ် ာျိုးဆသာ သံကူကွနက်ရစ်မျာျိုးက ုအပ ုငျ်ိုးအစငယ်မျာျိုး 

အပဖစ်ခွ  ုတ်လ ုက်ဖပ ျိုး အကူသမံဏ န္ငှို့က်ွနက်ရစ်အပ ုငျ်ိုးအစမျာျိုးအပဖစ်ခွ ပခာျိုးဆသာစက်အဆသျိုးစာျိုး။ (ဓာတ်ပုံ 4-6 က ုကကညို့်ပေါ) 

ဤတွငက်ွနက်ရစ်ကက တ်ခွ စက်၏စက်အကက ျိုးစာျိုး၏ ံုလည်က ု၊ ဟ ုက်ဒဆရာလစ်ဆမာ်တာပဖငို့လှ်ညို့်ဆစဆသာ ဟ ုက်ဒဆရာလစ်  ံုလည် 

အမျ ြိုျိုးအစာျိုးပဖစ်ပဖစ်၊ ပစ်မှတ်အရာဝတတ ြိုက ုဆပေါ ို့ဆပေါ ို့ပေါျိုးပေါျိုး  မ ပခငျ်ိုးပဖငို့လ်ှညို့်ဆစဆသာfree-type  ံုလည်အမျ ြိုျိုးအစာျိုး တ ု ို့က ု အသံုျိုးပပြိုမှုန္ငှို့်

က ုက်ည ဖပ ျိုးဆရွျိုးချယ်ပေါ။ 

ဓာတ်ပုံ 4-5 စက်အကက ျိုးစာျိုး၏ဥပမာ 

ဓာတ်ပုံ 4-6 စက်အဆသျိုး၏ဥပမာ 

② ကွနက်ရစ်ကက တ်ခွ က ရ ယာ၏လ ုအပ်ဆသာ  ပမာဏန္ငှို့် က ုယ် ည်အဆလျိုးချ နတ် ု ို့၏ဟနခ်ျက်က ုလ ုက်ဖပ ျိုး၊ ဟ ုက်ဒဆရာ လစ်၊ 

အဆလျိုးချ နတ် ု ို့န္ငှို့သ်ငို့ဆ်လျာ်ဆသာစက်က ုယ် ည်က ုဆရွျိုးချယ်ပေါ။ 

(MY)
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③ စက်က ုယ် ည်၏ဟ ုက်ဒဆရာလစ် ာျိုးကစ်ပဖငို့၊် ကွနက်ရစ်ကက တ်ခွ က ရ ယာအတွက်ဟ ုက်ဒဆရာလစ်အရငျ်ိုးအပမစ်က ု  ုတ်ယူကာ၊ 

ဟ ုက်ဒဆရာလစ်ပန ို့၊်  လက်တ(ံBoom)၊ လက်တ ံ (arm) တ ု ို့မှတစ် ငို့ ် ကွနက်ရစ်ကက တ်ခွ  က ရ ယာအတွက်ဟ ုက်ဒဆရာလစ် ာျိုးကစ် 

က ုဆ ာက်ပံို့ဆပျိုးသည်။ ဤအချ နတ်ွငစ်က်က ုယ် ည်ဆပေါ်မူတည်၍ ဟ ုက်ဒဆရာ လစ်အ  ု ို့ရငှန်္ငှို့ ် Relief Valve စသည်တ ု ို့က ု ညို့ ်

ရနလ် ုအပ်ဆကာငျ်ိုးလ ုအပ်န္ ငုသ်ည်။   ု ို့အပပငယ်ာဉ်ဆမာငျ်ိုး  ုငခ်ံုတွင၊် ကွနက်ရစ်ကက တ်ခွ က ရ ယာအတကွ်လုပ်ဆ ာငဆ်စမည်ို့ က ရ ယာက တုပ် 

 ငရ်မည်။ 

④ ကွနက်ရစ်ကက တ်ခွ က ရ ယာက  ု pin ပဖငို့ ် စက်က ုယ် ည်၏လက်တံ (arm)တငွတ်ပ် ငက်ာ၊ ကွနက်ရစ် ကက တ်ခွ က ရ ယာန္ငှို့လ်က်တံ

(arm)ဆပေါ် ရှ ကွနက်ရစ်ကက တ်ခွ က ရ ယာ အတွက်ဟ ုက်ဒဆရာလစ် ာျိုးကစ်တ ု ို့က ု   ပ ုက်ပဖငို့ ် က်ပေါ။ 

⑤ စမ်ျိုးသပ်ဆမာငျ်ိုးန္ငှက်ကညို့်ဖပ ျိုး၊ ကွနက်ရစ်ကက တ်ခွ က ရ ယာ၏လည်ပတ်မှုအဆပခအဆနက ုစစ်ဆ ျိုးပေါ။

⑥ မူရငျ်ိုးစက်က ုယ် ည်၏အဆပခအဆနအတ ုငျ်ိုးပပြိုလုပ်သညို့်အခေါ၊ ④၏တပ် ငမ်ှုန္ငှို့ဆ်ပပာငျ်ိုးပပနလု်ပ် ုံျိုးလုပ်နည်ျိုးအတ ုငျ်ိုး၊ ကွနက်ရစ်ကက တ်

ခွ က ရ ယာန္ငှို့ ်လက်သည်ျိုး(bucket)စသည်တ ု ို့က ုအစာျိုး  ုျိုးပေါ။ 

4.3.5. ကွနက်ရစ်ကက တ်ခွ စက်၏လုပ်ဆ ာငပုံ်စသည် (အဆ ာက်အကူပပြိုစာအုပ် စာမျက်န္ာှ69) 

စက်က ုယ် ည်၏စံချ နစံ်ညွှနျ်ိုးလည်ပတ်မှုပုံစံ (JIS စံလုပ်ဆ ာငမ်ှုနည်ျိုးလမ်ျိုး) သည် “4.1.5 ဆဖာက်စက်လုပ်ဆ ာငမ်ှု စသည်”န္ငှို့်

အတူတူပဖစ်သည်။ 

(MY)
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4.3.6. ကွနက်ရစ်ကက တ်ခွ စက၏်ဆယဘုယျလုပ်ဆ ာငမ်ှုနည်ျိုးလမ်ျိုး  (အဆ ာက်အကူပပြိုစာအုပ် စာမျက်န္ာှ69) 

ကွနက်ရစ်ကက တ်ခွ စက်အတကွ်၊ ကက တခွ် ရမညို့်အရာဝတထ ြို၏ပုံသဏ္ဍာနန်္ငှို့ ် အရွယ်အစာျိုးအတွကသ်ငို့ဆ်လျာ်ဆသာစကက် ယ်ု  ည်န္ငှို့ ် ပူျိုးတွ စကက် ရ ယာမျာျိုး 

က ုဆရွျိုးချယ်ပေါ။ (ဓာတ်ပုံ 4-5 န္ငှို့ ်ဓာတ်ပုံ4-6 က ုကကညို့်ပေါ) 

လုပ်ငနျ်ိုးခွင၌်၊ စကက် ုယ် ည်၏ဟ ကု်ဒဆရာလစ်  က ုပူဆန္ျွိုးဆသာ  ပဖငို့လ်ည်ပတ်ဆစပခငျ်ိုးလုပ်ဆ ာငက်ာ၊   အပူချ န ်အနည်ျိုးငယ်တကလ်ာဖပ ျိုးမှလည်ပတ်ဆစ 

ပေါ။   အပူချ န၏်သငို့ဆ်လျာ်ဆသာအကွာအဆဝျိုးသည်၊  ုတလ်ုပ်သူတစ်ဦျိုး ချငျ်ိုးစ ၏ အသံုျိုးပပပုံရှငျ်ိုးလငျ်ိုးချက်စာအုပ်ဆပေါ်တွငမူ်တည်သည်။ 

  ု ို့အပပငက်ွနက်ရစ်ကက တ်ခွ စက်အသစ်က ုစတငအ်သံျုိုးပပြိုဆသာအခေါ၊ pin န္ငှို့ ် bushes စသည်တစ်ခုချငျ်ိုးစ ၏ ဆလျှာတ ုက်မျက်န္ာှပပငက် ကုျငို့သ်ာျိုးရဆစရန၊် 

အငဂ်ျငလ်ည်ပတ်မှုက ုဆလျှာို့ချဖပ ျိုး၊  လငဒ်ေါ(Cylinder)အဖွငို့ ်အပ တအ်ပမနန်္ှုနျ်ိုး က ုချဖပ ျိုး၊ ဆနသာျိုးကျရနလ်ည်ပတ်ဆစပခငျ်ိုးက ု1 နာရ ခန ို့လ်ုပ်ဆ ာငပ်ေါ။ 

  ု ို့ဆနာကက်ွနက်ရစ်ကက တ်ခွ စကက် ု အသံုျိုးပပြိုဆသာဖဖ ြိုဖျက်သညို့်လုပ်ငနျ်ိုး၏ဆယဘံုယျလုပ်ငနျ်ိုးနည်ျိုးလမ်ျိုးန္ငှို့ ် ဖဖ ြိုဖျက်ပခငျ်ိုး အတကွ်ကက ြိုတငသ်တ ဆပျိုးချက်မျာျိုး 

က ုဆဖာ်ပပပေါမည်။ 

① ကွနက်ရစ်ကက တ်ခွ စက်အသံုျိုးပပြိုဆသာလုပ်ငနျ်ိုးလုပ်ဆ ာငသ်ညို့်အခေါ၊ 1ရက် 2 ကက မ်န္ငှို့အ် က်၊ ကက တ်ခွ စက၏် အမ   ညို့်သညို့်ဆနရာ၌အမ    5 မှ 6 

ကက မ်အမ   က ု ညို့်ပေါ။ 

② ဆပျာို့ဆပျာငျ်ိုးဆသာဆပမသ ု ို့မဟုတက်ွနက်ရစ်တံုျိုးစသညို့်၊ စကက် ုယ် ည်လ ကျသွာျိုးန္ ငုဆ်သာ မတည်မဖင မ်ဆသာဆနရာမျာျိုး တွငလ်ုပ်ငနျ်ိုးမလုပ်ပေါန္ငှို့။်

အ ူျိုးသပဖငို့ဆ်တာငဆ်စာငျ်ိုးမျာျိုးတွငလ်ုပ်ငနျ်ိုးမလုပ်ပေါန္ငှို့။်

③ crawler (crawler belts) န္ငှို့ပ်တ်သတ်၍ ဆဘျိုးတ ုက်ဦျိုးတည်ဖပ ျိုးအလုပ်လုပ်ပခငျ်ိုးသည်၊ ဆဒေါငလ် ကု်ဦျိုးတည်ပခငျ်ိုး န္ငှို့န်္ ှု ငျ်ိုးယှဉ်ပေါကတည်ဖင မ်မှုမရှ ဘ 

စကက် ုယ် ည်ဆပေါ်ဆလာဆပေါ်ကာ ဆပမ ာကတ်က်ပခငျ်ိုး၊ လ ကျပခငျ်ိုးမျာျိုးပဖစ်သညို့်ဆဘျိုး အန္တရာယ်ရှ န္ ငုမ်ှုပမငို့မ်ာျိုးသည်။

  ု ို့အပပင ် ဆဒေါငလ် ုက်ဦျိုးတည်ဖပ ျိုးအလပ်ုလုပ်ပခငျ်ိုးတွငလ်ည်ျိုး ၏စကက် ုယ် ည်ဆပေါ်ဆလာဆပေါ်ကာ ဆပမ ာကတ်ကလ်ာန္ ငု ် သညို့လ်ုပ်ငနျ်ိုးမှာအန္တရာယ်ရှ ဆသာ 

ဆကကာငို့မ်လုပ်ပေါန္ငှို့။် 

④ ကက တ်ခွ သညို့်လုပ်ငနျ်ိုးလုပ်သညို့အ်ခေါ ဆကာ ်ုတ်ပခငျ်ိုးသည်ကက တ်ခွ စက၏်လကတ်ံ (arm) ဆကွျိုးဖပ ျိုးပုံဆပပာငျ်ိုးပခငျ်ိုး သ ု ို့မဟုတ် ကျ ြိုျိုးပခငျ်ိုး၊ pin 

ဆလာငက်ျွမ်ျိုးပခငျ်ိုးန္ငှို့ ်ကျ ြိုျိုးပ ို့ပခငျ်ိုး၊ စကက် ုယ် ည်ပျက်စ ျိုးဆစန္ ငုဆ်သာ အဆကကာငျ်ိုးအရငျ်ိုးပဖစ်လာ ဆသာဆကကာငို့မ်ပပြိုလုပ်ရ။ 

⑤ ကွနက်ရစ်က ုည ပ်ဖပ ျိုးကက တ်ခွ သညို့အ်ရာပဖစ်ဆသာဆကကာငို့၊် ကက တ်ခွ က ရ ယာက ဆုအာက်ချဖပ ျိုးကွနက်ရစ်စသည်တ ု ို့က ုမခွ ရ။   ုက်သညို့အ်လုပ်မျ ြိုျိုးမလုပ်ပေါန္ငှို့။်

⑥ ကက တ်ခွ က ရ ယာပဖငို့က်က တ်ခွ  ာျိုးဆသာအရာမျာျိုးက ုမဆ ွှွဲ့ပေါန္ငှို့။် ဆဘျိုးဘကလ်ှည်ျိုးကျငျ်ိုးပခငျ်ိုးအလုပ်မျ ြိုျိုးမလုပ်ပေါန္ငှို့။်

⑦ကက တ်ခွ ဆသာအလုပ်က ု Stroke တွငအ်နာျိုးသတ်ချနဖ်ပ ျိုးမှလုပ်ဆ ာငပ်ေါ။ Stroke end ပဖငို့အ်လုပ်လုပ်ဆသာ အခေါ လင ် ဒေါ(Cylinder)တွငက်က ျိုးမာျိုး

ဆသာဝနက် ုပ ဆစသည်။ (Stroke end ပဖငို့ ်ုန္ကှ်ပခငျ်ိုးသည်လည်ျိုးအတတူူပငပ်ဖစ်သည်။ ) 

⑧ ကက တ်ခွ က ရ ယာဆပေါ်တွငဝ်ေါယာကက ြိုျိုးမျာျိုးက ု ွ ဖပ ျိုးအရာဝတထ ြိုမျာျိုးက ုဆ ွှွဲ့ဆသာကရ နျ်ိုးလုပ်ငနျ်ိုးက ုမလုပ်ပေါန္ငှို့။်

⑨ ဆရဆအာက်တငွလ်ုပ်ရဆသာလုပ်ငနျ်ိုး၊ ဆရပဖငို့ ် ရဆသာလုပ်ငနျ်ိုးမျာျိုးမလုပ်ရ။

⑩ လုပ်ငနျ်ိုးခွငအ်တွငျ်ိုးကက တ်ခွ  ာျိုးသညို့်အပျက်အစ ျိုးမျာျိုးလွငို့ ်ကွလ်ာန္ ငုသ်ညို့်အကွာအဆဝျိုးက ု မဝငရ် ဟသုတ်မှတပ်ေါ။

⑪ ရာသ ဥတု  ုျိုးရွာျိုးမည်ဟုခန ို့မှ်နျ်ိုးမ ဆသာအခေါလုပ်ငနျ်ိုးက ုရပ်ပေါ။

⑫အလုပ်လုပ်ဆနစဉ်ဆမာငျ်ိုးန္ငှပ်ခငျ်ိုးစသညို့်တစ်ဖပ ြိုငန်ကတ်ည်ျိုးလုပ်ဆ ာငပ်ခငျ်ိုးက ုမလုပ်ပေါန္ငှို့။် ကက တ်ခွ က ရ ယာန္ငှို့် စက် က ုယ် ည်တွငပုံ်မှန ် မဟတု်

ဆသာအာျိုးက ုသက်ဆရာက်ဆစသညို့အ်ခေါပျက်စ ျိုးဆစန္ ငုပ်ဖစ်သည်။ 

⑬ ကက တ်ခွ ပခငျ်ိုးအတကွ်ရည်ရွယ်ဆသာကနွက်ရစ်ကက တ်ခွ စက်ပဖငို့၊် လကတ် ံ (arm) ဖွငို့ပ်ခငျ်ိုးမျာျိုးမလုပ်ရ။ ကက တ်ခွ က ရ ယာ သ ု ို့မဟတု် အဖွင်ို့အပ တ်

 လငဒ်ေါ(Cylinder) ပျက်စ ျိုးမှုအဆကကာငျ်ိုးအရငျ်ိုးပဖစ်ဆစန္ ငုသ်ည်။ 

⑭ ကွနက်ရစ်အကက ျိုးစာျိုးကက တ်ခွ စက်၏ Cutter အပ ုငျ်ိုး၏ဓေါျိုးသွာျိုးတွင၊် ဓေါျိုးသွာျိုးပျက်စ ျိုးပခငျ်ိုး ပဖစ်တတ်ဆသာဆကကာငို့ ်ကနွက်ရစ်ဖဖ ြိုဖျက်ပခငျ်ိုးမလုပ်ပေါန္ငှို့။်

⑮ ကွနက်ရစ်ကက တ်ခွ က ရ ယာက ုဆပမပပငဆ်ပေါ်သ ု ို့ဖ ဖပ ျိုးစက်က ုယ် ည်၏ ဦျိုးတည်ချက်ဆပပာငျ်ိုးပခငျ်ိုးမလုပ်ပေါန္ငှို့။် ကနွက်ရစ် ကက တ်ခွ က ရ ယာန္ငှို့်

စကက် ုယ် ည်က ုပျက်စ ျိုးဆစသညို့်အဆကကာငျ်ိုးအရငျ်ိုးပဖစ်ဆစ ံုသာမက၊ စကက် ယ်ု ည်က ုမတည်မဖင မ် ပဖစ်ဆစန္ ငုဆ်သာဆကကာငို့မ်လုပ်ရပေါ။ 

⑯ ကွနက်ရစ်ကက တ်ခွ စက်၏ကက တ်ခွ သညို့် လကတ်ံ (arm)၊ ဖရ န၊် pin၊  လငဒ်ေါ(Cylinder)စသည်တ ု ို့က  ု

ပျက်စ ျိုးဆစန္ ငုသ်ည်ို့အဆကကာငျ်ိုးအရငျ်ိုးပဖစ်န္ ငုဆ်သာဆကကာငို့၊် လမ်ျိုးပခငျ်ိုးဆကျာက်န္ငှို့် နရံံပပြိုလုပ်ဆသာဆကျာကက် ို့သ ု ို့ဆသာ 

သဘာဝဆကျာက်မျာျိုးက ုကက တ်ခွ ပခငျ်ိုးမလုပ်ရ။ 

(MY)
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⑰ ံုလည်က ရ ယာမရှ ဆသာကွနက်ရစ်အဆသျိုးစာျိုးကက တ်ခွ စက်တွင၊် စက်က ုယ် ည်က ုပျက်စ ျိုးဆစန္ ငုဆ်သာ အဆကကာငျ်ိုး အရငျ်ိုးပဖစ်န္ ငုဆ်သာ

ဆကကာငို့ဖ်ွ ွဲ့စည်ျိုး ာျိုးဆသာအရာမျာျိုးန္ငှို့ ်အဆ ာက်အဦ၏beam န္ငှို့တ် ုငမ်ျာျိုးက ုဆ ာငို့ပ်ဖတ်အတ ုငျ်ိုး ကက တ်ခွ သညို့်အလုပ်မျ ြိုျိုးမလုပ်ရ။ 

4.3.7. အလုပ်ဖပ ျိုးသညို့်ဆနာက်သတ ပပြိုရနအ်ချက်မျာျိုး (အဆ ာက်အကူပပြိုစာအုပ် စာမျက်န္ာှ70) 

အလုပ်ဖပ ျိုးသညို့်ဆနာက်သတ ပပြိုရနအ်ချက်မျာျိုးက ုဆအာက်တွငဆ်ဖာ်ပပ ာျိုးသည်။ 

(1) ကွနက်ရစ်ကက တ်ခွ စက်

① ကွနက်ရစ်ကက တ်ခွ က ရ ယာတပ် င ်ာျိုးဆသာစက်က ုယ် ည်က ု၊ မ ဆကျာဖပ ျိုးဆပခာက်ဆသွွဲ့ဆသာဆပမပပန ို့ဆ်နရာတွင ် ရပ်ပေါ။ အဖွင်ို့အပ တ်

 လငဒ်ေါဆချာငျ်ိုး(Cylinder rod) က ုကာကွယ်ရန၊် ပဖတ်ဆတာက်သညို့်လက်တံ (arm) က ုပဖန ို့က်ာျိုး ာျိုးသညို့ ် အဆနအ ာျိုးအတ ုငျ်ိုး

 ာျိုးကာတည်ဖင မ်ဆသာပုံစံအဆနအ ာျိုးပဖငို့က်ွနက်ရစ်ကက တ်ခွ က ရ ယာက ုဆပမပပငဆ်ပေါ်သ ု ို့တပ်ပေါ။ 

② ကွနက်ရစ်ကက တ်ခွ က ရ ယာတွငက်ပ်ဆနဆသာ ွှံ ွဲ့မျာျိုးက ုဖယ်ဖပ ျိုး၊   ယ ုစ မို့်မှု၊ မူလ ဆချာငပ်ခငျ်ိုး၊ Cutter အက်ဆကကာငျ်ိုး ပခငျ်ိုး န္ငှို့်

ပျက်စ ျိုးပခငျ်ိုးစသည်၊ မူမမှနမ်ှုမျာျိုးရှ မရှ က ုစစ်ဆ ျိုးပေါ။ 

③ ကွနက်ရစ်ကက တ်ခွ က ရ ယာက ုလက်တံ (arm)အပ ုငျ်ိုးမှဖယ် ုတ်သညို့်အခေါ၊ တတ်န္ ငုသ်မျှဟ ုက်ဒဆရာလစ်  အပူချ န ်

ကျသွာျိုးဖပ ျိုးမှလုပ်ဆ ာင ်ပေါ။ ပ ုက်လ ုငျ်ိုးန္ငှို့ ်ပ ုက် (housu)မျာျိုးဆပေါ်တွငအ်မှုနမ်ဝငဆ်စရနဖံ်ုျိုးဆသာအဖံုျိုးက ုတပ်ပေါ။ 

④ ဟ ုက်ဒဆရာလစ်ဆရပ ုက်က ုအပဖြိုတ်အတပ်လုပ်စဉ်စသည်တ ု ို့တွင၊် ဟ ုက်ဒဆရာလစ်  အတွငျ်ိုးပပငပ်မှ အရာမျာျိုးပေါဝင ် ဆရာစပ်မဆနဆစရနလ်ံု

ဆလာက်စွာသတ ပပြိုပေါ။ 

⑤ ပဖြိုတ် ာျိုးဆသာကွနက်ရစ်ကက တ်ခွ က ရ ယာက ုအခနျ်ိုးတွငျ်ိုး၌သ ုဆလှာင ်ာျိုးပခငျ်ိုးသ ု ို့မဟုတ်၊ အခနျ်ိုးပပငတ်ွငသ် ုဆလှာင ်သညို့်အခေါသစ်သာျိုးပပာျိုး

ဆပေါ်တွငတ်ငဖ်ပ ျိုးမ ုျိုးဆရမကျဆအာငက်ာရနအ်ခငျ်ိုးအုပ်ပေါ။ 

(2) စက်က ုယ် ည်

စက်က ုယ် ည်တွငက်ပ်ဆနဆသာ ွှံ ွဲ့ န္ငှို့ဆ်ရက ုဖယ်ရာှျိုးပေါ။ ဆအာက်ဆပခဘ ျိုးပတ်လည်န္ငှို့၊် ဝနခ်ျ စက်စသညို့်ယာဉ်ဆမာငျ်ိုး

  ုငခ်ံုဝနျ်ိုးကျငန်္ငှို့အ်တွငျ်ိုး ပ ုငျ်ိုးက ု၊ ဆနာက်တစ်ကက မ်လုပ်ငနျ်ိုးလုပ်ဆ ာငရ်နသ်န ို့ရ်ှငျ်ိုးဆရျိုးလုပ်ပေါ။   ု ို့အပပင ် ပဖညို့်ပခငျ်ိုးစသည် 

တ ု ို့က ုလုပ်ဆ ာငပ်ေါ။ 

  ု ို့အပပင၊် ဟ ုက်ဒဆရာလစ် လငဒ်ေါဆချာငျ်ိုး(Cylinder rod) မျက်န္ာှပပငဆ်ပေါ်ကျလာဆသာဆရစက်န္ငှို့အ်တူရံွ ွဲ့စသည်တ ု ို့၊ ရာဘာကွငျ်ိုးအတွငျ်ိုး

သယ်ဆ ာငလ်ာဖပ ျိုးရာဘာကွငျ်ိုးက ပုျက်စ ျိုးဆစန္ ငုသ်ညို့်အတွက်၊ အ ူျိုးဂ ုပပြိုဖပ ျိုးသန ို့ရ်ှငျ်ိုးဆရျိုးလုပ်ရန ်လ ုသည်။ 

(MY)
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4.4. ဖဖ ြိုဖျက်ရန ်mechanical grab ၏ဖွ ွဲ့စည်ျိုးပုံ၊ အမျ ြိုျိုးအစာျိုးန္ငှို့လု်ပ်ဆ ာငပုံ်စသည် (အဆ ာက်အကူပပြိုစာအုပ် စာမျက်န္ာှ72) 

4.4.1. mechanical grab၏ဝ ဆသသလကခဏာမျာျိုး (အဆ ာက်အကူပပြိုစာအုပ် စာမျက်န္ာှ72) 

mechanical grab က  ု သစ်သာျိုးအ မ်စသည်တ ု ို့က ုဖဖ ြိုဖျက်ပခငျ်ိုးန္ငှို့ ် အပ ုငျ်ိုးအစမျာျိုးစွန ို့ပ်စ်ပခငျ်ိုးလုပ်ငနျ်ိုး စသည်တ ု ို့တွငအ်သံုျိုးပပြိုသည်။ 

ပစ်မှတ်အရာဝတထ ြိုက ုဖဖ ြိုဖျက်သညို့်အခေါ၊  ူညံသနံ္ငှို့ဖ်ဖ ြိုဖျက်ဖပ ျိုးဆသာ အရာမျာျိုးလွငို့ ွ်က်လာ ပခငျ်ိုးအနညျ်ိုးငယ်သာရှ သည်။ 

အပ ုငျ်ိုးအစမျာျိုးစွန ို့ပ်စ်ပခငျ်ိုးတွင၊် အမျ ြိုျိုးမျ ြိုျိုးဆသာ ု ည်၊ ကုနက်ကမ်ျိုး၊ ပုံသဏ္ဍာနမ်ျာျိုးဆရာစပ်ဆနသည်က ု ခွ ပခာျိုးဖပ ျိုးစွန ို့ပ်စ်ရာတွင ် လက်သည်ျိုး 

(bucket) မဟုတ်ဘ ၊ mechanical grab က ုသံုျိုးပေါကပ ုမ ု  ဆရာက်သည်။ အ ူျိုးသပဖငို့ ် သစ်သာျိုးအမျ ြိုျိုးအစာျိုးစသည်တ ု ို့၏ 

ဆပေါ ို့ပေါျိုးဆသာပစစည်ျိုးမျာျိုး၊ တ ုငရ်ှည်မျာျိုးန္ငှို့သ်မံဏ ဆဘာငမ်ျာျိုး၊ အ ည်အမျ ြိုျိုးအစာျိုးက ို့သ ု ို့ ဆပျာို့ဆပျာငျ်ိုးဆသာအရာမျာျိုးက ုအလွယ်တကူ ုပ်က ငု၊် 

ခွ ပခာျိုး၊ တငဆ် ာငန်္ ငုသ်ည်။ 

ဓာတ်ပုံ 4-7 အပ ုငျ်ိုးအစမျာျိုးစွန ို့ပ်စ်ပခငျ်ိုးအဆပခအဆန 

4.4.2. Gripper ၏အစ တ်အပ ုငျ်ိုးတစ်ခုစ ၏အမည်မျာျိုးန္ငှို့လု်ပ်ဆ ာငခ်ျက်မျာျိုး (အဆ ာက်အကူပပြိုစာအုပ် စာမျက်န္ာှ72) 

Gripper က ု၊ ည ပ်ယူသညို့်လက်တံ (arm)၊ ည ပ်ယူသညို့်ချ တ်၊ အဖွင်ို့အပ တ် လငဒ်ေါ(Cylinder)၊ ဆအာက်ပ ုငျ်ိုးဖရ န၊်  ံုလည်အကူကွငျ်ိုး၊ 

အဆပေါ် ပ ုငျ်ိုးဖရ နစ်သည်တ ု ို့ပဖငို့ဖ်ွ ွဲ့စည်ျိုး ာျိုးသည်။ (ပုံ 1-1 ⑤၊ ⑥က ုကကညို့်ပေါ) 

(MY)
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4.4.3. Gripper အမျ ြိုျိုးအစာျိုးမျာျိုး (အဆ ာက်အကူပပြိုစာအုပ် စာမျက်န္ာှ72) 

Gripper အမျ ြိုျိုးအစာျိုးမျာျိုးက ုဆအာက်တွငပ်ပ ာျိုးသည်။ 

(1) လည်ပတ်က ရ ယာပေါဖပ ျိုး၊ အတွငျ်ိုး လငဒ်ေါ(Cylinder) လုပ်ဆ ာငသ်ညို့်ပုံစံ Gripper

အတွငျ်ိုး လငဒ်ေါ(Cylinder)ပဖငို့ ်  လငဒ်ေါဘယ်ညာလွှ ပခငျ်ိုးန္ငှို့ဟ် ုက်ဒဆရာလစ်လှညို့်ပခငျ်ိုးပဖငို့၊် ည ပ်ယူဆ ာငို့န်္ငှို့်

ဆပျာို့ဆပပာငျ်ိုးဆသာဆနရာက ု ံုျိုး ပဖတရ်ာတွငက် ုလွတ်လပ်စွာလုပ်ဆ ာငန်္ ငုသ်ည်။ (ပုံ 4-23 တွငက်ကညို့်ပေါ) 

ပုံ4-23 Gripper (လည်ပတ်က ရ ယာပေါဖပ ျိုး၊ အတွငျ်ိုး လငဒ်ေါ (Cylinder) လုပ်ဆ ာငသ်ညို့်ပုံစံ) ၏အစ တ်အပ ုငျ်ိုးတစ်ခုချငျ်ိုးစ ၏အမည် 

(2) အတွငျ်ိုး လငဒ်ေါ (Cylinder) လုပ်ဆ ာငသ်ညို့်ပုံစံ  Gripper

အတွငျ်ိုး လငဒ်ေါ(Cylinder)ပဖငို့ ်လငဒ်ေါဘယ်ညာလွှ ပခငျ်ိုးပဖငို့၊် ည ပ်ယူဆ ာငို့က် ုချ နည်  န္ ငုသ်ည်။ Gripper က ုလှညို့်၍မရ ဆသာဆကကာငို့၊်

စက်က ုယ် ည်က ုလှညို့်ပခငျ်ိုးန္ငှို့ ် Gripper ၏ည ပ်ယူသညို့်ပွ ြိုငို့စ်သည်တ ု ို့ပဖငို့ ် အဆနအ ာျိုးက ု  ံုျိုးပဖတ်ဖပ ျိုးဆ ာငရွ်က်သည်။ (ပုံ 4-24 

တွငက်ကညို့်ပေါ) 

ပုံ4-24 (မလည်သညို့်အမျ ြိုျိုးအစာျိုး) အတွငျ်ိုးပ ုငျ်ိုး လငဒ်ေါ(Cylinder)ပုံစံ Gripper  ၏ဥပမာ 

ဟ ုက်ဒဆရာလစ်ဖ အာျိုး က်သွယ်မှု 

 လငဒ်ေါပင ်(Cylinder pin) 

ည ပ်ယူသညို့်ချ တ် 

လငို့ ်pin 

ည ပ်ယူသညို့်လက်

တ ံ(arm) 

ည ပ်ယူသညို့်ပွ ြိုငို့ ်

အဆပေါ်ဘက်ဖရ န ်

ဟ ုက်ဒဆရာလစ်ဆမာ်တာ 

 ံုလည်က ရ ယာ 

 လငဒ်ေါပင ်(Cylinder pin) 

အဖွင်ို့အပ တ် လငဒ်ေါ (Cylinder) 

ဖရ န ်pin 

ည ပ်ယူသညို့်လကတ် ံ(arm) 

ည ပ်ယူသညို့်ပွ ြိုငို့ ်

Frame 

ည ပ်ယူသညို့်ချ တ် 

အဖွင်ို့အပ တ် လငဒ်ေါ (Cylinder) 

 ံုလည်အ စ် 

ဆအာက်ဘက်ဖရ န ်

(MY)
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(3) အပပင ်လငဒ်ေါ (Cylinder) လုပ်ဆ ာငသ်ညို့်ပုံစံ Gripper

အပပင ်လငဒ်ေါ (Cylinder) လုပ်ဆ ာငသ်ညို့်ပုံစံသည်၊ စက်က ုယ် ည်၏ လငဒ်ေါက ုည ပ်ယူပခငျ်ိုး အဖွငို့အ်ပ တ်အတွက် 

အသံုျိုးပပြိုဆသာဆကကာငို့၊် ဟ ုက်ဒဆရာလစ်ပ ုက်မလ ုအပ်ဆသာ်လည်ျိုး၊  လငဒ်ေါဘယ်ညာလွှ ပခငျ်ိုးမရှ ကာမလှညို့်န္ ငုဆ်သာ ဆကကာငို့၊် 

ည ပ်ယူဆ ာငို့က် ုချ နည်  ရာတွငစ်ကက် ုယ်  ည်က ုမကကာခဏဆမာငျ်ိုးန္ငှလ်ှည်ို့ဆပျိုးရမည်ပဖစ်ပေါသည်။ 

အ ူျိုးသပဖငို့အ်မှု က်ကာျိုး (dampu) ဆပေါ်သ ု ို့ဝနတ်ငဆ် ာငသ်ညို့်လုပ်ငနျ်ိုးတွငဂ် ုပပြိုရနလ် ုအပ်သည်။ 

  ု ို့အပပင ် gripper န္ငှို့စ်က်က ုယ် ည်၏ဆပေါငျ်ိုးစပ်မှုဆပေါ်မူတည်၍၊ ဆပမဆကာ်သညို့် (shoberu) လက်တံ (arm) အာျိုးပဖညို့်ရန ်

လ ုအပ်သည်က ုသတ ပပြိုပေါ။ (ပုံ 4-25 က ုကကညို့်ပေါ) 

ပုံ4-25 အပပင ်လငဒ်ေါ (Cylinder)လုပ်ဆ ာငသ်ညို့်ပုံစံ Gripper ၏ဥပမာ 

ည ပ်ယူသညို့်လကတ် ံ(arm) 

ည ပ်ယူသညို့်ပွ ြိုငို့ ်

Frame 

ည ပ်ယူသညို့်ချ တ် 

အဖွင်ို့အပ တ် လငဒ်ေါ (Cylinder) 

(MY)
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4.4.4. Gripper ဆရွျိုးချယ်ပခငျ်ိုးန္ငှို့တ်ပ် ငပ်ခငျ်ိုး (အဆ ာက်အကူပပြိုစာအုပ် စာမျက်န္ာှ74) 

Gripper ဆရွျိုးချယ်ပခငျ်ိုးန္ငှို့တ်ပ် ငသ်ညို့်လုပ် ုံျိုးလုပ်နည်ျိုးက ုဆအာက်တွငဆ်ဖာ်ပပ ာျိုးသည်။ 

① အသံုျိုးပပြိုမှုန္ငှို့က် ုက်ည ဆသာ Gripper ပုံစံန္ငှို့၊် ည ပ်ယူမညို့်အရာန္ငှို့က် ုက်ည ဆသာ Gripper အရွယ်အစာျိုးက ု ံုျိုးပဖတ်ပေါ။

A) လည်ပတ်က ရ ယာပဖငို့ ်လငဒ်ေါ(Cylinder)ဘယ်ညာလွှ သညို့်ပုံစံ၏အတွငျ်ိုး လငဒ်ေါ လုပ်ဆ ာငသ်ညို့်ပုံစံ Gripper (ဓာတ်ပုံ 4-8

က ုကကညို့်ပေါ) 

ဓာတ်ပုံ 4-8 လည်ပတ်က ရ ယာပေါဖပ ျိုး၊ အတွငျ်ိုး လငဒ်ေါ (Cylinder)လုပ်ဆ ာငသ်ညို့်ပုံစံ Gripper ၏ဥပမာ 

B) လငဒ်ေါဘယ်ညာလွှ သညို့်ပုံစံ၏အတွငျ်ိုး လငဒ်ေါ (Cylinder)လုပ်ဆ ာငသ်ညို့်ပုံစံ Gripper (ဓာတ်ပုံ 4-9 က ုကကညို့်ပေါ)

ဓာတ်ပုံ 4-9 Gripper (အတွငျ်ိုး လငဒ်ေါ (Cylinder)လုပ်ဆ ာငသ်ညို့်ပုံစံ) ၏ဥပမာ 

(MY)
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C) စက်က ုယ် ည်၏လက်သည်ျိုး(bucket) လငဒ်ေါ(Cylinder)က ုည ပ်ယူသညို့်လက်တံ (arm)၏အဖွငို့အ်ပ တ်တငွအ်သံုျိုးပပြို 

ဆသာအပပင ်လငဒ်ေါ လုပ်ဆ ာငသ်ညို့်ပုံစံ Gripper (ဓာတ်ပုံ 4-10 က ုကကညို့်ပေါ) 

ဓာတ်ပုံ 4-10 Gripper (အပပင ်လငဒ်ေါ (Cylinder)လုပ်ဆ ာငသ်ညို့်ပုံစံ) ၏ဥပမာ 

② Gripper ၏လ ုအပ်ဆသာ  ပမာဏန္ငှို့ ် က ုယ် ည်၏ည ပ်ယူ ွ တငသ်ညို့်အဆလျိုးချ နတ် ု ို့၏ ဟနခ်ျက်က ုလ ုက်ဖပ ျိုး၊ ဟ ုက်ဒဆရာလစ်၊ 

အဆလျိုးချ နတ် ု ို့န္ငှို့သ်ငို့ဆ်လျာ်ဆသာစက်က ုယ် ည်က ုဆရွျိုးချယ်ပေါ။ 

③ စက်က ုယ် ည်၏ဟ ုက်ဒဆရာလစ် ာျိုးကစ်ပဖငို့၊် Gripper အတွက်ဟ ုက်ဒဆရာလစ်အရငျ်ိုးအပမစ်က ု ုတ်ယူကာ၊ ဟ ုက်ဒဆရာလစ်ပန ို့၊်

လက်တံ(Boom)၊ လက်တ ံ(arm) တ ု ို့မှတစ် ငို့ ်Gripper အတွက်ဟ ုက်ဒဆရာလစ် ာျိုးကစ် က ုဆ ာက်ပံို့ဆပျိုးသည်။ 

ဤအချ နတ်ွငစ်က်က ုယ် ည်ဆပေါ်မူတည်၍ ဟ ုက်ဒဆရာလစ်အ  ု ို့ရှငန်္ငှို့ ် Relief Valve စသည်တ ု ို့က ု ညို့်ရန ် လ ုအပ်ဆကာငျ်ိုးလ ုအပ်န္ ငုသ်ည်။ 

  ု ို့အပပငအ်တွငျ်ိုး လငဒ်ေါ (Cylinder) လုပ်ဆ ာငသ်ညို့်ပုံစံ၏ယာဉ်ဆမာငျ်ိုး  ုငခ်ံုတွင၊် Gripper အတွက်လုပ်ဆ ာငဆ်စမညို့်က ရ ယာ 

က ုတပ် ငရ်မည်။ 

④ Gripper က ု pin ပဖငို့ ် စက်က ုယ် ည်၏လက်တံ (arm)တငွတ်ပ် ငက်ာ၊ Gripper န္ငှို့လ်က်တံ (arm)ဆပေါ် ရှ  Gripper အတကွ်ဟ ုက်

ဒဆရာလစ် ာျိုးကစ်တ ု ို့က ု  ပ ုက်ပဖငို့ ်က်ပေါ။ 

⑤ စမ်ျိုးသပ်ဆမာငျ်ိုးန္ငှက်ကညို့်ဖပ ျိုး၊ Gripper ၏လည်ပတ်မှုအဆပခအဆနက ုစစ်ဆ ျိုးပေါ။

⑥ မူရငျ်ိုးစက်က ုယ် ည်၏အဆပခအဆနအတ ုငျ်ိုးပပြိုလုပ်သညို့်အခေါ၊ ④၏တပ် ငမ်ှုန္ငှို့ဆ်ပပာငျ်ိုးပပနလု်ပ် ုံျိုးလုပ်နည်ျိုးအတ ုငျ်ိုး၊ Gripper န္ငှို့်

လက်သည်ျိုး(bucket)စသည်တ ု ို့က ုအစာျိုး  ုျိုးပေါ။ 

(MY)



59 

4.4.5. mechanical grab ၏လုပ်ဆ ာငပုံ်စသည် (အဆ ာက်အကူပပြိုစာအုပ် စာမျက်န္ာှ75) 

စက်က ုယ် ည်၏စံချ နစံ်ညွှနျ်ိုးလည်ပတ်မှုပုံစံ (JIS စံလုပ်ဆ ာငမ်ှုနည်ျိုးလမ်ျိုး) သည် “4.1.5 ဆဖာက်စက်လုပ်ဆ ာငမ်ှု စသည်”န္ငှို့်

အတူတူပဖစ်သည်။ 

4.4.6. mechanical grab ၏ဆယဘုယျလုပ်ဆ ာငမ်ှုနည်ျိုးလမ်ျိုး (အဆ ာက်အကူပပြိုစာအုပ် စာမျက်န္ာှ76) 

mechanical grab အတွက်၊ ည ပ်ယူမညို့်အရာဝတထ ြို၏ပုံသဏ္ဍာနန်္ငှို့အ်ရွယ်အစာျိုးအတွက ် သငို့ဆ်လျာ်ဆသာစက်က ုယ် ည် န္ငှို့်

ပူျိုးတွ စက်က ရ ယာမျာျိုးက ုဆရွျိုးချယ်ပေါ။ 

လုပ်ငနျ်ိုးခွင၌်၊ စက်က ုယ် ည်၏ဟ ုက်ဒဆရာလစ်  က ုပူဆန္ျွိုးဆသာ  ပဖငို့လ်ည်ပတ်ဆစပခငျ်ိုးလုပ်ဆ ာငက်ာ၊   အပူချ န ် အနည်ျိုးငယ် 

တက်လာဖပ ျိုးမှလည်ပတ်ဆစပေါ။   အပူချ န၏်သငို့ဆ်လျာ်ဆသာအကွာအဆဝျိုးသည်၊  ုတ်လုပ်သူတစ်ဦျိုး ချငျ်ိုးစ ၏ အသံုျိုးပပပုံရှငျ်ိုးလငျ်ိုးချက် 

စာအုပ်ဆပေါ်တွငမူ်တည်သည်။ 

  ု ို့အပပင ် mechanical grab အသစ်က ုစတငအ်သံုျိုးပပြိုဆသာအခေါ၊ pin န္ငှို့ ် bushes စသည်တစ်ခုချငျ်ိုးစ ၏ ဆလျှာတ ုက ်

မျက်န္ာှပပငက် ုကျငို့သ်ာျိုးရဆစရန၊် အငဂ်ျငလ်ည်ပတ်မှုက ုဆလျှာို့ချဖပ ျိုး၊  လငဒ်ေါ(Cylinder)အဖွငို့ ် အပ တ်အပမနန်္ှုနျ်ိုးက ုချဖပ ျိုး၊ 

ဆနသာျိုးကျရနလ်ည်ပတ်ဆစပခငျ်ိုးက ု1 နာရ ခန ို့လု်ပ်ဆ ာငပ်ေါ။ 

ပံု4-26 mechanical grab ပဖငို့ဖ်ဖ ြိုဖျကမ်ှုအဆပခအဆန 

  ု ို့ဆနာက် mechanical grab ပဖငို့ဆ်ယဘံုယျလုပ်ငနျ်ိုးန္ငှို့ ်အဆပခခံကက ြိုတငသ်တ ဆပျိုးချက်မျာျိုးက ုဆဖာ်ပေါမည်။ 

① mechanical grab အသံုျိုးပပြိုဆသာလုပ်ငနျ်ိုးလုပ်ဆ ာငသ်ညို့်အခေါ၊ 1ရက် 2 ကက မ်န္ငှို့အ် က်၊ Gripper ၏အမ   ညို့်သညို့်ဆနရာ၌အမ  

5 မှ 6 ကက မ်အမ   က ု ညို့်ပေါ။ 

② ဆပျာို့ဆပျာငျ်ိုးဆသာဆပမသ ု ို့မဟုတ်ကွနက်ရစ်တံုျိုးစသညို့်၊ စက်က ုယ် ည်လ ကျသွာျိုးန္ ငုဆ်သာ မတည်မဖင မ်ဆသာဆနရာမျာျိုး 

တွငလ်ုပ်ငနျ်ိုးမလုပ်ပေါ န္ငှို့။် အ ူျိုးသပဖငို့ဆ်တာငဆ်စာငျ်ိုးမျာျိုးတွငလု်ပ်ငနျ်ိုးမလုပ်ပေါန္ငှို့။် 

③ crawler (crawler belts) န္ငှို့ပ်တ်သတ်၍ ဆဘျိုးတ ုက်ဦျိုးတည်ဖပ ျိုးအလုပ်လုပ်ပခငျ်ိုးသည်၊ ဆဒေါငလ် ုက်ဦျိုးတည်ပခငျ်ိုးန္ငှို့ ် န္ှု ငျ်ိုးယှဉ်ပေါက

တည်ဖင မ်မှုမရှ ဘ စက်က ုယ် ည်ဆပေါ်ဆလာဆပေါ်ကာဆပမ ာက်တက်ပခငျ်ိုး၊ လ ကျပခငျ်ိုးမျာျိုးပဖစ်သညို့်ဆဘျိုးအန္တရာယ် ရှ န္ ငုမ်ှုပမငို့မ်ာျိုးသည်။ 

  ု ို့အပပင ် ဆဒေါငလ် ုက်ဦျိုးတည်ဖပ ျိုးအလုပ်လုပ်ပခငျ်ိုးတွငလ်ည်ျိုး ၏စက်က ုယ် ည်ဆပေါ်ဆလာဆပေါ်ကာဆပမ ာက်တက်လာန္ ငုသ်ညို့် 

လုပ်ငနျ်ိုးမှာအန္တရာယ်ရှ  ဆသာဆကကာငို့မ်လုပ်ပေါန္ငှို့။်

④ ည ပ်ယူသညို့်လုပ်ငနျ်ိုးလုပ်သညို့်အခေါ ဆကာ် ုတ်ပခငျ်ိုးသည် mechanical grab ၏လက်တ ံ (arm) ဆကွျိုးဖပ ျိုးပုံဆပပာငျ်ိုးပခငျ်ိုး သ ု ို့မဟုတ်

ကျ ြိုျိုးပခငျ်ိုး၊ pin ဆလာငက်ျွမ်ျိုးပခငျ်ိုးန္ငှို့က်ျ ြိုျိုးပ ို့ပခငျ်ိုး၊ စက်က ုယ် ည်ပျက်စ ျိုးဆစန္ ငုဆ်သာအဆကကာငျ်ိုးအရငျ်ိုးပဖစ်လာ ဆသာဆကကာငို့မ်ပပြိုလုပ်ရ။ 

⑤ Gripper သည်အရာ၀တထ ြိုက ုည ပ်ယူသညို့်လုပ်ငနျ်ိုးက ုလုပ်ဆ ာငဖ်ပ ျိုး၊ ဆအာက်ချဖပ ျိုးကွနက်ရစ်စသည်တ ု ို့က ုမခွ ပေါန္ငှို့။်   ုက်သညို့်အလုပ်မျ ြိုျိုး 

မလုပ်ပေါန္ငှို့။်

⑥ Gripper ပဖငို့က်က တ်ခွ  ာျိုးဆသာအရာမျာျိုးက ုမဆ ွှွဲ့ပေါန္ငှို့။် ဆဘျိုးဘက်လှည်ျိုးကျငျ်ိုးပခငျ်ိုးအလုပ်မျ ြိုျိုးမလုပ်ပေါန္ငှို့။်

(MY)
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⑦ ည ပ်ယူသညို့လ်ုပ်ငနျ်ိုးက ု Stroke တွငအ်နာျိုးသတ်ချနဖ်ပ ျိုးမှလုပ်ဆ ာငပ်ေါ။ Stroke end ပဖငို့အ်လုပ်လုပ်ဆသာ

အခေါ လငဒ်ေါ(Cylinder)တွငက်က ျိုးမာျိုးဆသာဝနက် ုပ ဆစဆသာဆကကာငို့ ်Stroke end ပဖငို့အ်လုပ်မလုပ်ရ။ (Stroke end ပဖငို့ ု်န္ကှ်ပခငျ်ိုးသည်လည်ျိုး 

အတူတူပငပ်ဖစ်သည်။ ) 

⑧ Gripper ဆပေါ်တွငဝ်ေါယာကက ြိုျိုးမျာျိုးက ု ွ ဖပ ျိုးအရာဝတထ ြိုမျာျိုးက ုဆ ွှွဲ့ဆသာကရ နျ်ိုးလုပ်ငနျ်ိုးက ုမလုပ်ပေါန္ငှို့။်

⑨ ဆရဆအာက်တွငလ်ုပ်ရဆသာလုပ်ငနျ်ိုး၊ ဆရပဖငို့ ် ရဆသာလုပ်ငနျ်ိုးမျာျိုးမလုပ်ရ။

⑩ လုပ်ငနျ်ိုးခွငအ်တွငျ်ိုးည ပ်ယူ ာျိုးသညို့်အပျက်အစ ျိုးမျာျိုးလွငို့ ွ်က်လာန္ ငုသ်ညို့်အကွာအဆဝျိုးက ု မဝငရ် ဟုသတ်မှတ်ပေါ။

⑪ ရာသ ဥတု  ုျိုးရွာျိုးမည်ဟုခန ို့မှ်နျ်ိုးမ ဆသာအခေါလုပ်ငနျ်ိုးက ုရပ်ပေါ။

⑫ လုပ်ငနျ်ိုးန္ငှို့ဆ်မာငျ်ိုးန္ငှပ်ခငျ်ိုးက ုသ ျိုးပခာျိုးစ လုပ်ဖပ ျိုးတစ်ဖပ ြိုငန်က်တည်ျိုးလုပ်ဆ ာငပ်ခငျ်ိုးက ုမလုပ်ပေါန္ငှို့။် Gripper န္ငှို့စ်က်က ုယ်  ည်တွငပုံ်မှနမ်

ဟုတ်ဆသာအာျိုးက ုသက်ဆရာက်ဆစသညို့်အခေါပျက်စ ျိုးဆစန္ ငုပ်ဖစ်သည်။ 

⑬ ည ပ်ယူပခငျ်ိုးအတွက်ရည်ရွယ်ဆသာ mechanical grab ပဖငို့၊် လက်တံ (arm) ဖွငို့ပ်ခငျ်ိုးမျာျိုးမလုပ်ရ။ Gripper သ ု ို့မဟုတ်

အဖွင်ို့အပ တ် လငဒ်ေါ (Cylinder) ျျက်စ ျိုးမှုအဆကကာငျ်ိုးအရငျ်ိုးပဖစ်ဆစန္ ငုသ်ည်။ 

⑭ Gripper က ုဆပမပပငဆ်ပေါ်သ ု ို့ဖ ဖပ ျိုးစက်က ုယ် ည်၏ဦျိုးတည်ချက်ဆပပာငျ်ိုးပခငျ်ိုးမလုပ်ပေါန္ငှို့။် Gripper န္ငှို့ ် စက်က ုယ် ည်က ု ပျက်စ ျိုးဆစသညို့်

အဆကကာငျ်ိုးအရငျ်ိုးပဖစ်ဆစ ံုသာမက၊ စက်က ုယ် ည်က ုမတည်မဖင မ်ပဖစ်ဆစန္ ငုဆ်သာဆကကာငို့မ်လုပ်ရပေါ။ 

⑮ Gripper သည် ယာဉ်ဆမာငျ်ိုး  ုငခ်ံုန္ငှို့ ်လက်တံ(Boom)  လငဒ်ေါ (Cylinder) တ ု ို့က ုအဆန္ာှငို့အ်ယှက်ပဖစ်ဆစဆသာဆကကာငို့၊် ယာဉ်ဆမာငျ်ိုး  ုငခ်ံု

အန ျိုးတွငလ်ုပ်ဆ ာငဆ်သာအခေါသတ ပပြိုပေါ။ 

ရှည်လျာျိုးဆသာအရာဝတထ ြိုက ုည ပ်ယဖူပ ျိုးလှညို့်ဆသာအခေါယာဉ်ဆမာငျ်ိုး  ုငခ်ံုက ုမ  ဆစရနလ်ံုလံုဆလာက်ဆလာက်သတ  ာျိုးပေါ။ 

(MY)
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⑯ mechanical grab ပဖငို့အ်ရာ၀တထ ြိုက ုဆ ာငို့ပ်ဖတ်အတ ုငျ်ိုးမည ပ်ယူပေါန္ငှို့။် ည ပ်ယူ ာျိုးသညို့်အရာ၀တထ ြို ုတ်တရက် လှညို့်သွာျိုးပခငျ်ိုး၊ 

ည ပ်ယူသညို့်အာျိုးဆလျာို့ကျဖပ ျိုးပပြိုတ်ကျပခငျ်ိုးဆကကာငို့င်ို့အ်န္တရာယရ်ှ ကာ၊   ု ို့အပပင ် ည ပ်ယူသညို့်လက်တံ (arm) န္ငှို့ ် စက်က ုယ် ည ်

ပုံပျက်ပခငျ်ိုးသ ု ို့မဟုတ်ပျက်စ ျိုးဆစန္ ငုဆ်သာအဆကကာငျ်ိုးအရငျ်ိုးပဖစ်လာန္ ငုသ်ည်။ 

 ံုလည်အမျ ြိုျိုးအစာျိုးတွင ်ံုလည်ဆ ာငို့က် ုဆပပာငျ်ိုးလ ဖပ ျိုး၊ လှညို့်ပခငျ်ိုးမပပြိုလုပ်ရ။ mechanical grab တွငလ်က်တံ (arm) 

  ပ်ဖျာျိုးပဖငို့ပ်စ်မှတ် အရာဝတတ ြိုက ုပဖည်ျိုးပဖည်ျိုးချငျ်ိုးလှညို့်ဖပ ျိုးမှနက်နဆ်သာအဆနအ ာျိုးပဖငို့ဆ်သဆသချာချာည ပ်ယူရမည်။ 

 

⑰ mechanical grab ပဖငို့အ်ရာဝတထ ြိုက ုည ပ်ယူ ာျိုးစဉ်၊ ဆပမပပငန်္ငှို့ ် နရံံစသညတ ု ို့က ု  ုက်ချ ြိုျိုးပဖငျ်ိုး၊ ဆကွျိုးပခငျ်ိုးစသညို့် အလုပ်မျ ြိုျိုးမလုပ်ရ။ 

mechanical grab န္ငှို့ ်စက်က ုယ် ည်က ုပျက်စ ျိုးဆစန္ ငုဆ်သာအဆကကာငျ်ိုးအရငျ်ိုးပဖစ်လာသည်။ 
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⑱ ရှည်လျာျိုးဆသာအရာဝတထ ြိုမျာျိုးမှာ၊ ဗဟ ုသ ု ို့မဟုတ် ွ ငငအ်ာျိုး၏ဗဟ တု ု ို့မှည ပ်ယူပေါ။

ံုလည်အမျ ြိုျိုးအစာျိုး Gripper ပဖငို့ ် တစ်ဖက်တည်ျိုးည ပ်ယူပခငျ်ိုးသည်၊  ုတ်တရက်လှညို့်ပခငျ်ိုးမျာျိုးပဖစ်ကာအန္တရာယ်ရှ ဖပ ျိုး၊ လှညို့်၍မရဆသာ

Gripper တွင၊် အရာဝတတ ြိုမျာျိုးယ မ်ျိုးယ ုငပ်ခငျ်ိုး၊ ပပြိုတ်ကျပခငျ်ိုးမျာျိုးပဖစ်ဖပ ျိုးအန္တရာယ်ရှ သည်။ 

ည ပ်ယူသညို့်လက်တံ (arm) န္ငှို့ ် စက်က ုယ် ည် လက်တံ (arm) စသည်တ ု ို့၏ပုံပျက်ပခငျ်ိုးသ ု ို့မဟုတ ် ပျက်စ ျိုးဆစန္ ငုဆ်သာ 

အဆကကာငျ်ိုးအရငျ်ိုးပဖစ်လာန္ ငုသ်ည်။ 

⑲ အရာဝတထ ြိုက ုည ပ်ယူ ာျိုးစဉ်ယာဉ်ဆမာငျ်ိုး  ုငခ်ံုမှမခွာပေါန္ငှို့။် ည ပ်ယူအာျိုးဆလျာို့ကျသွာျိုးကာ အရာဝတထ ြိုပပြိုတ်ကျသွာျိုးန္ ငု ် သညို့်အန္တရာယ်ရှ 

သည်။ 

ယာဉ်ဆမာငျ်ိုး  ုငခ်ံုမှခွာသညို့်အခေါ၊ ည ပ်ယူသညို့်လုပ်ငနျ်ိုးက ုသ မ်ျိုးဖပ ျိုး၊ mechanical grab ၏ လကတ်ံ (arm)   ပ်ဖျာျိုးက ုဆပမပပငန်္ငှို့်

ကပ် ာျိုးဖပ ျိုးအငဂ်ျငက် ုရပ်တန ို့လ် ုက်ကာလုံပခံြိုဆရျိုးက ုအတည်ပပြိုဖပ ျိုးမှ ငျ်ိုးပေါ။ 

⑳ စည်ျိုးမျဉ်ျိုးအရအရာဝတထ ြိုက ုည ပ်ယူ ာျိုးဖပ ျိုးမဆမာငျ်ိုးန္ငှရ်။ ည ပ်ယူအာျိုးဆလျာို့ကျသွာျိုးကာ အရာဝတထ ြိုပပြိုတ်ကျသွာျိုးန္ ငုသ်ညို့် အန္တရာယ်ရှ သည်။

㉑ mechanical grab ပဖငို့က်ွနက်ရစ်အုတ်ပမစ်စသည်တ ု ို့က ုဖဖ ြိုဖျက်ပခငျ်ိုးသည်၊ ရည်ရွယ်ချက်မဟုတ်သည်မျာျိုးအတွက် အသံုျိုးပပြိုပခငျ်ိုးပဖစ်သညို့် 

အတွက် မပပြိုလုပ်ရ။ 

㉒ mechanical grab ပဖငို့က်ွနက်ရစ်အုတ်ပမစ်စသည်တ ု ို့က ုဖဖ ြိုဖျက်ပခငျ်ိုးမလုပ်ရ။ 

(MY)
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4.4.7. အလုပ်ဖပ ျိုးသညို့်ဆနာက်သတ ပပြိုရနအ်ချက်မျာျိုး (အဆ ာက်အကူပပြိုစာအုပ် စာမျက်န္ာှ78) 

အလုပ်ဖပ ျိုးသညို့်ဆနာက်သတ ပပြိုရနအ်ချက်မျာျိုးက ုဆအာက်တွငဆ်ဖာ်ပပ ာျိုးသည်။ 

(1) Gripper

① Gripper တပ် င ်ာျိုးဆသာစက်က ုယ် ည်က ု၊ မာဆကျာဖပ ျိုးဆပခာက်ဆသွွဲ့ဆသာဆပမပပန ို့ဆ်နရာတွငရ်ပ်ပေါ။ ဆဘျိုးကငျ်ိုးလုံပခံြိုမှု အတွက် 

mechanical grab ၏ လက်တံ (arm) က ုဖငွို့ ်ာျိုးသညို့်အဆနအ ာျိုးအတ ုငျ်ိုး ာျိုးပေါ။ 

② Gripper တွငက်ပ်ဆနဆသာ ွှံ ွဲ့မျာျိုးက ုဖယ်ဖပ ျိုး၊   ယ ုစ မို့်မှု၊ မူလ ဆချာငပ်ခငျ်ိုး၊ ည ပ်ယူသညို့်လက်တံ (arm) ပျက်စ ျိုးပခငျ်ိုး စသည်၊ မူမမှနမ်ှုမျာျိုး 

ရှ မရှ က ုစစ်ဆ ျိုးပေါ။ 

③ Gripper က ုစက်က ုယ် ည်၏ လက်တံ (arm) အပ ုငျ်ိုးမှဖယ် ုတ်သညို့်အခေါ၊ တတ်န္ ငုသ်မျှဟ ုက်ဒဆရာလစ်   အပူချ နက်ျသွာျိုးဖပ ျိုးမှ 

လုပ်ဆ ာငပ်ေါ။ ပ ုက်လ ုငျ်ိုးန္ငှို့ ်ပ ုက ်(housu)မျာျိုးဆပေါ်တွငအ်မှုနမ်ဝငဆ်စရနဖံ်ုျိုးဆသာအဖံုျိုးက ုတပ်ပေါ။ 

④ ဟ ုက်ဒဆရာလစ်ဆရပ ုက်က ုအပဖြိုတ်အတပ်လုပ်စဉ်စသည်တ ု ို့တွင၊် ဟ ုက်ဒဆရာလစ်  အတွငျ်ိုးပပငပ်မှအရာမျာျိုးပေါဝငဆ်ရာ စပ်မဆနဆစရနလ်ံု

ဆလာက်စွာသတ ပပြိုပေါ။ 

⑤ ပဖြိုတ် ာျိုးသညို့် Gripper က ၊ု အခနျ်ိုးတွငျ်ိုး၌သ ုဆလှာင ်ာျိုးပေါ။ အခနျ်ိုးပပငတ်ွငသ် ုဆလှာငသ်ညို့်အခေါ သစ်သာျိုးပပာျိုးဆပေါ်တွင ် တငဖ်ပ ျိုး၊

မ ုျိုးဆရမကျဆအာငက်ာရနအ်ခငျ်ိုးအုပ်ပေါ။ 

（2）စက်က ုယ် ည်

စက်က ုယ် ည်တွငက်ပ်ဆနဆသာ ွှံ ွဲ့ န္ငှို့ဆ်ရက ုဖယ်ရာှျိုးပေါ။ ဆအာက်ဆပခဘ ျိုးပတ်လည်န္ငှို့၊် ဝနခ်ျ စက်စသညို့်ယာဉ်ဆမာငျ်ိုး

  ုငခ်ံုဝနျ်ိုးကျငန်္ငှို့အ်တွငျ်ိုး ပ ုငျ်ိုးက ု၊ ဆနာက်တစ်ကက မ်လုပ်ငနျ်ိုးလုပ်ဆ ာငရ်နသ်န ို့ရ်ှငျ်ိုးဆရျိုးလုပ်ပေါ။   ု ို့အပပင ် ပဖညို့်ပခငျ်ိုးစသည် 

တ ု ို့က ုလုပ်ဆ ာငပ်ေါ။ 

  ု ို့အပပင၊် ဟ ုက်ဒဆရာလစ် လငဒ်ေါဆချာငျ်ိုး(Cylinder rod) မျက်န္ာှပပငဆ်ပေါ်ကျလာဆသာဆရစက်န္ငှို့အ်တူရံွ ွဲ့စသည်တ ု ို့၊ ရာဘာကွငျ်ိုးအတွငျ်ိုး

သယ်ဆ ာငလ်ာဖပ ျိုးရာဘာကွငျ်ိုးက ပုျက်စ ျိုးဆစန္ ငုသ်ညို့်အတွက်၊ အ ူျိုးဂ ုပပြိုဖပ ျိုးသန ို့ရ်ှငျ်ိုးဆရျိုးလုပ်ရန ်လ ုသည်။ 

(MY)
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4.5. ပူျိုးတွ စက်က ရ ယာမျာျိုးပဖြိုတ်ပခင် ်ျိုး (အဆ ာကအ်ကူပပြိုစာအုပ် စာမျကန်္ာှ 79) 

(1) ကက ြိုတငသ်တ ဆပျိုးချက်မျာျိုး

① ပူျိုးတွ စကက် ရ ယာမျာျိုးက တုပ် ငပ်ခငျ်ိုးန္ငှို့ ်ပဖြိုတ်ပခငျ်ိုးလုပ်ငနျ်ိုးက ုလုပ်ငနျ်ိုးခွငစ် မံသူ၏ တ ကု ် ုက်ညွှနက်ကာျိုးမှုပဖငို့ဆ် ာင ်ရွကရ်မည်။ 

② ဖဖ ြိုဖျက်သညို့်စက်ယန္တရာျိုး၏အသံုျိုးပပပုံရှငျ်ိုးလငျ်ိုးချက်စာအုပ်တွငဆ်ဖာ်ပပ ာျိုးဆသာလုပ် ံုျိုးလုပ်နည်ျိုးအတ ုငျ်ိုး၊ ပူျိုးတွ စက် က ရ ယာမျာျိုးက တုပ်  ငပ်ခငျ်ိုးန္ငှို့်

ပဖြိုတ်ပခငျ်ိုးဆ ာငရွ်ကရ်မည်။ 

③ လကတ်ံ (arm)၊ လကတ်ံ(Boom) ပပြိုတက်ျပခငျ်ိုးမပဖစ်ဆစရန၊် လံုပခံြိုဆရျိုးဆ ာက်  ငု၊် လံုပခံြိုဆရျိုးဂျ ြိုက် စသည်တ ု ို့က ုသံျုိုးပေါ။

④ ပူျိုးတွ စကက် ရ ယာမျာျိုးဖပ ြိုကျပခငျ်ိုးစသည်တ ု ို့က ကုာကွယ်ရနစ်ငက် ုအသံုျိုးပပြိုပေါ။

⑤ အကက ျိုးစာျိုးပူျိုးတွ စက်က ရ ယာမျာျိုးမျာျိုးက ု၊ ဆပပာငျ်ိုးဆ ွှွဲ့ကရ နျ်ိုးစသည်တ ု ို့က ုသံုျိုး၍ တပ် ငပ်ခငျ်ိုးန္ငှို့ဖ်ယ်ရာှျိုးပခငျ်ိုးပပြိုလုပ်ပေါ။ ဤအချ နတ်ွငလ်ုပ်ငနျ်ိုး

သံုျိုးက ရ ယာမျာျိုး၏ဝနန်္ငှို့ဝ်နခ်ျ စက်ချ တ်ပခငျ်ိုး (tamagake) က လုုပ်ဆ ာငခွ်ငို့အ်ရည်အချငျ်ိုးပပညို့်မ  သူကလုပ်ဆ ာငရ်မည်။

⑥ မူလ ကျပ်ရန ်ကျနခ် ို့ပခငျ်ိုးမရှ ဆစရနတ်ငျ်ိုးကျပ်စွာကျပ်ပေါ။

(ကရ နျ်ိုးလုပ်ငနျ်ိုးန္ငှို့ ်ဝနန်္ငှို့ဝ်နခ်ျ စက်ချ တ်ပခငျ်ိုး (tamagake) အတွက် သ ျိုးပခာျိုးအရည်အချငျ်ိုးတစ်ခုလ ုအပ်သည်) 

ကရ နျ်ိုးလုပ်ငနျ်ိုးန္ငှို့ ် ဝနန်္ငှို့ဝ်နခ်ျ စက်ချ တ်ပခငျ်ိုး (tamagake) က ုယာဉ်အမျ ြိုျိုးအစာျိုးဆ ာက်လုပ်ဆရျိုးစက်ယန္တရာျိုး ဆမာငျ်ိုးန္ငှမ်ှု (ဖဖ ြိုဖျက်ရန)် 

၏အရည်အချငျ်ိုးပဖငို့ဆ် ာငရွ်က်၍မရဆသာဆကကာငို့၊် သ ျိုးပခာျိုး ဆရွွဲ့လျာျိုးန္ ငုဆ်သာကရ နျ်ိုးစသည်တ ု ို့ ၏ လုပ်ဆ ာငခ်ွငို့အ်ရည်အချငျ်ိုးက ု 

လ ုအပ်သည်။ 

(2) ပဖြိုတ်သညို့လ်ုပ် ံုျိုးလုပ်နည်ျိုး

① အတာျိုးအ  ျိုးမျာျိုးမရှ ဆသာ၊ ဆပမပပန ို့ဆ်နရာတွငလ်ုပ်ငနျ်ိုးလုပ်ဆ ာငဖ်ပ ျိုး၊ စက်ယန္တရာျိုးက ု လ ကျပခငျ်ိုး၊ လှညို့်ပခငျ်ိုး၊ ဆရွွဲ့လျာျိုးပဖငျ်ိုးမပဖစ်ဆသာ 

တည်ဖင မ်ဆသာအဆနအ ာျိုးတွငလ်ုပ်ဆ ာငပ်ေါ။ 

② စက်က ုယ် ည်၏လကတ်ံ (arm)တငွရ်ှ ဆသာအ  ု ို့ပ တ်က ုပ တ်ဖပ ျိုး （OFF တွင ်ာျိုးပေါ။) ၊ အ  ု ို့ပ တမှ် ပူျိုးတွ စကက် ရ ယာ မျာျိုးသ ု ို့ က ်ာျိုး

ဆသာဟ ကု်ဒဆရာလစ်ပ ကု် (housu)က ုပဖြိုတ်ပေါ။ 

③ ပဖြိုတလ် ကု်ဆသာဟ ကု်ဒဆရာလစ်ပ ုက် (housu)န္ငှို့ ် အ  ု ို့ပ တတ်ွင ် အမှုနမ်ဝငဆ်စရနဖံ်ုျိုးဆသာအဖံုျိုးက တုပ်ဖပ ျိုး၊ သ န္ငှို့ ် ွှံ ွဲ့ မျာျိုးဟ ုကဒ်ဆရာလစ်ပ ုက်

  သ ု ို့မ၀ငဆ်ရာက်ဆစရနပ်ပြိုလုပ်ပေါ။ သ န္ငှို့ ် ွှံ ွဲ့မျာျိုးဝငသွ်ာျိုးပေါကချွတ်ယွငျ်ိုးမှုပဖစ်ဆစန္ ငုသ်ညို့်အဆကကာငျ်ိုးအရငျ်ိုးပဖစ်လာမည်။ 

④ စက်က ုယ် ည်န္ငှို့ ်လကတ်ံ (arm)တ ု ို့က ုချ တ် က် ာျိုးဆသာ pin 2ဆချာငျ်ိုးက ုပဖြိုတ်ဖပ ျိုး၊ လက်သည်ျိုး(bucket) ပဖငို့အ်စာျိုး  ုျိုးပေါ။

(3) ဆဖာက်စက်ယူနစ်က ုပဖြိုတ်ပခငျ်ိုး

ပုံ 4-27 ဆဖာက်စက်ယူနစ်က ုပဖြိုတ်ပခငျ်ိုး၏ဥပမာ 

အဖံုျိုး 

pin 

ဟ ကု်ဒဆရာလစ်ပ ကု ်

(housu) 

ပလပ် 

ဟ ုက်ဒဆရာလစ်ပ ု

က် (housu) 

ပလပ ်

ဆလျိုးဆ ာငို့သ်စ်သာျိုးပပာျိုးက ုသုံျိုးဖပ ျိုးတည်ဖင မ်ဆအာင်လုပ်ပေါ 

(ပဖြိုတ်သညို့်အခေါ၏အဆနအ ာျိုး) 

အ  ု ို့ပ တ ်

(MY)
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(4) သမံဏ ပဖတ်က ရ ယာက ုပဖြိုတ်ပခငျ်ိုး၏ဥပမာ

 
ပုံ4-28 သမံဏ ပဖတ်က ရ ယာက ုပဖြိုတ်ပခငျ်ိုး၏ဥပမာ 

(5) ကွနက်ရစ်ကက တ်ခွ စက်က ုပဖြိုတ်ပခငျ်ိုး

ပုံ4-29 ကွနက်ရစ်အကက ျိုးစာျိုးကက တ်ခွ စက်က ုပဖြိုတ်ပခငျ်ိုး၏ဥပမာ 

ပုံ4-30 ကွနက်ရစ်အဆသျိုးစာျိုးကက တ်ခွ စက်က ုပဖြိုတ်ပခငျ်ိုး၏ဥပမာ 

ဆလျိုးဆ ာငို့သ်စ်သာျိုးပပာျိုးက ုသံုျိုးဖပ ျိုးတည်ဖင မ်ဆအာငလ်ုပ်ပေါ 

အ  ု ို့ပ တ် 

အမှုနမ်ဝငဆ်စရနဖံ်ုျိုးဆသာအဖံုျိုး 

pin 

အမှုနမ်ဝငဆ်စရနတ်ပ်ဆသာပလပ ်

ဟ ုက်ဒဆရာလစ်ပ ုက် (housu) 

လည်မသွာျိုးဆစရနပ်ပြိုလုပ်ပေါ 

Lock pin 

ဆလျိုးဆ ာငို့သ်စ်သာျိုးပပာျိုးက ုသံုျိုးဖပ ျိုးတည်ဖင မ်ဆအာငလ်ုပ်ပေါ 

အ  ု ို့ပ တ် 

အမှုနမ်ဝငဆ်စရနဖံ်ုျိုးဆသာအဖံုျိုး 

pin 

အမှုနမ်ဝငဆ်စရနတ်ပ်ဆသာပလပ ်

ဟ ုက်ဒဆရာလစ်ပ ုက် (housu) 

လုပ်ငနျ်ိုးမစမ တွငလ်ှညို့်သညို့်အစ တ်အ

ပ ုငျ်ိုးက ုလည်မသွာျိုးဆစရနပ်ပြိုလုပ်ပေါ 

Lock pin 

အ  ု ို့ပ တ် 

အမှုနမ်ဝငဆ်စရနဖံ်ုျိုးဆသာအဖံုျိုး 

အမှုနမ်ဝငဆ်စရနတ်ပ်ဆသာပလပ် 

pin 

ဟ ုက်ဒဆရာလစ်ပ ုက် (housu) 

(MY)
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(6) သမံဏ ပဖတ်က ရ ယာက ုပဖြိုတ်ပခငျ်ိုး၏ဥပမာ

ပုံ4-31 Gripper (အတွငျ်ိုး လငဒ်ေါ (Cylinder) လုပ်ဆ ာငသ်ညို့်ပုံစံ) က ုပဖြိုတ်ပခငျ်ိုး၏ဥပမာ 

ပုံ4-32 Gripper (အပပင ်လငဒ်ေါ (Cylinder) လုပ်ဆ ာငသ်ညို့်ပုံစံ) က ုပဖြိုတ်ပခငျ်ိုး၏ဥပမာ 

အမှုနမ်ဝငဆ်စရနတ်ပ်ဆသာပလပ ်

ဟ ုက်ဒဆရာလစ်ပ ုက် (housu) 

အမှုနမ်ဝငဆ်စရနဖံ်ုျိုးဆသာအဖံုျိုး 

pin 

pin 

pin 

အ  ု ို့ပ တ် 

(MY)
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(7) လက်သည်ျိုး(bucket) သ ု ို့ဆပပာငျ်ိုးပခငျ်ိုး

ပုံ 4-33 လက်သည်ျိုး(bucket) က ုပဖြိုတ်ပခငျ်ိုး၏ဥပမာ 

① ဆပမဆကာ်သညို့် (shoberu) လက်တံ (arm) န္ငှို့လ်က်သည်ျိုး(bucket) တ ု ို့က ုချ တ် က် ာျိုးဆသာ pin 3ဆချာငျ်ိုးက ုပဖြိုတ်ပေါ။ (ပုံ 4-33

တွငက်ကညို့်ပေါ) 

② ဆပမဆကာ်သညို့် (shoberu) လက်တ ံ(arm) လငို့န်္ငှို့ ်လက်သည်ျိုး(bucket) လငို့တ် ု ို့က ုတပ်ဖပ ျိုး၊  လက်သည်ျိုး(bucket) က ုတပ် ငပ်ေါ။

မှတ်ချက်) ဖဖ ြိုဖျက်သညို့်ဆ ာက်လုပ်ဆရျိုးစက်ယန္တရာျိုးဆပေါ်မူတည်၍တပ် ငပ်ခငျ်ိုး၊ ပဖြိုတ်ပခငျ်ိုးတ ု ို့သည်ကွ ပပာျိုးဆသာဆကကာငို့၊် အဆသျိုးစ တ်က ုအသံုျိုး

ပပြိုပုံရှငျ်ိုးလငျ်ိုးချက်စာအုပ်အသ ျိုးသ ျိုးအတ ုငျ်ိုးလ ုက်နာဆ ာငရွ်က်ပေါ။ 

ဆပမဆကာ်သညို့် (shoberu) 

လက်တ ံ(arm) 

လက်သည်ျိုး(bucket) 

လက်သည်ျိုး(bucket) လငို့ ်

လက်တံ (arm) လငို့ ်

(MY)
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4.6. ဖဖ ြိုဖျက်သညို့်ဆ ာက်လုပ်ဆရျိုးစက်ယန္တရာျိုးဆပပာငျ်ိုးဆ ွှွဲ့ ပခငျ်ိုး (အဆ ာက်အကူပပြိုစာအုပ် စာမျက်န္ာှ83) 

4.6.1. ဝနတ်ငပ်ခငျ်ိုးန္ငှို့ခ်ျပခငျ်ိုး (အဆ ာကအ်ကူပပြိုစာအုပ် စာမျက်န္ာှ83) 

 ဆရလာကာျိုးစသည်တ ု ို့ ဆပေါ်သ ု ို့ဖဖ ြိုဖျက်သညို့်ဆ ာက်လုပ်ဆရျိုးစက်ယန္တရာျိုးက ု တငပ်ခငျ်ိုးသ ု ို့မဟုတ်ချပခငျ်ိုး ပပြိုလုပ်သညို့်အခေါ ကက ြိုတငသ်တ ဆပျိုး 

ချက်မျာျိုးက ုဆအာက်တွငဆ်ဖာ်ပပ ာျိုးသည်။ 

（1）ဆယဘုယျ ကက ြိုတငသ်တ ဆပျိုးချက်မျာျိုး

① ဖဖ ြိုဖျက်သညို့်ဆ ာက်လုပ်ဆရျိုးစက်ယန္တရာျိုးမျာျိုးက ု  ဆရလာကာျိုး (သ ု ို့)  ရပ်ကာျိုးစသည်တ ု ို့ဆပေါ်တွငတ်ငဆ် ာငဖ်ပ ျိုး ဆပပာငျ်ိုးဆ ွှွဲ့သညို့်အခေါ၊ 

ဆ ာက်လုပ်ဆရျိုးစက်ယန္တရာျိုးမျာျိုးက ုဆပပာငျ်ိုးဆရွွဲ့ရနအ်တွက်သ ျိုးသန ို့အ်သံုျိုးပပြိုဆသာယာဉ်က ုအသံုျိုးပပြိုပေါ။ 

② ဆပပာငျ်ိုးဆရွွဲ့သညို့်အခေါယာဉ်ကန ို့သ်တ်အမ န ို့တ်ွငဆ်ဖာ်ပပ ာျိုးဆသာဆအာက်ပေါအချက်မျာျိုး က်မဆကျာ်ရနသ်တ ပပြိုပေါ။

・အကျယ်………................ 2.5ｍ န္ငှို့ဆ်အာက် ・ အပမငို့…်…… 3.8m န္ငှို့ဆ်အာက ်

・ စုစုဆပေါငျ်ိုးပဒပ် ု................ 20t န္ငှို့ဆ်အာက ် ・ အရှည် ....... 12m န္ငှို့ဆ်အာက ်

・ ဝင ် ု ျိုးတနျ်ိုးအဆလျိုးချ န.်...…10t န္ငှို့ဆ်အာက ် ・အန မို့် ံုျိုးလှညို့်သညို့်အချငျ်ိုးဝက် ...... 12m န္ငှို့ဆ်အာက ်

・ ဘ ျိုးဝန…်…...................... 5t န္ငှို့ဆ်အာက ်

③ ဆပပာငျ်ိုးဆရွွဲ့မညို့်ဖဖ ြိုဖျက်သညို့်ဆ ာက်လုပ်ဆရျိုးစက်ယန္တရာျိုးမျာျိုးတငပ်ခငျ်ိုးန္ငှို့ခ်ျပခငျ်ိုးအတွက် လုပ်ငနျ်ိုးခငွစ် မံသူက ုသတ်မှတ်ဖပ ျိုး၊   ုသူ၏ညွှန ်

ကကာျိုးမှုပဖငို့ဆ် ာငရွ်ကရ်မည်။ 

④ တငပ်ခငျ်ိုးန္ငှို့ခ်ျပခငျ်ိုးပပြိုလုပ်မညို့်ဆနရာသည် စည်ျိုးမျဉ်ျိုးစည်ျိုးကမ်ျိုးအရ  ုလျှငည် ညာဖပ ျိုး မာဆကကာဆသာဆပမပဖစ်ကာ၊ သယ်ယူပ ု ို့ဆ ာငဆ်ရျိုး

သ ျိုးသန် ို့သံုျိုးဆမာ်ဆတာ်ယာဉ်စသည်တ ု ို့၏ဘရ တ်က ုဆသချာအုပ် ာျိုးဖပ ျိုး၊ တာယာမျာျိုးတွင ်ဂျမ်ျိုးတံုျိုးခုပေါ။ 

⑤ သယ်ယူပ ု ို့ဆ ာငဆ်ရျိုးသ ျိုးသန် ို့သံုျိုးဆမာ်ဆတာ်ယာဉ်၏ ပစစည်ျိုးတငရ်နဆ်နရာတွငတ်ပ်ရသညို့် တက်ရနသ်ံုျိုးဆသာက ရ ယာ (လမ်ျိုးခငျ်ိုးပပာျိုး) က ု

တငပ်ခငျ်ိုးန္ငှို့ခ်ျပခငျ်ိုးပပြိုလုပ်မညို့်ဖဖ ြိုဖျက်သညို့် ဆ ာက်လုပ်ဆရျိုးစက်ယန္တရာျိုး၏ ု ည်က ုခံန္ ငုရ်ည်ရှ သညို့် ပစစည်ျိုးက ုသံုျိုးပေါ။ crawler သ ု ို့မဟုတ် 

တာယာလှညို့်ပခငျ်ိုးဆကကာငို့ ် တကရ်နသ်ံုျိုးဆသာက ရ ယာသည် ပစစည်ျိုးတင ် ရနဆ်နရာမှလွတ်မသွာျိုးဆစရန ် လက်သည်ျိုးပေါဆသာ တက်ရနသ်ံုျိုးဆသာ 

က ရ ယာက ုသံုျိုးပေါ (ပုံ 4-34 န္ငှို့ဇ်ယာျိုး 4-1 က ုကကညို့်ပေါ) ။ 

ပုံ 4-34 လက်သည်ျိုးပေါဆသာတငသ်ညို့်က ရ ယာ၏ဥပမာ 

ဇယာျိုး 4-1 တငသ်ညို့်စက်ယန္တရာျိုး၏ပဒပ် ုန္ငှို့တ်က်ရနသ်ံုျိုးဆသာက ရ ယာအကကာျိုး က်န္ယွ်မှုဥပမာ 

တငသ်ညို့်စက်ယန္တရာျိုး၏ပဒပ် ု 

(t) အသံုျိုးချအဆရအတွက် ပစစည်ျိုး 

တက်ရနသ်ံုျိုးဆသာက ရ ယာ 

သစ်သာျိုးပဖငို့ဖံ်ုျိုး ာျိုးဆသာ 

ပစစည်ျိုးတငရ်နဆ်နရာတွင်

တပ်ရသညို့် လက်သည်ျိုး 

အလူမ န ယမ်အလွ ြိုငျ်ိုး

အလူမ န ယမ်အလွ ြိုငျ်ိုး

အလူမ န ယမ်အလွ ြိုငျ်ိုး

ပံုစံအရွယ်အစာျိုး 

အလျာျိုး x အပမငို့ ်x အကျယ် (mm) 

(MY)
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⑥ တာတမံ (morido) ပပြိုလုပ်ဖပ ျိုးတငခ်ျ နန်္ငှို့ခ်ျချ နတ်ွငဆ်အာက်ပေါအတ ုငျ်ိုးလုပ်ဆ ာငပ်ေါ။

ａ တာတမံ (morido) ၏ အကျယ်မှာ ဖဖ ြိုဖျက်သညို့်ဆ ာက်လုပ်ဆရျိုးစက်ယန္တရာျိုး၏ စက်အကျယ်က ု ညို့်သွငျ်ိုးစဉ်ျိုးစာျိုးဖပ ျိုး၊ အလံုအဆလာက် 

ကျယ်ရမည်။ 

ｂ တာတမံ (morido) ၏ဆလျှာဆစာက်က ု တတ်န္ ငုသ်မျှ ဆပပပပစ်ဆအာငပ်ပြိုလုပ်ပေါ။ 

ｃ  တာတမံ (morido)က  ု ဆသဆသချာချာ သ ပ်သည်ျိုးဆအာငပ်ပြိုလုပ်ဖပ ျိုး၊ ဖဖ ြိုဖျက်သညို့်ဆ ာက်လပ်ုဆရျိုးစက်ယန္တရာျိုးက ု တငစ်ဉ်အတွငျ်ိုး

 ငဆ်ပခဆလျှာမျက်န္ာှပပငဖ်ပ ြိုကျကာဖဖ ြိုဖျက်သညို့်ဆ ာက်လုပ်ဆရျိုးစက်ယန္တရာျိုးက ု လ မကျဆစရနပ်ပြိုလုပ်ပေါ။ အ ူျိုးသပဖငို့ ်ဆလျှာဆစာက်  ပ်စွနျ်ိုး

ဖပ ြိုလ ပခငျ်ိုးမှကာကွယ်ရနဂ် ုစ ုက်ဖပ ျိုး၊ လ ုအပ်ပေါက ဆ ာက်တ ုငမ်ျာျိုးဆ ာက်ခံအသံုျိုးပပြိုပေါ။ 

ｄ တာတမံ (morido) အပမငို့သ်ည်  ဆရလာကာျိုး၏ ပစစည်ျိုးတငရ်နဆ်နရာအပမငို့န်္ငှို့အ်တူတူပငပ်ဖစ်ရမည်။ 

(2) ဆရလာကာျိုးစသည်တ ု ို့ဆပေါ်သ ု ို့ တငပ်ခငျ်ိုး၊ ချပခငျ်ိုးလုပ်ငနျ်ိုး (တက်ရနသ်ံုျိုးဆသာက ရ ယာက ုအသံုျိုးပပြိုပခငျ်ိုး)

① တငရ်မညို့်နည်ျိုးလမ်ျိုး၊ လုပ် ုံျိုးလုပ်နည်ျိုးစသည်တ ု ို့က ု အာျိုးလံုျိုးတ ုငပ်ငဖ်ပ ျိုးလုပ်ဆ ာငပ်ေါ။

② တငမ်ညို့်စက်၏ကလပ်၊ ဘရ တ်စသည်တ ု ို့က ုစစ်ဆ ျိုးဖပ ျိုးအသံုျိုးပပြိုဆသာစက်က ုစစ်ဆ ျိုးပေါ။

③ ဆရလာကာျိုးစသည်တ ု ို့က ုတငမ်ညို့်ဆနရာတွငရ်ပ်ဖပ ျိုး၊ ဘရ တ်က ု သံုျိုး၍ တာယာက ုဂျမ်ျိုးတံုျိုးခုပေါ။ (ဆပမပပငည် ညာမှုအဆန 

အ ာျိုးက ုဂ ုပပြိုပေါ) ။ 

④ တက်ရနသ်ံုျိုးဆသာက ရ ယာလွတ် ွက်မသွာျိုးဆစရန ်ဆသဆသချာချာ ပစစည်ျိုးတငရ်နဆ်နရာန္ငှို့ခ်ျ တ်ဖပ ျိုး၊ အတက်ဆ ာငို့က် ု 15 ဒ ဂရ န္ငှို့ဆ်အာက်

သ ု ို့ ာျိုးပေါ။ 

ပုံ 4-35 တက်ရနသ်ံုျိုးဆသာက ရ ယာအသံုျိုးပပြိုပခငျ်ိုးဥပမာ 

 ဆရလာကာျိုး၏ပစစည်ျိုးတငရ်နဆ်နရာ 

တက်ရနသ်ံုျိုးဆသာက ရ ယာ 

15 ဒ ဂရ န္ငှို့ဆ်အာက် 

(MY)
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⑤ ဆမာ်ဆတာ်ယာဉ်ပစစည်ျိုးတငရ်နဆ်နရာန္ငှို့ ် တငမ်ညို့် ဖဖ ြိုဖျက်သညို့ဆ် ာက်လုပ်ဆရျိုးစက်ယန္တရာျိုး၏ဗဟ ုမျဉ်ျိုး၊ န္ငှို့ ် တက်ရန ် သံုျိုးက ရ ယာန္ငှို့်

crawler သ ု ို့မဟုတ ်တာယာ၏ဗဟ မုျဉ်ျိုးက ုတစ် က်တည်ျိုးပဖစ်ရနလ်ုပ်ဆ ာငပ်ေါ။ (ပုံ 4-36 က ုကကညို့်ပေါ) 

ပုံ 4-36 တငသ်ညို့်အဆနအ ာျိုး က်စပ်မှု၏ဥပမာ 

⑥ ဝနတ်ငသ်ညို့်အခေါ၊ ပတ်ဝနျ်ိုးကျငဆ်ဘျိုးကငျ်ိုးမှုက ုစစ်ဆ ျိုးဖပ ျိုး၊ မဝငရ် ဟုသတ်မှတ်ပေါ။   ု ို့အပပင၊်  ံလုည်ဆလာို့က ုချဖပ ျိုး၊ ဝနတ်ငသ်ညို့်အခေါ 

လည်မသွာျိုးဆစဆသာအဆနအ ာျိုးအတ ုငျ်ိုး ာျိုးပေါ။ 

⑦ လမ်ျိုးညွှနသူ်၏အချက်ပပမှုက ုလ ုက်နာဖပ ျိုး၊ အပမနန်္ှုနျ်ိုးအန မို့်ပဖငို့ဆ်မာငျ်ိုးပေါ။ ဆမာငျ်ိုးန္ငှန်္ှုနျ်ိုးဆပပာငျ်ိုးလ န္ ငုဆ်သာ လုပ်ဆ ာင ် ချက ် ရှ ပေါက၊

အပမနန်္ှုနျ်ိုးအန မို့် (Lo) ဟု ာျိုးပေါ။ တက်ရနသ်ံုျိုးဆသာက ရ ယာ၏အဆရှွဲ့ဘက်1m ခန ို့အ်ကွာတွငဆ်ခတတ ရပ်ဖပ ျိုး၊ ⑤ မှအချက်မျာျိုးက ု 

ပပနလ်ည်အတည်ပပြိုပေါ။ 

⑧ တက်ရနသ်ံုျိုးဆသာက ရ ယာသ ု ို့ တက်ဆနစဉ်၊ စတ ယာရငက် ုမလှညို့်ဘ ၊ န မို့်ဆသာအပမနန်္ှုနျ်ိုးပဖငို့တ်က်ပေါ (စတ ယာရငက် ု လှညို့်ရနလ် အုပ်

လာပေါက၊ ဆပမပပငသ် ု ို့ ငျ်ိုးဖပ ျိုးမှ ဦျိုးတည်ရာဆပပာငျ်ိုးပေါ) ။ 

⑨ တက်ရနသ်ံုျိုးဆသာက ရ ယာက ုတက်ဖပ ျိုးပေါက၊ crawler ဆရှွဲ့အစ တ်အပ ုငျ်ိုးသည် ဆပေါဆလာပဖစ်သွာျိုးဖပ ျိုး ဖဖ ြိုဖျက်သညို့် ဆ ာက်လုပ်ဆရျိုးစက်

ယန္တရာျိုးသည်ယ မ်ျိုးယ ုငရ်နလွ်ယ်ကူဆသာဆကကာငို့၊် ပဖည်ျိုးပဖည်ျိုးချငျ်ိုးချပေါ။ 

⑩ ဆရလာကာျိုးပစစည်ျိုးတငရ်နဆ်နရာတွင ်ကာွပခာျိုးမှုကက ျိုးကက ျိုးမာျိုးမာျိုးရှ ဆနပေါက၊ ဆပခနငျ်ိုးတံုျိုးက ုအသံုျိုးပပြိုပေါ။ (ပုံ 4-37 က ုကကညို့်ပေါ)

ပံု4-37 ဆပခနငျ်ိုးတံုျိုးအသံုျိုးပပြိုမှုဥပမာ 

⑪ ဆရလာကာျိုးဝနခ်ျ စငအ်ကျယ် က် တငမ်ညို့်စက်သည်ဆကျာ်လွနဆ်နသလာျိုး  ုတာက ုစစ်ဆ ျိုးပေါ။

⑫ ပစစည်ျိုးတငရ်နဆ်နရာ၏သတ်မှတ် ာျိုးဆသာဆနရာတွငရ်ပ်ဖပ ျိုး၊ ဘရ တ်အုပ်ကာ ဆလာို့ချပေါ။

⑬ ဖဖ ြိုဖျက်သညို့်ဆ ာက်လုပ်ဆရျိုးစက်ယန္တရာျိုးက ု ပစစည်ျိုးတငရ်နဆ်နရာဆပေါ်တွငလ်ှညို့်ဆသာအခေါပတ်ဝနျ်ိုးကျင၏် လံုပခံြိုမှုက  ု စစ်ဆ ျိုးဖပ ျိုး၊ 

လှညို့်ပခငျ်ိုး ဆကကာငို့ ်ပစစည်ျိုးတငရ်နဆ်နရာယ မ်ျိုးပခငျ်ိုး၊ ဖဖ ြိုဖျက်သညို့်ဆ ာက်လုပ်ဆရျိုးစက်ယန္တရာျိုး ဆချာ်ကျပခငျ်ိုးမျာျိုး မပဖစ်ရန၊် ပစစည်ျိုးတငရ်နဆ်နရာ 

ယ မ်ျိုးယ ုငမ်ှု က ကုာကွယ်ပခငျ်ိုးမျာျိုးက ုပပြိုလုပ်ပေါ။   ု ို့အပပင ်လှညို့်ဖပ ျိုးဆနာက် ံုလည်ဆလာို့ချဖပ ျိုး အငဂ်ျငက် ုရပ်ပေါ။ 

တက်ရနသ်ံုျိုးဆသာက ရ ယာ crawler 

ဆမာ်ဆတာ်ယာဉ်ပစစည်ျိုးတငရ်နဆ်နရာ 

တက်ရနသ်ံုျိုးဆသာက ရ ယာ crawler 

ပပငည် ပံုကကမ်ျိုး 

ဆမာ်ဆတာ်ယာဉ်ပစစည်ျိုးတငရ်နဆ်နရာ 

ဆပခနငျ်ိုးတံုျိုး 

ဂျမ်ျိုးတံုျိုး 

(MY)
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（3） ဆရလာကာျိုးဆပေါ်တွငတ်ငဖ်ပ ျိုးဆနာက်ပုံဆသတည်ဖင မ်ဆစပခငျ်ိုးစသည်

① ဆရလာကာျိုးက ု သတ်မှတ်ဆနရာတွင ်စနစ်တကျတင ်ာျိုးသလာျိုး၊ တစ်ဖန ် ဆရလာကာျိုးယ မ်ျိုးဆနပခငျ်ိုးရှ ဆနသလာျိုး စစ်ဆ ျိုးပေါ။

② ဆရလာကာျိုးစသည်တ ု ို့တွငပုံ်မှနမ်ဟုတ်ဆသာအရာမျာျိုးမရှ ဆကကာငျ်ိုးအတည်ပပြိုဖပ ျိုးသညို့်ဆနာက်၊ သယ်ယူပ ု ို့ဆ ာငဆ်ရျိုး လုပ်ဆနစဉ်အတွငျ်ိုး

ဖဖ ြိုဖျက်သညို့်ဆ ာက်လုပ်ဆရျိုးစက်ယန္တရာျိုး၏တုနခ်ေါမှုဆကကာငို့ဆ်ရွွဲ့လျာျိုးန္ ငုသ်ည်။   ု ို့ဆကကာငို့ဆ် ာက်လုပ် ဆရျိုးယန္တရာျိုးက ု  ဆရလာကာျိုးန္ငှို့်

ဂျမ်ျိုးတံုျိုး၊ ချ နျ်ိုး၊ ဝေါယာကက ြိုျိုးစသည်တ ု ို့က ုသံုျိုးကာ ခ ုငခ်ံို့ဆအာငတ်ွ ပေါ။ (ပုံ 4-38 က ုကကညို့်ပေါ) 

ပုံ4-38  ဆရလာကာျိုးသ ု ို့ခ ုငခ်ံို့ဆအာငတ်ွ သညို့်ဥပမာ 

③ တင ်ာျိုးဆသာဖဖ ြိုဖျက်သညို့်ဆ ာက်လုပ်ဆရျိုးစက်ယန္တရာျိုးတွင ် ဘရ တ်န္ငှို့ဆ်လာို့တစ်ခုစ က ု အသံုျိုးပပြို၍ စက်၏အငဂ်ျင ် က ုရပ်တန ို့ပ်ေါ၊ 

ပေါဝေါက ုပ တ်ပေါ၊ အဓ ကကလပ်က ု “Off”အဆနအ ာျိုးတွင ်ာျိုးပေါ။ 

④ ဖဖ ြိုဖျက်သညို့်ဆ ာက်လုပ်ဆရျိုးစက်ယန္တရာျိုးတွင ် လက်တံ(Boom)၊ လက်တံ (arm) စသညို့ ် လုပ်ငနျ်ိုးသံုျိုးက ရ ယာမျာျိုးက ု အပမငို့ ်

ကန ို့သ်တ်ချက် က်မပ ုဆစရန ်န္ှ မို့်ချဖပ ျိုး၊ လုပ်ငနျ်ိုးသံုျိုးက ရ ယာမျာျိုးစသည်တ ု ို့က ု  ဆရလာကာျိုး၏ကကမ်ျိုးပပငဆ်ပေါ်တွင ်ခ ုငခ်ံို့ဆအာငတ်ွ ပေါ။ 

⑤ တင ်ာျိုးသညို့်အဆနအ ာျိုးန္ငှို့ ်ခ ုငခ်ံို့ဆအာငတ်ွ  ာျိုးသညို့်အဆနအ ာျိုးသည်ဖပ ျိုးပပညို့်စုံမှုရှ မရှ အတည်ပပြိုပေါ။

ဝနန်္ငှို့လ်က်တံကကာျိုးခံ

သံုျိုးရဆသာအရာ (ate 

mono) 

(Yawara) 
ဝ
ေါယ

ာကက
 ြိုျိုး 

ဂျမ်ျိုးတုံျိုး 

လ ဗာ

ဆလာို့
သစ်သာျိုးပပာျိုး 

ဝ
ေါယ

ာကက
 ြိုျိုး 

(MY)
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4.6.2. က ယ်ုတ ငုဆ်မာငျ်ိုးန္ငှပ်ခငျ်ိုး (Self-propelled) ပဖငို့ဆ်ပပာငျ်ိုးဆ ွှွဲ့ဆသာအခေါ (အဆ ာက်အကူပပြိုစာအုပ် စာမျက်န္ာှ87) 

မပဖစ်မဆန ဖဖ ြိုဖျက်သညို့်ဆ ာကလ်ုပ်ဆရျိုးစက်ယန္တရာျိုးက ု က ုယ်တ ုငဆ်မာငျ်ိုးန္ငှ၍် (Self-propelled) ပဖငို့ဆ်ပပာငျ်ိုးဆ ွှွဲ့ဆသာ အခေါ၊ လမ်ျိုးပမ်ျိုး 

 က်သွယ်ဆရျိုးဥပဆဒ၊ လမ်ျိုးပနျ်ိုး က်သွယ်ဆရျိုးယာဉ်ဥပဆဒ၊ ယာဉ်ကန ို့သ်တ်အမ န ို့စ်သညို့် သက်  ုငဆ်သာ ဥပ ဆဒမျာျိုးက ုလ ုက်နာရမည်ပဖစ်ဖပ ျိုး၊ 

ဆအာက်ပေါတ ု ို့က ု အ ူျိုးသတ ပပြိုပေါ။ 

① ဆပျာို့ဆပျာငျ်ိုးဆသာလမ်ျိုးမမျာျိုးဆပေါ်တွငက်ာျိုးဆမာငျ်ိုးဆနစဉ် လမ်ျိုးပုခံုျိုးမျာျိုးဖပ ြိုလ ပခငျ်ိုးက ုသတ ပပြိုပေါ။

② လူမ ို့ရ ာျိုးလမ်ျိုးဂ တ်သ ု ို့မဟုတ်ကျဉ်ျိုးဆပမာငျ်ိုးဆသာဆနရာက ုပဖတ်သနျ်ိုးဆသာအခေါ၊ ဆခတတ ရပ်ဖပ ျိုး၊ အန္တရာယ်ရှ မရှ ဆသချာ 

ဆအာငစ်စ်ဖပ ျိုးမှပဖတ်သနျ်ိုး ပေါ။ အတငျ်ိုးအကျပ်ပဖတ်သွာျိုးပခငျ်ိုးမလုပ်ရ။ 

③ ဖဖ ြိုဖျက်သညို့်ဆ ာက်လုပ်ဆရျိုးစက်ယန္တရာျိုးမျာျိုးက ု ရ ာျိုးလမ်ျိုးဦျိုးဆခေါငျ်ိုးအဆပေါ် ရှ လ ုငျ်ိုး (Overhead line )၊ လျှပ်စစ်ဝေါယာကက ြိုျိုးန္ငှို့်

တံတာျိုးဆဘာငဆ်အာက်မှပဖတ်သနျ်ိုးဆသာအခေါ၊ လက်တံ(Boom) အစွနျ်ိုးပဖငို့ ် ဆနသလာျိုးစသညို့်၊ အကွာအဆဝျိုးခွ ပခာျိုးပခငျ်ိုးက ုလုံလုံ 

ဆလာက်ဆလာက်ပဖစ်ဆအာငလ်ုပ်ပေါ။ 

(MY)
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5. ဖဖ ြိုဖျက်သညို့်ဆ ာက်လုပ်ဆရျိုးစက်ယန္တရာျိုးမျာျိုး၏စစ်ဆ ျိုးပခငျ်ိုးန္ငှို့ ် နျ်ိုးသ မ်ျိုးပခငျ်ိုး

ဆ ာက်လုပ်ဆရျိုးသံုျိုးစက်ယန္တရာျိုးမျာျိုးက ုအန္တရာယ်ကငျ်ိုးစွာန္ငှို့အ်ကျ ြိုျိုးရှ စွာ အသံုျိုးပပြိုန္ ငုရ်နဆ်ကာငျ်ိုးမွနစွ်ာ  နျ်ိုးသ မ်ျိုး ာျိုး ဆသာဆ ာက်လုပ်ဆရျိုး 

ယန္တရာျိုးမျာျိုးက ုအသံုျိုးပပြိုရနအ်ဆရျိုးကက ျိုးသည်။ ယာဉ်အမျ ြိုျိုးအစာျိုးဆ ာက်လုပ်ဆရျိုးစက်ယန္တရာျိုးမျာျိုး၏ စစ်ဆ ျိုးပခငျ်ိုးန္ငှို့ ် နျ်ိုးသ မ်ျိုးပခငျ်ိုးက ု 

စက်ပစစည်ျိုး မျာျိုးအတွက်အသံုျိုးပပပုံ ရှငျ်ိုးလငျ်ိုးချက်စာအုပ်တွငဆ်ဖာ်ပပ ာျိုးဆသာ ဆန ို့စဉ်စစ် ဆ ျိုးမှုမျာျိုး (nichijou tenken) အပပင၊် လုပ်ငနျ်ိုးလုပ် 

ဆနစဉ်ပုံမှနမ်ဟုတ်ပခငျ်ိုးက ုခံစာျိုးရပေါက၊ မပျက်မကွက်စစ်ဆ ျိုးရမည်။ ဥပဆဒအရဆ ာက်လုပ်ဆရျိုးယန္တရာျိုးက ုတစ်န္စ်ှလျှင1် ကက မ် 

အ ူျိုးလွတ်လပ် စွာစစ်ဆ ျိုးပခငျ်ိုး၊ တစ်လလျှင ် 1 ကက မ် ပုံမှန ် က ယ်ုတ ငုစ်စ်ဆ ျိုးပခငျ်ိုး (teiki jishu kensa)န္ငှို့ ် အလုပ်မစမ စစ် 

ဆ ျိုးပခငျ်ိုးတ ု ို့က ုပပြိုလုပ် ရမည်ဟုသတ်မှတ် ာျိုးသည်။ စစ်ဆ ျိုးသူ၏စစ်ဆ ျိုးခွငို့အ်ရည်အချငျ်ိုး၊ စစ်ဆ ျိုးဆရျိုးဇယာျိုး၊ ကကညို့် ှုစစ်ဆ ျိုးဖပ ျိုးသည်ို့ 

အမှတ်အသာျိုးတွ  ာျိုးရန ်တာဝနအ်ပဖစ်ဆအာက်ပေါအတ ုငျ်ိုးသတ်မှတ် ာျိုးသည်။ 

ဇယာျိုး 5-1  က်စပ်ဥပဆဒမျာျိုး 

* ဥပဆဒအရပပဌာနျ်ိုး ာျိုးပခငျ်ိုးမရှ ဆသာလ်ည်ျိုး၊ စစ်ဆ ျိုးမှုရလဒမ်ျာျိုးက ု စကလ်ည်ပတ်ဆနစဉ်ကာလအတွငျ်ိုး သ မ်ျိုး ည်ျိုး ာျိုးဆစလ ုသည်။

5.1. စစ်ဆ ျိုးပခငျ်ိုးန္ငှို့ ် နျ်ိုးသ မ်ျိုးပခငျ်ိုးအတကွ်ဆယဘုယျကက ြိုတငသ်တ ဆပျိုးချက်မျာျိုး (အဆ ာက်အကူပပြိုစာအပု် စာမျက်န္ာှ90) 

① လုပ်ငနျ်ိုးခွငစ်စ်ဆ ျိုးပခငျ်ိုးန္ငှို့ပ်ပြိုပပင ် နျ်ိုးသ မ်ျိုးပခငျ်ိုးပပြိုလုပ်ဆသာအခေါဆဘျိုးကငျ်ိုးည ညာဆသာ ဆပမဆပေါ်တွငဖ်ဖ ြိုဖျက်သညို့် ဆ ာက်လပု်ဆရျိုးစက ်

ယန္တရာျိုးမျာျိုးက ုရပ်ပေါ။ 

မပဖစ်မဆန ဆတာငဆ်စာငျ်ိုးမျာျိုးဆပေါ်တွငပ်ပြိုလုပ်ရမည်  ုပေါက၊ စက၏်ဆအာကဆ်ပခဘ ျိုးပတ်လည်တွငဂ်ျမ်ျိုးတံုျိုးက ဆုသချာခုပေါ။ 

② ဖဖ ြိုဖျက်သညို့်ဆ ာက်လပု်ဆရျိုးစက်ယန္တရာျိုး၏လည်ပတဆ်ရျိုးက ရ ယာတစ်ခုစ တွင၊် လံုပခံြိုဆရျိုးဆသာို့၊ ဘရ တ်က ုမပျက် မကွက်နငျ်ိုးပေါ။ 

③ ပူျိုးတွ စက်က ရ ယာမျာျိုးက ဆုပမဆပေါ်သ ု ို့ ချ ာျိုးပေါ။ မပဖစ်မဆန ပူျိုးတွ စက်က ရ ယာမျာျိုးက မုဖပ ျိုး၊ ၎ငျ်ိုးတ ု ို့ဆအာက်တွင ် စစဆ် ျိုးပခငျ်ိုးန္ငှို့ပ်ပြိုပပငပ်ခငျ်ိုး 

ပပြိုလုပ်ရပေါက၊ လံုပခံြိုဆရျိုးဆ ာက ် ုငန်္ငှို့ ် လံုပခံြိုဆရျိုးဂျ ြိုကစ်သညတ် ု ို့က သုံုျိုးဖပ ျိုး၊ လုပ်ငနျ်ိုးသံုျိုးက ရ ယာ မျာျိုး (ပူျိုးတွ စက်က ရ ယာမျာျိုး) မဆမျှာလ်ငို့ ်

ဘ ကျပခငျ်ိုးမှကာကယွ်ရနပ်ပြိုလုပ်ပေါ။ 

④ ဖဖ ြိုဖျက်သညို့်ဆ ာက်လပု်ဆရျိုးစက်ယန္တရာျိုးက ုပပြိုပပငရ်ာတွင ်လုပ်ငနျ်ိုးခငွစ် မံသူ၏ညွှနက်ကာျိုးမှုပဖငို့ဆ် ာငရွ်ကရ်မည်။ 

⑤ စစ်ဆ ျိုးပခငျ်ိုးန္ငှို့ ် လွတလ်ပ်စာွက ုစစ်ဆ ျိုးပခငျ်ိုးက ု စစ်ဆ ျိုးစာရငျ်ိုးသ ု ို့မဟုတ် စစ်ဆ ျိုးပခငျ်ိုးအတွက်ပပနလ်ှန ် စစဆ် ျိုးစာရွကက် ု အဆပခခ၍ံ၊ 

ရလဒမ်ျာျိုးက ုမတှ်တမ်ျိုးတငဖ်ပ ျိုးသ မ်ျိုး ည်ျိုးရနလ် ုအပ်သည်။ 

⑥ စစ်ဆ ျိုးပခငျ်ိုးန္ငှို့ပ်ပြိုပပင ် နျ်ိုးသ မ်ျိုးပခငျ်ိုးဆ ာငရွ်က်ဆသာလုပ်ငနျ်ိုးဆနရာအတွငျ်ိုး မသက်  ုငသူ်မျာျိုးက ုဝငခ်ွငို့မ်ပပြိုရ။

ပံုမှနက် ုယ်တ ုငစ်စ်ဆ ျိုး 

ပခငျ်ိုး (teiki jishu kensa) 

(တစ်လ 1ကက မ်) 

အ ူျိုးက ုယ်တ ုငစ်စ်

ဆ ျိုးပခင်ျိုး 

(တစ်န္စှ် 1ကက မ်) 

ဆဘျိုးကငျ်ိုးလံုပခံြိုမှုစည်ျိုးမျဉ်ျိုး အပ ုဒ ်168 

အပ ုဒ ်169 

အပ ုဒ ်171 

ယာဉ်ဆမာငျ်ိုးသူ 

လုပ်ငနျ်ိုးဆအာ်ပဆရတာမှ 

(လံုပခံြိုဆရျိုးမနဆ်နဂျာ) 

မှညွှနက်ကာျိုး ာျိုးသူ 

လုပ်ငနျ်ိုးတွငျ်ိုးစစ်ဆ ျိုးဆရျိုးမ ျိုး 

စစ်ဆ ျိုးဆရျိုးကုမပဏ မှ 

စစ်ဆ ျိုးဆရျိုးမ ျိုး 

စစ်ဆ ျိုးစာရငျ်ိုးက ု စက်လည် ပတ်ဆန 

စဉ်ကာလအတွငျ်ိုးသ မ်ျိုး ည်ျိုးပေါ* 

စစ်ဆ ျိုးမှုအမျ ြိုျိုးအစာျိုးခွ ပခငျ်ိုး ဥပဆဒ စစ်ဆ ျိုးဆရျိုးဇယာျိုး၏ သ မ်ျိုး ညျ်ိုးကာလ 

ဆဘျိုးကငျ်ိုးလံုပခံြိုမှုစည်ျိုးမျဉ်ျိုး အပ ုဒ ်167 

     အပ ဒု ်169 

     အပ ဒု ်169 ၏2 

     အပ ဒု ်171 

အလုပ်မစမ စစ်ဆ ျိုး

ပခငျ်ိုး 

ဆဘျိုးကငျ်ိုးလံုပခံြိုမှုစည်ျိုးမျဉ်ျိုး အပ ုဒ ်

170 

အပ ုဒ ်171

စစ်ဆ ျိုးဆရျိုးဇယာျိုးက ု 3 န္စှ်ကကာ 

စစ်ဆ ျိုးဆရျိုးဇယာျိုးက ု 3 

န္စှ်ကကာ 

( ကကညို့် ှုစစ်ဆ ျိုးဖပ ျိုးသည်ို့ 

အမှတ်အသာျိုးတွ  ာျိုးသည်) 

အဆကာငအ် ည်ဆဖာ်မညို့်သူ၊ 

လုပ်ဆ ာငခ်ွငို့အ်ရည်အချငျ်ိုး 

မသက်  ုငသူ်မျာျိုး 

မဝငရ် 

(MY)
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5.2. ဆန ို့စဉ်စစ်ဆ ျိုးမှုမျာျိုး (nichijou tenken) လုပ် ုံျိုးလုပ်နည်ျိုး (အဆ ာက်အကူပပြိုစာအုပ် စာမျက်န္ာှ91) 

5.2.1. အငဂ်ျငစ်က်န္ှု ျိုးပခငျ်ိုး (အဆ ာက်အကူပပြိုစာအုပ် စာမျက်န္ာှ91) 

အငဂ်ျငမ်စတငမှ် ၊ အ ူျိုးသပဖငို့ဆ်အာက်ပေါတ ု ို့က ုစစ်ဆ ျိုးပေါ။ 

（1）ဆရန္ငှို့ ် ယ ုစ မို့်မှုစစ်ဆ ျိုးပခငျ်ိုး

ဆပမဆပေါ်တွငဆ်ရန္ငှို့ ် ယ ုစ မို့်မှုမရှ ဆကကာငျ်ိုး၊ ပ ုက်မျာျိုးမှ ယ ုစ မို့်မှုမရှ ဆကကာငျ်ိုး စက်က ုယ် ည်က ုလှညို့်ပတ်ကကညို့်ဖပ ျိုးစစ်ဆ ျိုးပေါ။ အ ူျိုးသပဖငို့ ်

ဖ အာျိုးပမငို့ပ် ုက် (housu)၏ အ ကမ်ျာျိုး၊ ဟ ုက်ဒဆရာလစ် လငဒ်ေါ(Cylinder)မျာျိုး၊ ဆရတ ုငက် ပတ်လည်မှ ယ ုစ မို့်မှုမျာျိုးက ုစစ်ဆ ျိုးပေါ။ 

（2）ဆအျိုးဆစဆသာဆရ (Cooling water ) စစ်ဆ ျိုးပခငျ်ိုးန္ငှို့ပ်ပနလ်ည်ပဖညို့်တငျ်ိုးပခငျ်ိုး

① ဆရတ ုငက် အဖံုျိုးက ုဖွငို့ဖ်ပ ျိုး၊ အဆပေါက်ဝအ  ဆရပပညို့်ဆနသလာျိုး  ုတာစစ်ဆ ျိုးပေါ။

② ဆရတ ုငက် က ုဆရပဖညို့်ဆသာအခေါပဖည်ျိုးပဖည်ျိုးချငျ်ိုး ညို့်ပေါ။ တစ်ခေါတည်ျိုး ညို့်လ ုက်ပေါက အတွငျ်ိုးရှ ဆလက ုလံုျိုးဝဖယ်ရှာျိုး 

မရဆသာဆကကာငို့ဝ်ငရ်န ်ခက်ခ လ မို့်မည်။ 

（3）အစ တ်အပ ုငျ်ိုးတစ်ခုစ ရှ   ပမာဏက ုစစ်ဆ ျိုးပခငျ်ိုးန္ငှို့ပ်ဖညို့်တငျ်ိုးပခငျ်ိုး

အစ တ်အပ ုငျ်ိုးတစ်ခုစ ရှ   ပမာဏက ုတ ုငျ်ိုးတာရနစ်က်က ုအလျာျိုးလ ုက် ပပြိုလုပ်၍   လယ်ဗယ်တ ုငျ်ိုးတာတ ုငက် ုသံုျိုးဖပ ျိုး သတ်မှတ် ာျိုးဆသာ 

အ ငို့အ်   ညို့် ာျိုးသလာျိုး  ုတာစစ်ဆ ျိုးပေါ။ 

① ဟ ုက်ဒဆရာလစ်  သ ုဆလှာငက်နရ်ှ   ပမာဏက ုစစ်ဆ ျိုးပခငျ်ိုးန္ငှို့ပ်ဖညို့်တငျ်ိုးပခငျ်ိုး

ဟ ုက်ဒဆရာလစ်  သ ုဆလှာငက်နရ်ှ   ပမာဏသည်သတ်မှတ် ာျိုးဆသာ ပမာဏ က်နည်ျိုးပေါက၊   အပူချ နမှ်ာပုံမှန ်

မဟုတ်ဘ ပမငို့တ်က်လာဖပ ျိုး လျငပ်မနစွ်ာယ ုယွငျ်ိုးပျက်စ ျိုးသွာျိုးပခငျ်ိုး၊ ဆလ၀ငဖ်ပ ျိုးစက်က ု  ုျိုးရွာျိုးစွာ  ခ ုက်ဆစန္ ငုသ်ည်။ 

  ု ို့အပပငတ် ုငက် အတွငျ်ိုးရှ   ပမာဏသည်အလုပ်အတွငျ်ိုးအ က်မပပတ်အတက်အကျရှ ဆသာဆကကာငို့ ် မျာျိုးလွနျ်ိုးလျှင ်

တ ုငက် သည်ပုံမှနမ်ဟုတ်ဘ ဆဖာငျ်ိုးကကလာဖပ ျိုးပျက်စ ျိုးန္ ငုသ်ည်။ 

  ု ို့အပပင၊် ဟ ုက်ဒဆရာလစ်  ပူဆနစဉ် ချက်ချငျ်ိုးအဖံုျိုးက ု ဖွငို့ပ်ေါက   မျာျိုးပနျ်ိုး ွက်လာဖပ ျိုး မ ျိုးဆလာငဒ်ဏရ်ာ ရန္ ငုဆ်သာဆကကာငို့မ်ပပြိုလုပ်ပေါန္ငှို့။် 

ဟ ုက်ဒဆရာလစ်  က ု ပမငို့မ်ာျိုးဆသာဆအာက်  ဒ ကု်ပစစည်ျိုးန္ငှို့ ် ဆရဆရာဆန္ာှပေါဝငမ်ှုဆကကာငို့၊် အသွငအ်ပပငန်္ငှို့အ်နံ ို့ဆပပာငျ်ိုးလ  မှုက ုပမငရ်န္ ငု ်

ဆသာ်လည်ျိုး၊  ံုျိုးပဖတ်ရနမှ်ာ ကျွမ်ျိုးကျငရ်မည်ပဖစ်ဆသာဆကကာငို့၊် အသံုျိုးပပပုံရှငျ်ိုးလငျ်ိုးချက်စာအုပ်တွင ်

သတ်မှတ် ာျိုးဆသာအချ နက်ုနလ်ွနဆ်သာအခေါ ၎ငျ်ိုးက ုအစာျိုး  ုျိုးပေါ။ ဖဖ ြိုဖျက်သညို့်ဆ ာက်လုပ်ဆရျိုးစက်ယန္တရာျိုးတွင၊် 

ဟ ုက်ဒဆရာလစ်  ယ ုယွငျ်ိုးပျက်စ ျိုးမှုသည် ဟ ုက်ဒဆရာလစ်တူျိုးဆဖာ်စက်  က်ပမနဆ်သာဆကကာငို့ ် ညွှနက်ကာျိုးချက်လက်စွ က ု 

အဆပခခံဖပ ျိုးမှလျှငပ်မနစွ်ာအစာျိုး  ုျိုးပေါ။ သ ု ို့ဆသာ်၊ အပပငပ်နျ်ိုးအသွငအ်ပပငပ်ဖငို့ ် ဇယာျိုး5―2တွငပ်ပသ ာျိုးသညို့်အတ ုငျ်ိုး

ပမငရ်ပေါကချက်ချငျ်ိုးအစာျိုး  ုျိုးပေါ။ 

ဇယာျိုး 5-2 ဟ ုက်ဒဆရာလစ်  အပပငပ်နျ်ိုးအသွငအ်ပပငဆ်ပေါ်မူတည်၍ ခွ ပခာျိုးသတ ပပြိုရနန်ည်ျိုးလမ်ျိုး 

အသွငအ်ပပင် အနံ ို့ အဆကကာငျ်ိုးအရငျ်ိုး

န္ ု ို့န္စှ်ဆရာငသ် ု ို့ဆပပာငျ်ိုးဆနသည ် ဆကာငျ်ိုးသည် အစ ုဓာတ်ဆရာဆန္ာှဆနသည် 

အည ြိုရငို့ဆ်ရာငသ် ု ို့ဆပပာငျ်ိုးဆနသည ် အနံ ို့  ုျိုးသည ် အဆပခအဆနယ ုယွင်ျိုးလာဆနသည် 

ဆသျိုးငယ်သညို့်အနက်ဆရာငအ်စက်အဆပပာက်ရှ ဆနသည်
ဆကာငျ်ိုးသည် ပပငပ်မှအရာမျာျိုးပေါဝငဆ်ရာစပ်ဆနသည ်

ပူဆဖာငျ်ိုး ဆနသည် - အမ   ဆရာဆန္ာှဆနသည်

(MY)
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② ဟ ုက်ဒဆရာလစ်  တ ုငက် ရှ   ပမာဏက ုစစ်ဆ ျိုးပခငျ်ိုး၊ ပဖညို့်စွက်သညို့်အခေါအဆနအ ာျိုး

  ပမာဏက ုစစ်ဆ ျိုးပခငျ်ိုး၊ ပဖညို့်စွက်သညို့်အခေါတ ု ို့တွင၊် ဖဖ ြိုဖျက်သညို့်ဆ ာက်လုပ်ဆရျိုးစက်ယန္တရာျိုးက ု သတ်မှတ်အဆန အ ာျိုးတွင ်ာျိုး 

ဖပ ျိုးမှဆ ာငရွ်က်ပေါ။ (ပုံ 5-1 တွငက်ကညို့်ပေါ) 

လုပ်ငနျ်ိုးသံုျိုးက ရ ယာမျာျိုးန္ငှို့သ်က်  ုငဆ်သာကအဆနအ ာျိုးက ုမ ံုျိုးပဖတ် ာျိုးပေါက၊  လငဒ်ေါ(Cylinder)၏ချ ွဲ့ ွငမ်ှုန္ငှို့က်ျံြို ွဲ့ မှု ဆကကာငို့၊် 

ဟ ုက်ဒဆရာ လစ်  သ ုဆလှာငက်နရ်ှ   ပမာဏသည်အတက်အကျပဖစ်ကာ၊ မှနက်နဆ်သာ   ပမာဏမှနက် ု

တ ုငျ်ိုးတာ၍မရဆသာဆကကာငို့ပ်ဖစ်သည်။ 

ပုံ5-1 ဖဖ ြိုဖျက်သညို့်ဆ ာက်လုပ်ဆရျိုးစက်ယန္တရာျိုး၏  ပမာဏစစ်ဆ ျိုးသညို့်အဆနအ ာျိုး၏ဥပမာ 

③ အငဂ်ျငဝ် ုင၊် အပခာျိုးဆ ာက်လုပ်ဆရျိုးသံုျိုးစက်မျာျိုးအတွက်လမ်ျိုးညွှနလ်က်စွ တွငဆ်ဖာ်ပပ ာျိုးသညို့်အတ ုငျ်ိုး   န္ငှို့အ်  မျာျိုး က ုအသံုျိုးပပြိုဆသာ 

အစ တ်အပ ုငျ်ိုးမျာျိုးတွင ် ပမာဏစစ်ဆ ျိုးပခငျ်ိုး၊ ပပနလ်ည်ပဖညို့်တငျ်ိုးပခငျ်ိုးန္ငှို့အ်စာျိုး  ုျိုးပခငျ်ိုး။ 

ပပနလ်ည်ပဖညို့်တငျ်ိုးရန ု်တ်လုပ်သူမှသတ်မှတ် ာျိုးဆသာ  က ုအသံုျိုးပပြိုပေါ။   ု ို့အပပင ်   က  ု ① က ို့သ ု ို့   အမျ ြိုျိုးမျ ြိုျိုး ပေါဝငဆ်နဆသာအရာ၊ 

သ ု ို့မဟုတ်ဆအာက်စ ဆဒျိုးရှငျ်ိုးန္ငှို့ ်ပျစ်ပခငျ်ိုးမရှ ဆသာအရာက ုအစာျိုး  ုျိုးပေါ။ 

④ ဘရ တ်ရည်စစ်ဆ ျိုးပခငျ်ိုး (ဘ ျိုးအမျ ြိုျိုးအစာျိုး(wheel type))

ဘရ တ်ရည်မလံုဆလာက်ပေါကသတ်မှတ် ာျိုးဆသာဘရ တ်အရည်က ုပဖညို့်ပေါ။

（4）ဆလာငစ်ာ  တ ုငက်  စစ် ုတ်ပခငျ်ိုး

အလုပ်ဖပ ျိုးသွာျိုးပေါက ဆလာငစ်ာ  ပဖညို့်တငျ်ိုးဖပ ျိုး၊ အလုပ်မစတငခ်င ် ဆလာငစ်ာ  တ ုငက် က  ု စစ် ုတ်ပေါ။   ုသ ု ို့ပပြိုလုပ်ပခငျ်ိုးမှာ ညအချ နတ်ွင ်

ယာဉ်နာျိုးဆနစဉ်အတွငျ်ိုးဆရန္ငှို့အ်ညစ်အဆကကျိုးမျာျိုးအာျိုးအနည်  ုငခ် သွာျိုးဆစရနပ်ဖစ်သည်။ 

（5）ပနက်ာခေါျိုးပတ်၏တငျ်ိုးမာမှုက ုစစ်ဆ ျိုး၊ ချ နည်  ပခငျ်ိုး (ဆအာ်လ်တာဆနတာစွမ်ျိုးအငခ်ေါျိုးပတ်)

ပနက်ာစက်သ ျိုးန္ငှို့ ်crank စက်သ ျိုး ကကာျိုးက ု (V ခေါျိုးပတ်၏အလယ်ဗဟ ု) က ုလက်ပဖငို့ဖ် ကကညို့်ဖပ ျိုး၊ 10 မှ 15mmခန ို့ ်ဆလျာို့ရ မှုရှ မရှ စစ်ဆ ျိုးပေါ။ 

  ု ို့အပပင ်V ခေါျိုးပတ် တွငပုံ်မှနမ်ဟုတ်ဆသာအရာ၀တထ ြိုမျာျိုး၊ ပျက်စ ျိုးဆနသညို့်ဆနရာမျာျိုးရှ မရှ န္ငှို့စ်က်သ ျိုးပျက်စ ျိုး ပခငျ်ိုးရှ မရှ က ုစစ်ဆ ျိုးပေါ။ 

（6）တာယာဆလဖ အာျိုးက ုစစ်ဆ ျိုးပေါပခငျ်ိုး (ဘ ျိုးအမျ ြိုျိုးအစာျိုး(wheel type))

တာယာဆလဖ အာျိုးက ုအလုပ်မလုပ်မ  တာယာဆအျိုးဆနစဉ် တ ငုျ်ိုးတာဖပ ျိုး၊  လမ်ျိုးမျက်န္ာှပပငဆ်ပေါ် မူတည၍် ချ နည်  သည် (ဆပျာို့ဆပျာငျ်ိုးဆသာ 

လမ်ျိုးမျက်န္ာှပပငဆ်ပေါ်တွင ်ဆလဖ အာျိုးက ုစံသတ်မှတ်ချက် က်အနည်ျိုးငယ်န မို့်ဖပ ျိုး၊ ဆပမအမာဆပေါ်တွင ်အနည်ျိုးငယ်ပ ုမ ုပမ ငို့က်ာချ နပ်ေါ) ။ ဘယ်ဘက် 

န္ငှို့ည်ာတာယာမျာျိုး၏ဆလဖ အာျိုးက ုတူည ဆစရမည်။ 

ဆလဖ အာျိုးက ုစစ်ဆ ျိုးပခငျ်ိုးန္ငှို့တ်စ်ချ နတ်ည်ျိုးတွငတ်ာယာမျာျိုး၌ ပခစ်ရာပခငျ်ိုးသ ု ို့မဟုတ်ဆဖာငျ်ိုးကကပခငျ်ိုးရှ မရှ ၊ သတတ ြိုအပ ုငျ်ိုး အစမျာျိုးစ ုက်ဆနပခငျ်ိုး၊ 

ပုံမှနမ်ဟုတ်ဆသာပျက်စ ျိုးပခငျ်ိုးမရှ ဆကကာငျ်ိုးစစ်ဆ ျိုးပေါ။ 

（7）crawler ၏တငျ်ိုးကျပ်မှုက ုစစ်ဆ ျိုးပခငျ်ိုး (crawler အမျ ြိုျိုးအစာျိုး)

crawler သည်တငျ်ိုးကျပ်မှုမျာျိုးလနွျ်ိုးလျှင ်pin၊ Bush တ ု ို့လျှငပ်မနစွ်ာပျက်စ ျိုးဆစဖပ ျိုး၊ အလွနတ်ငျ်ိုးကျပ်ပခငျ်ိုးသည် ချွတ်ယွငျ်ိုးမှု၏ အဆကကာငျ်ိုးအရငျ်ိုးပဖစ်ဆစန္ ငုသ်ည် 

(ဆပျာို့ဆပျာငျ်ိုးဆသာလမ်ျိုးမျာျိုးဆပေါ်တငွ ်crawler က ု ဆလျှာို့ ာျိုးဖပ ျိုး၊ မာဆကျာ ဆသာလမ်ျိုးမျာျိုးဆပေါ်တငွ ်တငျ်ိုးကျပ်  ာျိုးပေါ။။ 

  ု ို့အပပင ် crawler ၏တငျ်ိုးကျပ်မှုက ုစစ်ဆ ျိုးပခငျ်ိုးနည်ျိုးလမ်ျိုးန္ငှို့ ် ချ နည်  ပခငျ်ိုးက ု၊  ုတ်လုပ်သူတစ်ဦျိုးချငျ်ိုးစ ၏ ညွှနက်ကာျိုးချက် လက်စွ အ 

တ ုငျ်ိုးလ ုက်နာရမည်။ 

(8) အစ တ်အပ ုငျ်ိုးတစ်ခုစ ၏ မူလ န္ငှို့ ်နတ်မျာျိုးဆချာငဆ်နသလာျိုးစစ်ဆ ျိုးပခငျ်ိုး

အစ တ်အပ ုငျ်ိုးတစ်ခုစ ၏ မူလ န္ငှို့ ် နတ်မျာျိုးဆချာငဆ်နသလာျိုး  ုတာက ု၊ တူပဖငို့စ်စ်ဆ ျိုးဖပ ျိုး၊ ဆချာငဆ်နပေါကပပနက်ျပ်ပေါ။ ဆလသန ို့စ်က်၊ 

ဆလဝငဆ်လစွန ို့ပ်စ်က ရ ယာ၊ mufflerတပ် င ်ာျိုးသညို့်အပ ုငျ်ိုး၊ ဆအာက်ဆပခဘ ျိုးပတ်လည်အပ ုငျ်ိုးက ု ဂ ုတစ ုက်စစ်ဆ ျိုးပေါ။ 

လက်တ(ံBoom) 

လက်တ ံ(arm) 

(MY)
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（9）လျှပ်စစ်ဝေါယာကက ြိုျိုးမျာျိုးပပတ်ဆတာက်ပခငျ်ိုး၊ တ ုဆတာငျ်ိုးဆသာ ာျိုးကစ် မျာျိုး၊ တာမငန်ယ်မျာျိုးဆချာငဆ်နသလာျိုး  ုတာ စစ်ဆ ျိုးပေါ

လျှပ်စစ်ဝေါယာကက ြိုျိုးတွငပ်ပတ်ဆတာက်ပခငျ်ိုးသ ု ို့မဟုတ်တ ုဆတာငျ်ိုးဆသာ ာျိုးကစ်မျာျိုးရှ မရှ က ုစစ်ဆ ျိုးပေါ။ 

  ု ို့အပပင ် ဘက် ရ  terminal ဆလျာို့ရ ဆနသလာျိုး  ုတာက ုစစ်ဆ ျိုးပေါ။ ဤအချ နတ်ွငဘ်က် ရ အရည်က ုအတူတကွ စစ်ဆ ျိုးဖပ ျိုး၊ 

မလံုဆလာက် ပေါကဆပေါငျ်ိုးခံရည်က ုပဖညို့်သွငျ်ိုးပေါ။ 

（10）ပူျိုးတွ စက်က ရ ယာမျာျိုးစစ်ဆ ျိုးပခငျ်ိုး

① မူလ န္ငှို့ ် နတ်မျာျိုးဆချာငဆ်နသလာျိုး  ုတာက ု ို့စစ်ဆ ျိုးဖပ ျိုး၊ ဆချာငဆ်နပေါကဆသဆသချာချာပပနက်ျပ်ပေါ။ ဆချာငဆ်နသညို့် အတ ုငျ်ိုးအသံုျိုးပပြိုပေါက၊

 ယ ုစ မို့်ပခငျ်ိုး၊ ဝက်အူဆကကမွပခငျ်ိုး၊ မူလ ကျ ြိုျိုးပ ို့ဆစယံုသာမကအလုပ်ချွတ်ယွငျ်ိုးမှုလည်ျိုး က်စပ် ဆနသည်။

② အမ    nipple ပဖငို့၊် အမ   ဆသနတ်က ုသံုျိုးကာ အမ    ညို့်ရမည်။

အမ   ဆသနတ်အသံုျိုးပပြိုမညို့်စက်က ရ ယာ၏ညွှနက်ကာျိုးချက်လက်စွ အတ ုငျ်ိုးဆချာ  သုတ်ရမည်။

ပုံ5-3 အမ   ဆသနတ်ပဖငို့အ်မ   ညို့်ပခငျ်ိုး၏ဥပမာ 

လျှပ်စစ်စနစ်က ုပပြိုပပငသ်ညို့်အခေါဘ

က် ရ ၏ (-) terminal က ုဖယ်ရှာျိုးပေါ။ 

အမ    nipple 

မူလ ဆချာငဆ်နပခငျ်ိုးက ုစစ်ဆ ျိုးပခငျ်ိုး 

(MY)
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③ အစ တ်အပ ုငျ်ိုးတစ်ခုစ ၏တပ် င ်ာျိုးဆသာအစ တ်အပ ုငျ်ိုးမျာျိုးမှ  ယ ုစ မို့်မှု၊ ဓာတ်ဆငွွဲ့ယ ုစ မို့်မှုရှ မရှ စစ်ဆ ျိုးပေါ။ 

ဆ ာက်န္ငှို့ ် Bushes ကကာျိုးရှ ကွာဟမှုကက ျိုးလာလျှင၊် Bushes ၊ ဆ ာက် စသည်တ ု ို့က ုပျက်စ ျိုးဆစန္ ငုဆ်သာဆကကာငို့၊် Bushes 

မျာျိုးပျက်စ ျိုးဆနမှုသည်၊ ပုံ 5-4 တွငပ်ပ ာျိုးသညို့်သတ်မှတ်ပျက်စ ျိုးမှုအကန ို့အ်သတ်က ု ဆကျာ်လွနဆ်နသလာျိုး  ုတာက ု စစ်ဆ ျိုးပေါ။ 

(ပျက်စ ျိုးမှုအကန ို့အ်သတ်အတွက်၊ အသံုျိုးပပပုံရှငျ်ိုးလငျ်ိုးချက်စာအုပ်က ုကကညို့်ပေါ။ ) 

  ု ို့အပပငဆ် ာက်  ပ်ဖျာျိုး၏ပျက်စ ျိုးမှုက ုလည်ျိုးဂ ုပပြိုပေါ။ 

 
ပုံ 5-4 ပျက်စ ျိုးမှုအကန ို့အ်သတ်၏ဥပမာ 

（11）အပခာျိုး 

ဟွနျ်ိုးန္ငှို့ ် အချက်ဆပျိုးဥဩသပံမည်လာပေါက၊ ဆနာက်ကကညို့်မှနအ်ဆနအ ာျိုး၊ ဆမှာငဆ်သာဆနရာတွငအ်လုပ်လုပ်ဆနစဉ်  ွနျ်ိုးရနမ် ျိုး၊ ဆရှွဲ့မ ျိုးစ 

သည်တ ု ို့ဆသဆသချာချာအလုပ်လုပ်ဆနသလာျိုးစသည်တ ု ို့က ုစစ်ဆ ျိုးပေါ။ 

5.2.2. အငဂ်ျငစ်က်န္ှု ျိုးဖပ ျိုးဆနာက် (အဆ ာက်အကူပပြိုစာအုပ် စာမျက်န္ာှ95) 

အငဂ်ျငန်္ှု ျိုးဖပ ျိုးဆနာက်အ ူျိုးသပဖငို့ဆ်အာက်ပေါတ ု ို့က ုစစ်ဆ ျိုးပေါ။ 

（1）တ ုငျ်ိုးတာက ရ ယာမျာျိုးလည်ပတ်မှုန္ငှို့ ်ညွှနပ်ပသညို့်အတံ (pointer) က ု စစ်ဆ ျိုးပခငျ်ိုး 

အငဂ်ျငစ်က်န္ှု ျိုးဖပ ျိုးဆနာက် ယာဉ်က ုမဆမာငျ်ိုးဘ န္ှု ျိုး ာျိုးသညို့်အတ ုငျ်ိုး ာျိုးပခငျ်ိုး (Idling ) က လုံုလုံဆလာက်ဆလာက်လုပ်ဆ ာငဖ်ပ ျိုး၊ တ ငုျ်ိုးတာ 

က ရ ယာတစ်ခုစ ၏လည်ပတ်မှုန္ငှို့ ်ဆစာငို့က်ကညို့်ဆလို့လာဆရျိုးစနစ် အဆပခအဆနက ုစစ်ဆ ျိုးပေါ။ 

（2）အစ တ်အပ ုငျ်ိုးတစ်ခုစ မှဆရန္ငှို့ ် ယ ုစ မို့်မှုမျာျိုးက ုစစ်ဆ ျိုးပေါ 

အငဂ်ျငက် ုရပ် ာျိုးသညို့်အခေါတွငလ်ည်ျိုး ယ ုစ မို့်မှုမရှ လျှငပ်င၊် အငဂ်ျငက် ုန္ှု ျိုးလ ုက်သညို့်အခေါယ ုစ မို့်ဆနပခငျ်ိုးမျာျိုးရှ သည်။ 

（3）အငဂ်ျင၏်အဆပခအဆန 

low idle ၊ high idle ၊ full stall န္ငှို့လ်ည်ပတ်မှုပမနန်္ှုနျ်ိုးက ုဆပပာငျ်ိုးဖပ ျိုး၊   ုအချ နတ်ွင ် အ ပ်ဆဇာဆငွွဲ့အဆရာင၊် အငဂ်ျငသ်၊ံ အ ပ်ဆဇာဆငွွဲ့ 

အနံ ို့န္ငှို့တ်ုနခ်ေါမှုတ ု ို့တွင ်မူမမှနပ်ခငျ်ိုးရှ မရှ စစ်ဆ ျိုးပေါ။ (ဇယာျိုး 5-3 က ုကကညို့်ပေါ) 

ဇယာျိုး 5-3 အ ပ်ဆဇာဆငွွဲ့အဆရာငန်္ငှို့ ် ံုျိုးပဖတ်သညို့်စံန္ှုနျ်ိုး 

 

  

ဆလန္ငှို့ဆ်လာငစ်ာအဆရာအဆန္ာှပေါဝငမ်ှုမျာျိုးပခငျ်ိုး၊ ပပညို့်စုံမှုမရှ ဆသာဆလာငက်ျွမ်ျိုးပခငျ်ိုး 

 ံုျိုးပဖတ်သညို့်စံန္ှုနျ်ိုး 

Bushes 

ပျက်စ ျိုးမှုအကျယ် 

ပျက်စ ျိုးမှုအကျယ် 

ဆ ာက ်

ဆလန္ငှို့ဆ်လာငစ်ာအဆရာအဆန္ာှ ပေါျိုးလွှာပခငျ်ိုး 

အ ပ်ဆဇာဆငွွဲ့အဆရာင ်

 
အနက်ဆရာင ်

 အဝေါဆရာငဆ်ဖျာို့ဆဖျာို့ 

အပဖြူဆရာင၊် အပပာဆရာင ်

မ ျိုးခ ုျိုးဆရာင ်

အဆရာငမ် ို့ 

  ဆလာငက်ျွမ်ျိုးပခငျ်ိုး၊ တ ုငမ်ငမ်က ုက်ပခငျ်ိုး (faulty timing) 

 
ဆလန္ငှို့ဆ်လာငစ်ာအဆရာအဆန္ာှပေါဝငမ်ှုမျာျိုးပခငျ်ိုးန္ငှို့ ်  ဆလာငက်ျွမ်ျိုးပခငျ်ိုး 

 ဆလန္ငှို့ဆ်လာငစ်ာအဆရာအဆန္ာှပေါဝငမ်ှုသငို့ဆ်တာ်လံုဆလာက်ဖပ ျိုး၊ 

ပပညို့်စုံမှုရှ ဆသာဆလာငက်ျွမ်ျိုးပခငျ်ိုး 

 

(MY)
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(4) ပူျိုးတွ စက်က ရ ယာမျာျိုးစစ်ဆ ျိုးပခငျ်ိုး

ပူျိုးတွ စက်က ရ ယာမျာျိုး၊ လက်တံ (arm)၊ လက်တံ(Boom) စသည်တ ု ို့ ဆချာဆချာဆမွွဲ့ဆမွွဲ့လှုပ်ရှာျိုးဆကကာငျ်ိုးစစ်ဆ ျိုးပေါ။

ဤအချ နတ်ွငပ်တ်၀နျ်ိုးကျင၌်လူမျာျိုးသ ု ို့မဟုတ်အတာျိုးအ  ျိုးမျာျိုးရှ မရှ လုံလုံဆလာက် ဆလာက်စစ်ဆ ျိုးပေါ။

(5) ဘရ တ်ရည်စစ်ဆ ျိုးပခငျ်ိုး (ဘ ျိုးအမျ ြိုျိုးအစာျိုး(wheel type))

ဘရ တ်ဆပခနငျ်ိုးပပာျိုးကစာျိုးမှု မကက ျိုးမာျိုးဆနပခငျ်ိုး၊ န္ငှို့ဘ်ရ တ်သည်လုံဆလာက်စွာအလုပ်လုပ်ဆနသလာျိုး  ုတာစစ်ဆ ျိုးပေါ။

ဘရ တ်လ ုငန်င ်ပျက်စ ျိုးဆနပေါက ဆပခနငျ်ိုးပပာျိုးကစာျိုးမှု ကက ျိုးမာျိုးလာဖပ ျိုး၊ ဆအာက်အ  မနငျ်ိုးပေါကဘရ တ်အလုပ်မလုပ်ဆတာို့ပေါ။

(6) ဆမာငျ်ိုးန္ငှလ်က်က ုငန်္ငှို့ဆ်မာငျ်ိုးန္ငှလ် ဗာ၏လည်ပတ်မှုစစ်ဆ ျိုးပခငျ်ိုး

ဖဖ ြိုဖျက်သညို့်ဆ ာက်လုပ်ဆရျိုးစက်ယန္တရာျိုးက ုအပမနန်္ှုနျ်ိုးအန မို့်ပဖငို့ဆ်မာငျ်ိုးန္ငှဖ်ပ ျိုး၊ လက်က ုငန်္ငှို့လ် ဗာက လုုပ်ဆ ာငက်ာ၊ ဆမာငျ်ိုးန္ငှမ်ှုန္ငှို့်

ဘယ်ညာစတ ယာရင၏်ပဖတ်ဆတာက်မှုအဆပခအဆနက ုစစ်ဆ ျိုးပေါ။ 

  ု ို့အပပငဆ်မာငျ်ိုးန္ငှလ် ဗာသည်၊ Neutral (N) အဆပခအဆနတွငခ်ျက်ချငျ်ိုးရပ်သွာျိုးသလာျိုးစစ်ဆ ျိုးပေါ။ 

(7) ံုလည်လ ဗာ၏လည်ပတ်မှုစစ်ဆ ျိုးပခငျ်ိုး

လှညို့်ပခငျ်ိုးန္ငှို့လှ်ညို့်ပခငျ်ိုးက ုရပ်တန ို့ပ်ခငျ်ိုးဆချာဆမွွဲ့ဆကကာငျ်ိုးစစ်ဆ ျိုးပေါ။ 

  ု ို့အပပင ်ံုလည်လ ဗာသည်၊ Neutral (N) အဆပခအဆနတွငခ်ျက်ချငျ်ိုးရပ်သွာျိုးသလာျိုးစစ်ဆ ျိုးပေါ။ 

5.2.3. အလုပ်ဖပ ျိုးသညို့်ဆနာက် (အဆ ာကအ်ကူပပြိုစာအုပ် စာမျက်န္ာှ97) 

အလုပ်ဖပ ျိုးသညို့်ဆနာက် ဆအာက်ပေါတ ု ို့က ုစစ်ဆ ျိုးလုပ်ဆ ာငပ်ေါ။ 

(1) စက်က ုယ် ည်သန ို့ရ်ှငျ်ိုးဆရျိုး

ကကမ်ျိုးပပငဘု်တ်ပပာျိုး၊ ဆပခနငျ်ိုးပပာျိုး၊ လ ဗာစသည်တ ု ို့တွင ် ရွှံန္ငှို့ ် မျာျိုးဆပကျံဆနပေါက၊ ဆချာ် ွက်လွယ်ဆသာဆကကာငို့၊် ဆကာငျ်ိုးဆကာငျ်ိုးသုတ်ပေါ။

crawler အပ ုငျ်ိုးမှဆပမကက ျိုးန္ငှို့သ် မျာျိုးက ုဖယ် ုတ်ဖပ ျိုး၊ စက်က ုယ် ည်ညစ်ညမ်ျိုးဆနမှုမျာျိုးက ု သန ို့ရ်ှငျ်ိုးဆအာငပ်ပြိုလုပ်ပေါ။ 

  ု ို့အပပင ်ဆရပဖငို့ဆ် ျိုးဆကကာဆသာအခေါ၊ လျှပ်စစ်ပစစည်ျိုးအစ တ်အပ ုငျ်ိုးမျာျိုးဆပေါ်ဆရမဆရာက်ဆစရနသ်တ  ာျိုးပေါ။ 

(2) ဆလာငစ်ာ  ပဖညို့်သွငျ်ိုးပခငျ်ိုး

ဆလာငစ်ာ  ပဖညို့်သွငျ်ိုးပခငျ်ိုးက ုအငဂ်ျငက် ုရပ်ဖပ ျိုးမှပပြိုလုပ်ပေါ။ ပဖညို့်တငျ်ိုးဆသာအခေါ ပပငပ်မှအရာမျာျိုးန္ငှို့ဆ်ရမျာျိုးပေါဝငဆ်ရာစပ် 

မဆနဆစရနသ်တ ပပြို ပေါ။ (ပပနလ်ည်ပဖညို့်တငျ်ိုးသညို့်အခေါဆလာငစ်ာ  မျာျိုးဖ တ်ဖပ ျိုး ဆပမ  လွှာက ုမညစ်ညမ်ျိုးဆစရနပ်ျက်စ ျိုးမှု တာျိုး  ျိုးဆရျိုး (yojo)က ု 

လုပ်ဆ ာငပ်ေါ။) 

(3) စက်က ုယ် ည်က ုသ မ်ျိုးပခငျ်ိုး

① ကာျိုးရပ်နာျိုးရာဆနရာသည်ည ညာပပန ို့ပ်ပြူျိုးသညို့်ဆနရာပဖစ်ကာ၊ ဆကျာက်တံုျိုးမျာျိုးပပြိုတ်ကျပခငျ်ိုး၊ ဆရကက ျိုးပခငျ်ိုး၊ ဆပမဖပ ြို ပခငျ်ိုးမျာျိုးစသည်တ ု ို့မရှ ဟု

သတ်မှတ် ာျိုးဆသာဆနရာပဖစ်ရမည်။ 

② အပပငဘ်က်တွင ်ာျိုးရပေါက အကာပဖငို့အ်ုပ်ပေါ (muffler မှ မ ုျိုးဆရမဝငဆ်စရနအ် ူျိုးဂ ုပပြိုပေါ) ။

③ ယာဉ်ရပ်နာျိုးဘရ တ်က ုအုပ်ဖပ ျိုး၊ ပူျိုးတွ စက်က ရ ယာမျာျိုးက ုဆပမပပငဆ်ပေါ်သ ု ို့ချပေါ။

④ အငဂ်ျငဆ်သာို့က ုပဖြိုတ်ဖပ ျိုးသတ်မှတ် ာျိုးဆသာဆနရာတွငသ် မ်ျိုး ာျိုးပေါ။

5.3. အလုပ်လုပ်ဆနစဉ်အတွငျ်ိုးပုံမှနမ်ဟုတ်ပခငျ်ိုးက ုဆတွွဲ့ ရှ ပေါက (အဆ ာက်အကူပပြိုစာအုပ် စာမျက်န္ာှ97) 

အလုပ်လုပ်ဆနစဉ်အတွငျ်ိုးဖဖ ြိုဖျက်သညို့်ဆ ာက်လုပ်ဆရျိုးစက်ယန္တရာျိုး၏အဆပခအဆနတစ်မျ ြိုျိုးပဖစ်ဆနသည်ဟု ငရ်ပေါက၊ 

ဆ ာက်လုပ်ဆရျိုးစက်ယန္တရာျိုးက ု ဆပမပပန ို့ဆ်နရာတွငခ်ျက်ချငျ်ိုးရပ်ဖပ ျိုး၊ ချွတ်ယွငျ်ိုးဆနဆသာဆနရာက ုတာဝနရ်ှ သူ ံ က်သွယ်၍ 

ပပနလ်ည်ပပြိုပပငဖ်ပ ျိုးမှ လုပ်ငနျ်ိုးလုပ်ဆ ာငရ်နလ် ုအပ်သည်။ 

(MY)
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6. ဖဖ ြိုဖျက်သညို့်လုပ်ငနျ်ိုးန္ငှို့ ်က်စပ်ဆသာက စစရပ်မျာျိုး

6.1. ဆ ာက်လုပ်ဆရျိုးစ မံချက် (အဆ ာက်အကူပပြိုစာအုပ် စာမျက်န္ာှ99) 

ဖဖ ြိုဖျက်သညို့်လုပ်ငနျ်ိုး၌ပဖစ်ဆသာလုပ်ငနျ်ိုးခွငမ်ဆတာ်တ မှုမျာျိုးမှာ၊ “ စ မံချက်န္ငှို့လု်ပ် ုံျိုးလုပ်နည်ျိုးမျာျိုးက ုလျစ်လျြူ ှုပခငျ်ိုး"၊ "အန္တရာယ်ရှ ဆသာ 

အပပြိုအမူ" န္ငှို့ ်"ပဖတ်လမ်ျိုးန္ငှို့လု်ပ်ဆ ာငရ်နပ်ျက်ကွက်ဆသာအပပြိုအမူ" စသညို့်၊ လုပ်ငနျ်ိုးစ မံချက်မျာျိုး က ုမလ ုက်နာဆသာဆကကာငို့ပ်ဖစ်ပွာျိုးသည်။ 

（1）ဆ ာက်လုပ်ဆရျိုးစ မံချက်ဖနတ် ျိုးရာတွငက်က ြိုတငသ်တ ဆပျိုးချက်မျာျိုး

① ကက ြိုတငစူ်ျိုးစမ်ျိုးဆလို့လာပခငျ်ိုး

စ မံချက်စ စဉ်သညို့်အခေါ လုပ်ငနျ်ိုးခွငဆ်ပေါ် ရှ လက်ရှ အဆပခအဆနက ုအတည်ပပြိုပေါ။

・ဖဖ ြိုဖျက် ာျိုးဆသာအဆ ာက်အအံုမျာျိုးက ုစူျိုးစမ်ျိုးဆလို့လာပခငျ်ိုး (ဆပမကက ျိုးအတွငျ်ိုးပမြိုပ်ဆနဆသာပစစည်ျိုးမျာျိုးလည်ျိုးပေါဝငသ်ည်)

* ကက ြိုတငစူ်ျိုးစမ်ျိုးဆလို့လာရာတွင ်ဒ ငုဆ်အာငစ်င၊် ဆကျာက်ဂွမ်ျိုးစသည်တ ု ို့က ုစစ်ဆ ျိုးဆတွွဲ့ ရှ ခ ို့ပေါက ၎ငျ်ိုးအန္တရာယ်ရှ ဆသာ အရာဝတထ ြိုမျာျိုးအတွက်

သငို့ဆ်လျာ်ဆသာလုပ်ဆ ာငမ်ှုမျာျိုးပပြိုလုပ်ပေါ။ 

・ပေါဝငဖ်ွ ွဲ့စည်ျိုး ာျိုးဆသာအစ တ်အပ ုငျ်ိုးမျာျိုးက ုဖယ်ရှာျိုးပခငျ်ိုး (ဓာတ်ဆငွွဲ့၊ ဆရ၊ လျှပ်စစ်န္ငှို့အ်ပခာျိုး)

・ဖဖ ြိုချ ာျိုးသညို့်ပတ်၀နျ်ိုးကျငက် ုစူျိုးစမ်ျိုးဆလို့လာပခငျ်ိုး (ဆပမကက ျိုးအတွငျ်ိုးပမြိုပ်ဆနဆသာပစစည်ျိုးမျာျိုး၊ ဆပမပပငအ် က်ရှ ကက ြိုျိုးလ ုငျ်ိုး မျာျိုး) 

・ဖဖ ြိုဖျက်သညို့်စက်ယန္တရာျိုး၏သယ်ဆ ာငမ်ညို့်လမ်ျိုးဆကကာငျ်ိုး

ဆ ာက်လုပ်ဆရျိုးမစတငမ် လ ုအပ်ဆသာအစ ုျိုးရ ံု ျိုးမျာျိုး၌လုပ် ုံျိုးလုပ်နည်ျိုးမျာျိုးက ုမဆမို့ရပေါ။

② ဖဖ ြိုဖျက်သညို့်စ မံချက်ဖနတ် ျိုးပခငျ်ိုး

ကက ြိုတငစူ်ျိုးစမ်ျိုးဆလို့လာမှုအဆပေါ် အဆပခခံ၍ လံုပခံြိုစ တ်ချရဆသာစ မံချက်က ုပပြိုလုပ်ပေါ။

ညစ်ညမ်ျိုးမှုန္ငှို့ဆ်ယဘုယျပပငပ်ဆဘျိုးအန္တရာယ်မျာျိုးက ုစဉ်ျိုးစာျိုးပေါ။

・ဖဖ ြိုဖျက်မညို့်အရာဝတတ ြိုအတွကသ်ငို့ဆ်တာ်ဆသာဆ ာက်လုပ်ဆရျိုးနည်ျိုးလမ်ျိုးက ုဆရွျိုးချယ်ပခငျ်ိုး

(ဆ ာက်လုပ်ဆရျိုးနည်ျိုးလမ်ျိုးတစ်ခုချငျ်ိုးစ ၏အဆသျိုးစ တ်က ုအခနျ်ိုး ၈ တွငက်ကညို့်ပေါ) 

・သငို့ဆ်လျာ်ဆသာဖဖ ြိုဖျက်သညို့်စက်ယန္တရာျိုးက ုဆရွျိုးချယ်ပခငျ်ိုး (စွမ်ျိုးရည် / အရွယ်အစာျိုး)

・စွန ို့စ်ာျိုးရမှုအက ပဖတ်ချက်မျာျိုးက ု အသံုျိုးပပြို၍ ဖဖ ြိုဖျက်ပခငျ်ိုးလုပ်ငနျ်ိုးလုပ် ုံျိုးလုပ်နည်ျိုးလက်စွ စာအုပ်က ုဖနတ် ျိုးပခငျ်ိုး

・ပျက်စ ျိုးမှုတာျိုး  ျိုးဆရျိုး (yojo) နည်ျိုးလမ်ျိုး (ပငမ်ျိုး၊ အသခံံန္ ငုသ်ညို့်ဆဘာငက်ွက်၊ အခငျ်ိုးစသည်) ဆရွျိုးချယ်ပခငျ်ိုး

 

လုပ်ငနျ်ိုးပပင ်ငပ်ခငျ်ိုး

ဖပ ျိုး ုံျိုးပခငျ်ိုး 

ပုံ6-1 ဖဖ ြိုဖျက်ပခငျ်ိုးလုပ်ငနျ်ိုး၏ဆယဘုယျစ ျိုး ငျ်ိုးမှု 

အစ ုျိုးရ ံုျိုးလုပ် ုံျိုးလုပ်နည်ျိုးမျာျိုးန္ငှို့စ်ာ

ရွက်စာတမ်ျိုးမျာျိုးဆလျှာက်တငပ်ခငျ်ိုး 

အန ျိုးနာျိုးချငျ်ိုးမျာျိုးအာျိုးန္ှုတ်ခွနျ်ိုး က်ပခငျ်ိုး

ကက ြိုတငစ်ူျိုးစမ်ျိုးဆလို့လာပခငျ်ိုး 

စ မံချက်စာရွက်စာတမ်ျိုးဖနတ် ျိုးပခငျ်ိုး

အကကငျ်ိုးအကျနမ်ျာျိုးက  ု

ဖယရ်ှာျိုးပခငျ်ိုး 

တပ် ငပ်စစည်ျိုးက ရ ယာမျာျိုး 

ဖယရ်ှာျိုးပခငျ်ိုး 

အ ူျိုးစွန ို့ပ်စပ်စစည်ျိုးစ မံပခငျ်ိုး 

အတွငျ်ိုးပ ုငျ်ိုးပစစညျ်ိုးဖဖ ြိုဖျက်ဖယ်

ရှာျိုးပခငျ်ိုး 
မျ ြိုျိုးတူစုပခငျ်ိုးန္ငှို့စ်ုပံုပခငျ်ိုး

စွန ို့ပ်စ်ပစစည်ျိုးစွန ို့ပ်စ်ပခငျ်ိုး 
အဆပေါ် ပ် skeleton ဖဖ ြိုဖျက်ဖယ်ရှာျိုးပခငျ်ိုး 

အုတ်ပမစ်ဖဖ ြိုဖျက်ဖယ်ရှာျိုးပခငျ်ိုး 

တ ုငဖ်ဖ ြိုဖျက် ( ွ  ုတ်) ဖယရ်ှာျိုးပခငျ်ိုး 

ပပငပ်ဖွ ွဲ့စည်ျိုးပုံဖဖ ြိုဖျကဖ်ယရ်ှာျိုးပခငျ်ိုး 

ဆပမည  ပခငျ်ိုး၊ ဆသသပ်ဆအာငလ်ုပ်ပခငျ်ိုး 

အ ူျိုးသာဓက 

 ဆကျာက်ဂွမ်ျိုးဖယ်ရှာျိုးပခငျ်ိုး 

(အ ငို့ ်1 မှ 3) 

* တငသ်ွငျ်ိုးရနတ်ာဝန်မရှ ဆသာ်

လည်ျိုး အ ငို့ ်3 

စ မံချက်အတွက်လ ုအပ်သည်

 PCB လုပ်ဆ ာငမ်ှု၊ 

ဆ ွှွဲ့ဆပပာင်ျိုးပခငျ်ိုး 

 မ ျိုး ှု  ွဲ့ဖျက်  ျိုးဖဖ ြိုဖျက်ပခငျ်ိုး 

 Freon ပပနလ်ည် ူဆ ာငပ်ခင်ျိုး၊ 

ဖျက်  ျိုးပခငျ်ိုး 

 အပခာျိုး 

(MY)
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（2）ဆ ာက်လုပ်ဆရျိုးလုပ်ငနျ်ိုးတွငသ်တ ပပြိုရနအ်ချက်မျာျိုး

① ဆ ာက်လုပ်ဆရျိုးစ မံချက်အဆကာငအ် ည်ဆဖာ်ပခငျ်ိုး

・ ံုျိုးပဖတ် ာျိုးဆသာစ မံချက်န္ငှို့လု်ပ် ုံျိုးလုပ်နည်ျိုးမျာျိုးက ုလ ုက်နာဖပ ျိုး၊ “ စ မံချက်န္ငှို့လု်ပ် ုံျိုးလုပ်နည်ျိုးမျာျိုးက ုလျစ်လျြူ ှုပခငျ်ိုး"၊ "အန္တရာယ်ရှ ဆသာ

အပပြိုအမူ" န္ငှို့ ်"ပဖတ်လမ်ျိုးန္ငှို့လု်ပ်ဆ ာငရ်နပ်ျက်ကွက်ဆသာအပပြိုအမူ" စသည်တ ု ို့က ုလုံျိုးဝမလုပ်ရ။ 

・စ မံချက်န္ငှို့လု်ပ် ုံျိုးလုပ်နည်ျိုးမျာျိုးအတ ုငျ်ိုးလုပ်ငနျ်ိုးမလုပ်န္ ငုလ်ျှင၊် အလုပ်က ုဆခတတ ရပ်တန ို့ဖ်ပ ျိုးပေါ၀ငသ်ညို့်အဆကကာငျ်ိုးအရာမျာျိုး က ုပပနလ်ည်သံုျိုး

သပ်ပေါ။   ုသ ု ို့ပပြိုလုပ်ချ နတ်ွငသ်က်  ုငသူ်အာျိုးလုံျိုးသည်ဆပပာငျ်ိုးလ သွာျိုးဆသာစ မံချက်န္ငှို့ ် လုပ် ုံျိုးလုပ်နည်ျိုး အဆကကာငျ်ိုးအရာမျာျိုးက ုဆနာက်တစ် 

ကက မ်အတည်ပပြိုန္ ငုဆ်အာင၊် တ ုငပ်ငပ်ခငျ်ိုးစသည်တ ု ို့က ုဆ ာငရွ်က်ကာအဆကကာငျ်ိုးအရာမျာျိုးက ုအသ ဆပျိုးပေါ။ 

② ဆ ာက်လုပ်ဆရျိုးလုပ်ငနျ်ိုးတွငသ်တ ပပြိုရနအ်ချက်မျာျိုး

・အလုပ်မစတငမ် ၊ တ ုငပ်ငပ်ခငျ်ိုးစသည်ပဖငို့ ်သက်  ုငသူ်အာျိုးလုံျိုးသည်လုပ်ငနျ်ိုးစ မံချက်န္ငှို့ ်လုပ် ုံျိုးလုပ်နည်ျိုးက ုနာျိုးလည်  ာျိုးရမည်။

・ဆဘျိုးအန္တရာယ်ရှ န္ ငုမ်ှုတ ုျိုးပမငို့မ်လာဆစရန၊် သက်  ုငသူ်အာျိုးလုံျိုးသည်မပဖစ်န္ ငုဆ်သာအလုပ်က ုမလုပ်ပေါန္ငှို့/် မလုပ်ဆစရ။

(ဆကျာက်ဂွမ်ျိုးက ုသတ ပပြိုပေါ) 

ဆကျာက်ဂွမ်ျိုးပေါ၀ငဆ်သာအရာဝတထ ြိုမျာျိုးက ုဖဖ ြိုဖျက်သညို့်လုပ်ငနျ်ိုးတွင၊် 

တငျ်ိုးကျပ်ဆသာလွငို့ ွ်က်လာပခငျ်ိုးမှကာကွယ်ရနအ်စ အမံမျာျိုးလ ုအပ်သည်။ ၎ငျ်ိုးအရာဝတတ ြိုဆပေါ်မူတည်၍ လုပ်ငနျ်ိုးမစတင ်

မ အစ ုျိုးရ ံု ျိုးမျာျိုးသ ု ို့အ ဆကကာငျ်ိုးကကာျိုးရနလ် ုအပ်ဖပ ျိုး၊ ခွငို့ပ်ပြိုချက်မရပ လုပ်ငနျ်ိုးစတငန်္ ငုမ်ည်မဟုတ်ပေါ။ 

(MY)
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6.2. အန္တရာယ်ကငျ်ိုးစွာဆမာငျ်ိုးန္ငှရ်နမှ်တယ်ူ ာျိုးသငို့သ်ည်မျာျိုး (အဆ ာက်အကူပပြိုစာအုပ် စာမျက်န္ာှ101) 

ဖဖ ြိုဖျက်သညို့်စက်ယန္တရာျိုးက ုအန္တရာယ်ကငျ်ိုးစွာဆမာငျ်ိုးန္ငှရ်နအ်တွက်လ ုအပ်ဆသာမှတ်ယူ ာျိုးသငို့သ်ည်မျာျိုးမှာဆအာက်ပေါအတ ုငျ်ိုးပဖစ်သည်။ 

（1）အဆ ွဆ ွအန္တရာယ်ကငျ်ိုးဆရျိုးမှတ်ယူ ာျိုးသငို့သ်ည်မျာျိုး

① ယာဉ်ဆမာငျ်ိုးသူသည် ဦျိုး ုပ်အမာန္ငှို့ ် ဆဘျိုးကငျ်ိုးလံုပခံြိုဆရျိုးပစစည်ျိုးက ရ ယာမျာျိုးက ု၀တ် ငဖ်ပ ျိုး၊ အဝတ်အစာျိုးမျာျိုးက ု ဆသချာဝတ် ငဖ်ပ ျိုး

ဆမာငျ်ိုးန္ငှပ်ေါ။ 

② ယာဉ်ဆမာငျ်ိုးသူသည်   ုငခ်ံုခေါျိုးပတ်က ုပတ် ာျိုးရမည်။

③ ယာဉ်ဆမာငျ်ိုးသူသည် ဆမာငျ်ိုးန္ငှခ်ွငို့အ်ရည်အချငျ်ိုးလက်မှတ်က ုအတူသယ်ဆ ာင ်ာျိုးဖပ ျိုးဆမာငျ်ိုးန္ငှရ်မည်။

④ အလုပ်မလုပ်မ စစ်ဆ ျိုးပခငျ်ိုးက ုမပျက်မကွက်လုပ်ဆ ာငဖ်ပ ျိုး၊ ပုံမှနမ်ဟုတ်ဆသာအရာမျာျိုးမရှ ဆကကာငျ်ိုးအတည်ပပြိုပေါ။

⑤ ယာဉ်ဆမာငျ်ိုးသူ မှလွ ၍ မည်သူ ို့က ုမျှယာဉ်ဆမာငျ်ိုး  ုငခ်ံုန္ငှို့အ်ပခာျိုးဆနရာမျာျိုးတွငမ်စ ျိုးဆစရ။

⑥ ယာဉ်ဆမာငျ်ိုး  ုငခ်ံုဆပေါ်မှအတက်အ ငျ်ိုးလုပ်ရန၊် ဆရွွဲ့လျာျိုး၍ရဆသာဆလှကာျိုးလက်ရမ်ျိုးက ရ ယာက ုအသံုျိုးပပြိုပေါ။

⑦ ယာဉ်က ုအဖမ သန ို့ရ်ှငျ်ိုးဆအာင ်ာျိုးဖပ ျိုး၊   ဆပဆနဆသာလက်ပဖငို့လ် ဗာက ုလုပ်ဆ ာငမ်ှုမပပြိုပေါန္ငှို့။်

⑧ ယာဉ်ဆမာငျ်ိုးသူသည်၊ အလုပ်ရပ်ချ နစ်သည်တ ု ို့တွင ်ယာဉ်ဆမာငျ်ိုး  ုငခ်ံုမှခွာဆသာအခေါ၊ အငဂ်ျငက် ုရပ်တန ို့ဖ်ပ ျိုး ဆသာို့က ုပဖြိုတ်ကာသ မ်ျိုး ာျိုးပေါ။

⑨ လုပ်ငနျ်ိုးရပ်တန ို့စ်ဉ် န္ငှို့အ်လုပ်ဖပ ျိုး ံုျိုးပေါက၊ လုပ်ငနျ်ိုးသံုျိုးက ရ ယာမျာျိုးက ုဆပမဆပေါ်သ ု ို့ချဖပ ျိုး၊ လ ဗာန္ငှို့ဆ်ပခနငျ်ိုးပပာျိုး အမျ ြိုျိုးအစာျိုးမျာျိုးက ုလံုပခံြိုဆရျိုး

ဆသာို့ခတ်ဖပ ျိုး၊ ဘရ တ်က ုဆသချာအုပ်ကာအငဂ်ျငက် ုရပ်ဖပ ျိုးမှ၊ ဆသာို့က ုပဖြိုတ်ဖပ ျိုးသတ်မှတ် ာျိုး ဆသာဆနရာတွငသ် မ်ျိုး ာျိုးပေါ။ 

⑩ ပူျိုးတွ စက်က ရ ယာမျာျိုးအစာျိုး  ုျိုးသညို့်လုပ်ငနျ်ိုးတွငပ်င၊် ဆဖာက်စက်၊ သမံဏ ပဖတ်က ရ ယာ၊ ကွနက်ရစ်ကက တ်ခွ  က ရ ယာတ ု ို့သည်၊ 

ကျွမ်ျိုးကျငမ်ှုလ ုအပ်ဆသာဆကကာငို့လု်ပ်ငနျ်ိုးလုပ် ုံျိုးလုပ်နည်ျိုးက ုဆသဆသချာချာလ ုက်နာပေါ။ 

（2）အလုပ်လုပ်ဆနစဉ်အတွငျ်ိုးအန္တရာယ်ကငျ်ိုးဆရျိုးမှတ်ယူ ာျိုးသငို့သ်ည်မျာျိုး

① အလုပ်က  ုလုပ်ငနျ်ိုးခွငအ်ကက ျိုးအက  သ ု ို့မဟုတ် လုပ်ငနျ်ိုးခွငစ် မံသူ ၏ညွနက်ကာျိုးချက်အတ ုငျ်ိုးလုပ်ဆ ာငသ်ငို့သ်ည်။

② လုပ်ငနျ်ိုးမစမ ၊ ဖဖ ြိုဖျက်မှုဆ ာက်လုပ်ဆရျိုးစ မံချက်န္ငှို့လု်ပ် ုံျိုးလုပ်နည်ျိုးမျာျိုးက ုသက်  ုငရ်ာသူအာျိုးလုံျိုးန္ငှို့အ်တည်ပပြိုဖပ ျိုးမှ၊ 

အလုပ်က ုစတငပ်ေါ။ 

③ သတ်မှတ် ာျိုးဆသာလုပ်ငနျ်ိုးခွငအ်ကွာအဆဝျိုး၊ ကန ို့သ်တ်အပမနန်္ှုနျ်ိုးန္ငှို့လု်ပ်ငနျ်ိုးနည်ျိုးလမ်ျိုးမျာျိုးက ု ဆစာငို့ ် နျ်ိုးဖပ ျိုး ဆမာငျ်ိုးန္ငှပ်ေါ။

④ အလုပ်ခွငဆ်နရာသ ု ို့မဟုတ်လမ်ျိုးပုခံုျိုးက ို့သ ု ို့ဆသာအန္တရာယ်ရှ ဆသာဆနရာသ ု ို့ချဉ်ျိုးကပ်ဆသာအခေါ၊ လမ်ျိုးညွှနသူ်က ု ာျိုး၍ စ စဉ်ဆစရမည်။

⑤ ဆလပပငျ်ိုး၊ မ ုျိုးသည်ျိုး နစွ်ာရွာသွနျ်ိုးပခငျ်ိုးန္ငှို့န်္ငှျ်ိုးမျာျိုးကျပခငျ်ိုးက ို့သ ု ို့ဆသာရာသ ဥတု  ုျိုးရွာျိုးသညို့်အချ နတ်ွင၊် အဆ ာက်အဦျိုး မဟုတ်သညို့်အပခာျိုး

တည်ဆ ာက် ာျိုးဆသာအရာမျာျိုးက ုဖဖ ြိုဖျက်ပခငျ်ိုးမပပြိုရ။ 

⑥ ဆရှွဲ့က ုမကကည်ို့ဘ  ဆမာငျ်ိုးန္ငှပ်ခငျ်ိုးမလုပ်ရ။

⑦ ငပ်ခငတ်ံုတရာျိုးမ ို့စွာဆမာငျ်ိုးန္ငှမ်ှုန္ငှို့၊် ကကမ်ျိုးတမ်ျိုးစွာဆမာငျ်ိုးန္ငှပ်ခငျ်ိုးမျာျိုးလံုျိုးဝမလုပ်ရ။

ဦျိုး ုပ်အမာ 

သန ို့ရ်ှငျ်ိုးဆသာ

အဝတ် 

လုပ်ငနျ်ိုးခွင၏်စည်ျိုးကမ်ျိုး

ချက်မျာျိုးက ုလ ုက်နာပေါ 

လံုပခံြိုဆရျိုးဖ နပ်/ 

Safety Boots 

အငဂ်ျငဆ်သာို့ 

(MY)
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⑧ ဆမာငျ်ိုးန္ငှဆ်နစဉ် ုတ်တရက်အဆပခအဆနတစ်ခုပဖစ်ဆသာအခေါအတွက်၊ ချက်ချငျ်ိုးရပ်န္ ငုရ်နအ်ဖမ စ တ်   ာျိုးပေါ။ 

⑨ လှညို့်သညို့်အကွာအဆဝျိုးန္ငှို့ည် ပ်ယူ ာျိုးဆသာအရာဝတထ ြိုစသည်တ ု ို့က ုကက တ်ခွ ဖပ ျိုးလွငို့ ွ်က်လာန္ ငုဆ်သာအကွာအဆဝျိုးတွင၊် လူမျာျိုးမဝငဆ်စ

ရနပ်ပြိုလုပ်ရမည်။ ကတုပ်အတာျိုးအ  ျိုးန္ငှို့ ်ကက ြိုျိုးတ ု ို့ပဖငို့လု်ပ်ငနျ်ိုးအကွာအဆဝျိုးက  ုနာျိုးလည်လွယ်ဆအာင ်ပပသရမည်။ 

⑩ အန ျိုးအနာျိုးတွငလ်ူမျာျိုးရှ သညို့်ဆနရာတွငအ်လုပ်က ုရပ်ပေါ။ လူချဉ်ျိုးကပ်လာပေါက၊ ဆမာငျ်ိုးန္ငှမ်ှုက ုဆခတတ ရပ်တန ို့ဖ်ပ ျိုး 

ဟွနျ်ိုးတ ျိုးပခငျ်ိုးပဖငို့သ်တ ဆပျိုးပေါ။ 

⑪ လှညို့်သညို့်အကွာအဆဝျိုးန္ငှို့ ် ဖဖ ြိုဖျက်သညို့်အရာမျာျိုးလွငို့ ွ်က်လာပခငျ်ိုးဆကကာငို့ ် ဆဘျိုးအန္တရာယ်ပဖစ်န္ ငုဆ်ပခရှ သညို့် အကွာ အဆဝျိုးသ ု ို့ဝငဆ်သာ

အခေါ၊ လမ်ျိုးညွှနသူ်က ု ာျိုး၍ စ စဉ်ဆစဖပ ျိုး ဖဖ ြိုဖျက်သညို့်စက်ယန္တရာျိုးက ုလမ်ျိုးညွှနဆ်စရမည်။ 

⑫ ဖဖ ြိုဖျက်သညို့်စက်ယန္တရာျိုးက ုဆ ွှွဲ့ဆပပာငျ်ိုးဆသာအခေါ၊ ပတ်၀နျ်ိုးကျငတ်ွငလ်ူမျာျိုးမရှ ဆကကာငျ်ိုးက ုအတည်ပပြိုဖပ ျိုး၊ သတ ဆပျိုးသ ံ

ဆပျိုးဖပ ျိုးမှလုပ်ဆ ာငပ်ေါ။ 

ဆနာက်  ုျိုးသညို့်အခေါဆဘျိုးကငျ်ိုးလံုပခံြိုမှုက ုအတည်ပပြိုဖပ ျိုးသည်အ  မဆ ွှွဲ့ရ။ တစ်ဖန ် လမ်ျိုးညွှနသူ်ရှ ပေါက၎ငျ်ိုး၏ညွှနက်ကာျိုးချက် 

မျာျိုးအတ ုငျ်ိုးမပျက်မ ကွက်လ က်ုနာပေါ။ 

⑬အဆရျိုးဆပေါ်အဆပခအဆန မှလွ ၍ လုပ်ငနျ်ိုးသံုျိုးက ရ ယာမျာျိုးက ုဘရ တ်အပဖစ်အသံုျိုးမပပြိုပေါန္ငှို့။်

⑭ ဖဖ ြိုဖျက်သညို့်လုပ်ငနျ်ိုးတွင ် ဖဖ ြိုဖျက်သညို့်စက်ယန္တရာျိုး၏တည်ဖင မ်မှုက ုအဖမ တမ်ျိုးစဉ်ျိုးစာျိုးဆနရမည်။ ဖဖ ြိုဖျက် ာျိုးသညို့် 

အပျက်အစ ျိုးမျာျိုးဆပေါ်တွင ် အလုပ်လုပ်ဆသာအခေါ၊ အပျက်အစ ျိုးမျာျိုးဖပ ြိုကျပခငျ်ိုးမပဖစ်ဆအာငပ်ပြိုလုပ်ရမည်။   ု ို့အပပငလု်ပ်ငနျ်ိုးသံုျိုး

က ရ ယာမျာျိုး၏လက်တံ (arm)၊ လက်တံ(Boom) တ ု ို့သည်ရှည်လျှငရ်ညှ်သလ ုမတည်ဖင မ်ဆလပဖစ်သည်။ 

⑮ ဖဖ ြိုဖျက် ာျိုးဆသာပွငို့ဆ်နသညို့်အဆပေါက်စသည်တ ု ို့နာျိုးသ ု ို့၊ မချဉ်ျိုးကပ်ပေါန္ငှို့။်   ု ို့အပပင ် ဆချာက် (gakeppuchi) န္ငှို့်

ဆပျာို့ဆပျာငျ်ိုးဆသာလမ်ျိုးပုခံုျိုး၊ ဆလျှာဆစာက်  ပ်စွနျ်ိုးမျာျိုးသ ု ို့မချဉ်ျိုးကပ်ပေါန္ငှို့။် မ ုျိုးရွာဖပ ျိုးဆနာက်လမ်ျိုးပုခံုျိုးဖပ ြိုကျမှုက ုသတ  ာျိုးပေါ။ လက်ရမ်ျိုးန္ငှို့်

display မျာျိုးက ုလည်ျိုး ာျိုး ရှ ကာလံုပခံြိုမှုရှ ဆစရနဆ်သချာလုပ်ဆ ာငပ်ေါ။ 

⑯ ဆတာငဆ်စာငျ်ိုးတွငလှ်ညို့်ဆသာအခေါ ွ ငငအ်ာျိုးဗဟ ုချက်က ုဆလျှာို့ချဖပ ျိုးမှလှညို့်ပေါ။ ဆတာငဆ်စာငျ်ိုးတွင ်တု်တရက်လှညို့်ပခငျ်ိုး သည်အန္တရာယ်ရှ 

ဆသာဆကကာငို့လုံ်ျိုးဝမလုပ်ပေါန္ငှို့။်

⑰ ဆဖာက်စက်က ုယ် ည်၏တုနခ်ေါမှုသ ု ို့မဟုတ်ဖဖ ြိုဖျက်ဖပ ျိုးဆသာအရာမျာျိုး ပပြိုတ်ကျဖပ ျိုး  ခ ုက်မ ပခငျ်ိုးဆကကာငို့လု်ပ်ငနျ်ိုးဆပမဆန ရာ၊ 

ကွနက်ရစ်ကကမ်ျိုး ခငျ်ိုးစသည်တ ု ို့ဖပ ြိုကျပခငျ်ိုးမျာျိုးက ုသတ  ာျိုးပေါ။ 

⑱ ကက တ်ခွ ဆသာအလုပ်တွင၊် ကက တ်ခွ  ာျိုးဆသာအပ ုငျ်ိုးအစမျာျိုးလွငို့ ွ်က်လာပခငျ်ိုးက ုသတ  ာျိုးပေါ။

⑲ ဆပခဆ ာက်ဆအာက်ဆပခတွငက်က တ်ခွ လုပ်ငနျ်ိုးလုပ်ဆသာအခေါ၊ ဖဖ ြိုဖျက်သညို့်စက်ယန္တရာျိုးက ုယ် ည်က ု တည်ဖင မ်ရနဂ် ု ပပြိုပေါ။

⑳ ဆဖာက်စက်၊ သမံဏ ပဖတ်က ရ ယာ၊ ကွနက်ရစ်ကက တ်ခွ က ရ ယာ၊ gripper တ ု ို့က ု၊ ဖဖ ြိုဖျက်မညို့်အရာဝတတ ြိုက  ု လ ုက်ဖပ ျိုးလ ုအပ်ချက်န္ငှို့်

က ုက်ည ဆသာအရာက ုသံုျိုးပေါ။ အပခာျိုးမည်သညို့်ရည်ရွယ်ချက်အတွက်မသံုျိုးပေါန္ငှို့။်

㉑ mechanical grab ပဖငို့ ် ဖဖ ြိုဖျက် ာျိုးဆသာအရာဝတထ ြိုက ုည ပ်ယူဆသာအခေါ၊ ဖဖ ြိုဖျက် ာျိုးဆသာအရာဝတထ ြိုဆချာ်ကျပခငျ်ိုး၊ 

သ ု ို့မဟုတ်အလွနအ်မငျ်ိုး ည ပ်ယူ ာျိုးပခငျ်ိုးဆကကာငို့က်က တ်ခွ ပခငျ်ိုးမပပြိုမ ဆစရနသ်တ ပပြိုပေါ။ 

㉒ မ ုငျ်ိုးတွငျ်ိုးန္ငှို့ ်ဆပမဆအာက်ခနျ်ိုးက ို့သ ု ို့ဆသာဆလဝငဆ်လ ွက်မဆကာငျ်ိုးဆသာဆနရာမျာျိုးတွင၊် ဆလဝငဆ်လ ွက်လံုဆလာက် မှုရှ ဆအာငပ်ပြိုလုပ်ပေါ။ 

ဒ ဇယ်အငဂ်ျငအ်မျ ြိုျိုးအစာျိုး ဖဖ ြိုဖျကသ်ညို့်စက်ယန္တရာျိုးတွင၊် စွန ို့ပ်စ်ဓာတ်ဆငွွဲ့သန ို့စ်ငစ်က်က ုအသံုျိုးပပြိုဖပ ျိုး၊ ၎ငျ်ိုး၏စွမ်ျိုးဆ ာငရ်ည် က ု  နျ်ိုးသ မ်ျိုးရန ်

အဖမ တမ်ျိုးကက ြိုျိုးပမ်ျိုးရမည်။ 

㉓ ဓာတ်  တ ုငက် န္ငှို့ ် ဆပေါကက်ွ မှုပဖစ်န္ ငုဆ်သာအန္တရာယ်ရှ သညို့်ဆနရာမျာျိုးတွင၊် ဆပေါက်ကွ မှုမပဖစ်ဆအာင ် ကာကွယ်သညို့် က ရ ယာမျာျိုးက ယုူ 

ဆ ာငပ်ခငျ်ိုး၊ သ ု ို့မဟုတ်ကက တ်ခွ လုပ်ငနျ်ိုးမလုပ်ပေါန္ငှို့။် 

(MY)
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㉔  ဖမ ြိုွဲ့ ပပဧရ ယာမျာျိုးတွင ်ူညံသနံ္ငှို့တ်ုနခ်ေါမှု၊ ဖုနမ်ှုန ို့ ု်တ်လွှတ်မှုက ုတာျိုး  ျိုးရနသ်ငို့ဆ်တာ်ဆသာ ဆ ာက်လုပ်ဆရျိုးနည်ျိုးလမ်ျိုး မျာျိုးန္ငှို့လု်ပ် ုံျိုး 

လုပ်နည်ျိုးမျာျိုးက ုအသံုျိုးပပြိုပေါ။ 

㉕ ဖမ ြိုွဲ့ ပပဧရ ယာမျာျိုးတွငက်က တ်ခွ သညို့်လုပ်ငနျ်ိုး၌၊ ဆပမကက ျိုးအတွငျ်ိုးပမြိုပ်ဆနဆသာပစစည်ျိုးမျာျိုးရှ မရှ က ုမပျက်မကွက်အတည်ပပြိုပေါ။ 

㉖ လျှပ်စစ်ဝေါယာကက ြိုျိုးမျာျိုးသ ု ို့မဟုတ်အတာျိုးအ  ျိုးမျာျိုးရှ သညို့်လုပ်ငနျ်ိုးတွင၊် လမ်ျိုးညွှနသူ်က ု ာျိုး၍ စ စဉ်ဆစဖပ ျိုး  ုသူ၏ ညွှနက်ကာျိုးချက်မျာျိုးက  ု

လ ုက်နာပေါ။ 

㉗ လုပ်ငနျ်ိုးသံုျိုးက ရ ယာမျာျိုးန္ငှို့ ် ၎ငျ်ိုးတ ု ို့က ုကက ြိုျိုးပဖငို့ခ်ျ တ်ကာဝနက် ု ွ ယူပခငျ်ိုးက ို့သ ု ို့ဆသာ၊ အပခာျိုးရည်ရွယ်ချက်မျာျိုးအတွက် 

အသံုျိုးပပြိုပခငျ်ိုးမပပြိုပေါန္ငှို့။် 

㉘ လုပ်ငနျ်ိုးသံုျိုးပစစည်ျိုးက ရ ယာမျာျိုးတပ် ငပ်ခငျ်ိုး၊ ပဖြိုတ်ပခငျ်ိုးန္ငှို့အ်စာျိုး  ုျိုးပခငျ်ိုးက ု၊ သတ်မှတ် ာျိုးဆသာလုပ် ုံျိုးလုပ်နည်ျိုး မျာျိုးအတ ုငျ်ိုးလုပ်ငနျ်ိုး 

ခွငစ် မံသူ၏ညွှနက်ကာျိုးချက်အတ ုငျ်ိုးဆ ာငရွ်ကရ်မည်။ 

㉙ လုပ်ငနျ်ိုးသံုျိုးပစစည်ျိုးက ရ ယာမျာျိုးတပ် ငပ်ခငျ်ိုး၊ ပဖြိုတ်ပခငျ်ိုးလုပ်ငနျ်ိုးမျာျိုးပပြိုလုပ်ဆသာအခေါ၊ အစာျိုး  ုျိုးရနအ်တွက်စငက် ု အသံုျိုးပပြိုပခငျ်ိုးစသည် 

လုပ်ငနျ်ိုးသံုျိုးက ရ ယာမျာျိုး၏လ ကျပခငျ်ိုးက ုကာကွယ်ရနစ် မံချက်မျာျိုးက ုလုပ်ဆ ာငရ်မည်။ 

(3) ငာှျိုးရမ်ျိုး ာျိုးဆသာဖဖ ြိုဖျက်သညို့်စက်ယန္တရာျိုး၊ သ ု ို့မဟုတ်အပခာျိုးသူမှဆမာငျ်ိုးန္ငှခ် ို့သညို့်ဖဖ ြိုဖျက်သညို့် စက်ယန္တရာျိုးက ု အသံုျိုးပပြိုသညို့်အခေါ

ကက ြိုတငသ်တ ဆပျိုးချက်မျာျိုး 

ငာှျိုးရမ်ျိုး ာျိုးဆသာ (rental) ဖဖ ြိုဖျက်သညို့်စက်ယန္တရာျိုးမျာျိုးက ု၊ သ ု ို့မဟုတ်အပခာျိုးသူမှဆမာငျ်ိုးန္ငှခ် ို့သညို့် ဖဖ ြိုဖျက်သညို့် စက်ယန္တရာျိုးက ု၊ 

ဆအာက်တွငဆ်ဖာ်ပပ ာျိုးသညို့်စာပေါအချက်မျာျိုးက ုအဆပခခံကာအပပညို့်အ၀ စစ်ဆ ျိုးဖပ ျိုးမှက ုငတ်ွယ်သငို့သ်ည်။ 

① ဖဖ ြိုဖျက်သညို့်စက်ယန္တရာျိုး၏လပ်ုငနျ်ိုးသံုျိုးက ရ ယာတစ်ခုစ ၏စွမ်ျိုးဆ ာငရ်ည်၊   နျ်ိုးသ မ်ျိုးမှုအဆပခအဆနစသည်

③ ဖဖ ြိုဖျက်သညို့်စက်ယန္တရာျိုးမျာျိုးတွငသ်ာပဖစ်ဆလို့ပဖစ် ရှ သည်မျာျိုးန္ငှို့အ်ာျိုးနည်ျိုးချက်မျာျိုး

③ ဘရ တ်န္ငှို့က်လပ်၏လည်ပတ်မှုအဆပခအဆနစသည်၊ ဆမာငျ်ိုးန္ငှရ်ာတငွသ်တ ပပြိုသငို့သ်ညို့်အချက်မျာျိုး

④ ဆမာငျ်ိုးန္ငှလ်မ်ျိုးဆကကာငျ်ိုး၊ လုပ်ငနျ်ိုးနည်ျိုးလမ်ျိုးတ ု ို့န္ငှို့စ်ပ်လျဉ်ျိုး၍သတ ပပြိုသငို့သ်ညို့်အချက်မျာျိုး

⑤ ဆခေါငျ်ိုးကာ၊ Cabin၊ ဆရှွဲ့မ ျိုး၊ ဆဘျိုးမှနမ်ျာျိုးစသည်တ ု ို့၏အဆပခအဆနန္ငှို့ ် ပေါမပေါ၊ လုပ်ငနျ်ိုးသံုျိုးက ရ ယာမျာျိုးပျက်စ ျိုးပခငျ်ိုးန္ငှို့ ် ယ ုယွငျ်ိုးပခငျ်ိုးရှ မရှ 

စသည်တ ု ို့န္ငှို့စ်ပ်လျဉ်ျိုးဖပ ျိုးစစ်ဆ ျိုးကာ၊ ပပညို့်စုံမှုမရှ ဆသာဖဖ ြိုဖျက်သညို့်စက်ယန္တရာျိုးမျာျိုးက ု ဆမာငျ်ိုးနငပ်ခငျ်ိုး မပပြိုရ။ 

  ု ို့အပပငပုံ်မှနက် ုယ်တ ုငစ်စ်ဆ ျိုးပခငျ်ိုး (teiki jishu kensa)န္ငှို့ ် နျ်ိုးသ မ်ျိုးပခငျ်ိုး အဆပခအဆနက ုစစ်ဆ ျိုးဆရျိုး မှတ်တမ်ျိုးဇယာျိုးစသည်တ ု ို့ပဖငို့ ်

  နျ်ိုးသ မ်ျိုးမှုအဆပခအဆနက ုအတည်ပပြိုပေါ။ 

ဆရလမ်ျိုး

ဆကကာငျ်ိုး ဓာတ်ဆငွွဲ့ 

(MY)
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6.3. အချက်ပပပခငျ်ိုး၊ လမ်ျိုးညွှနခ်ျက်မျာျိုး လုပ် ုံျိုးလုပ်နည်ျိုး (အဆ ာက်အကူပပြိုစာအုပ် စာမျက်န္ာှ104) 

ဖဖ ြိုဖျက်သညို့်စက်ယန္တရာျိုးက ုဆမာငျ်ိုးန္ငှရ်ာတွင၊် စည်ျိုးမျဉ်ျိုးအရ အချက်ပပသူ၏အချက်ပပမှုန္ငှို့ ်လမ်ျိုးညွှနသူ်၏အချက်ပပမှု၊ လမ်ျိုးညွှနမ်ှုပဖငို့မ်ပဖစ် 

မဆနလုပ်ဆ ာငရ်ပေါမည်။ 

  ုသ ု ို့ပပြိုလုပ်ရနယ်ာဉ်ဆမာငျ်ိုးသူအဆနပဖငို့လု်ပ်ငနျ်ိုးမစမ တွင၊် ကက ြိုတငဖ်ပ ျိုးအချက်ပပသူန္ငှို့ ် လမ်ျိုးညွှနသူ်တ ု ို့ပဖငို့ ် အပခာျိုးဆသာ ဆ ာက်လုပ်ဆရျိုး 

စက်ယန္တရာျိုးစသည်တ ု ို့၏လုပ်ငနျ်ိုးအဆနအ ာျိုး၊ လုပ်သာျိုး၏အလုပ်ဆနရာ၊ အန္တရာယ်ရှ သညို့်ဆနရာန္ငှို့ ်အချက်ပပမှုနည်ျိုးလည်ျိုးမျာျိုးန္ငှို့စ်ပ်လျဉ်ျိုးဖပ ျိုး 

လံုဆလာက်စွာတ ုငပ်ငဆ် ွျိုးဆန္ျွိုးရနလ် ုအပ်သည်။ 

  ု ို့အပပင၊် အချက်ပပသူန္ငှို့ ် လမ်ျိုးညွှနသူ်တ ု ို့က ု အ ူျိုးတာဝနဆ်ပျိုး ာျိုးဆသာ တာဝနရ်ှ သူမှ ဆရွျိုးချယ်ဆသာဆကကာငို့၊်   ုသူ၏ အချက်ပပမှုပဖငို့ ်

ဆမာငျ်ိုးန္ငှရ်မည်။   ု ို့အပပင ်မရငှျ်ိုးလငျ်ိုးဆသာ အချက်ပပမှုအတွက် လုပ်ငနျ်ိုးက ုမပျက်မကွက်ဆခတတ ရပ်ဖပ ျိုး အတည်ပပြိုရနအ်ဆရျိုးကက ျိုးသည်။ ခန ို့မှ်နျ်ိုး 

ဆမာငျ်ိုးန္ငှမ်ှုန္ငှို့အ်ချက်ပပမှုမပေါဆသာယာဉ်ဆမာငျ်ိုးပခငျ်ိုးက ုဆသချာဆပေါက်ဆရှာငက်ျဉ်ရမည။် 

လမ်ျိုးညွှနသူ်သည် ယာဉ်ဆမာငျ်ိုးသူန္ငှို့ ်အလုပ်သမာျိုးတ ု ို့မှပမငလွ်ယ်ဖပ ျိုးအတည်ပပြိုန္ ငုဆ်သာအဝတ်အစာျိုးဝတ်ဖပ ျိုး ပမငလွ်ယ ဆသာလုပ်ငနျ်ိုးဆနရာ 

တွငလု်ပ်ဆ ာငရ်မည။် ယာဉ်ဆမာငျ်ိုးသူသည် ယာဉ်ဆမာငျ်ိုး  ုငခ်ံုမှမပမငရ်သညို့်ဆ ာငို့သ် ု ို့မဆရာက်သွာျိုး ဆစရန ် လမ်ျိုးညွှနသူ်၊ လုပ်သာျိုးတ ု ို့က ု 

အသဆံပျိုးရမည်။ 

<ဝ စ မှုတ်ဖပ ျိုးအချက်ပပပခငျ်ိုး> <အသပံဖငို့အ်ချက်ပပပခငျ်ိုး> 

• ဆဘျိုးကငျ်ိုးသည်：ဝ စ သတံ ု 2သ၊ံ  က်တ ုက် • ဆဘျိုးကငျ်ိုးသည်：allright (orai) ၊ allright (orai)

•ရပ်: ဝ စ သရံှည် •ရပ်: stop (stoppu)

ယာဉ်ဆမာငျ်ိုးသူမျာျိုးအကကာျိုး 

ကက ြိုတငသ်တ ဆပျိုးချက်မျာျိုးက ု 

အတည်ပပြိုပခငျ်ိုး 

(MY)
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7. မကက ငျ်ိုးနစ်ပညာန္ငှို့လ်ျှပ်စစ်အသ ပညာ

7.1. အာျိုး(force) (အဆ ာက်အကူပပြိုစာအုပ် စာမျက်န္ာှ107) 

7.1.1. အာျိုး၏ moment (moment of force) (အဆ ာက်အကူပပြိုစာအုပ် စာမျက်န္ာှ110) 

ပုံ7-8 တွငပ်ပ ာျိုးသညို့်အတ ုငျ်ိုး နတ်က  ု ဂွပဖငို့က်ျပ်ဆသာအခေါ၊ နတ်ဆပေါ်သ ု ို့သက်ဆရာက်ဆသာလှညို့်ပတ်မှုအာျိုးန္ငှို့၊် လ ဗာက  ု သံုျိုးဖပ ျိုး 

အဆလျိုးချ နရ်ှ ဆသာအရာဝတထ ြိုတစ်ခုက ုဆရွွဲ့လျာျိုးဆစဆသာအခေါအရာဝတထ ြိုတစ်ခုက ုဆရွွဲ့လျာျိုးဆစဆသာ “အာျိုး”၊ ၎ငျ်ိုးတ ု ို့က ု “အာျိုး၏ 

moment(moment of force)” ဟုဆခေါ်သည်။ 

အာျိုး၏ moment က  ုＭ＝Ｐ×ℓ ပဖငို့ဆ်ဖာ်ပပသည်။ 

အာျိုး၏ယူနစ် Ｐက  ု N (နယူတန)် ၊ f ၏ယူနစ်က ု cm  ာျိုးပေါက၊ အာျိုး၏ moment ယူနစ် ် Ｍ က  ု Ｎ･cm (နယူတနစ်ငတ် မ တာ) 

ပဖငို့ဆ်ဖာ်ပပသည်။ 

  ု ို့ဆကကာငို့ ် မူလ က ုကျပ်ဆသာအခေါ၊ ဂွ၏လက်က ုငက် ု ုပ်က ုငသ်ည်ို့ဆနရာသည် မူလ မှဆဝျိုးဆလ အာျိုးဆသျိုးငယ်ဆလပဖစ်ဖပ ျိုး၊ မူလ န္ငှို့န် ျိုးဆလ 

ကက ျိုးမာျိုးဆသာအာျိုးက ုလ ုအပ်သည်။ 

M1 ＝ P1×ℓ1 ................................M2 ＝ P2×ℓ2 

ပုံ7-8 အာျိုး၏ moment (moment of force)① 

ဆဖာက်စက်ပဖစ်ပေါက၊ ပုံ 7-9 တွငပ်ပ ာျိုးသညို့်အတ ုငျ်ိုးဥမငလ် ုဏဆ်ခေါငျ်ိုးအတွငျ်ိုးရှ ဆကျာက်တံုျိုးက ုခွ ဆသာအခေါ၊ ဆဖာက်စက် က လု ကျဆအာင ်

လုပ်ဆ ာငဆ်သာဆရွွဲ့လျာျိုးမှု moment သည်၊ W1 ×ℓ1ပဖစ်ဖပ ျိုး၊ ဆဖာက်စက်၏အဆလျိုးချ နဆ်ကကာငို့ ် moment သည် W0 ×ℓ0ပဖစ်သည်။ ။ 

  ု ို့ဆကကာငို့ ်(W 0 ×ℓ 0 )> (W 1 ×ℓ 1 ) ပဖစ်လျှငလ် ကျလ မို့်မည်မဟုတ်ပေါ။ 

ပုံ7-9 အာျိုး၏ moment (moment of force)① 

 နု္ကှ်ပခငျ်ိုးက ုတံု ို့ပပနမ်ှု

အတွက် 

ဥမငလ် ုဏဆ်ခေါငျ်ိုးအတွက် 

ဆဖာက်စက် 

(MY)
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mechanical grab ပဖစ်ပေါက၊ ပုံ 7-10 တွငပ်ပ ာျိုးသညို့်အတ ုငျ်ိုး ကွနက်ရစ်အပ ုငျ်ိုးအစမျာျိုး (gara)က ို့သ ု ို့အရာဝတထ ြို တစ်ခုက ုည ပ်ယူသညို့်အခေါ၊ 

စက်က ုလ ကျဆအာငလ်ုပ်ဆ ာငဆ်သာဆရွွဲ့လျာျိုးမှု moment တစ်ခုပဖစ်လာသည်။ 

ည ပ်ယူမညို့်အရာဝတတ ြို၏အဆလျိုးချ နမှ်ာ W3 ပဖစ်ပေါက၊ mechanical grab က ု လ ကျဆအာငလ်ုပ်ဆ ာငဆ်သာဆရွွဲ့လျာျိုးမှု moment သည်၊ W3 

×ℓ3 ပဖစ်ဖပ ျိုး၊ ဖဖ ြိုဖျက်ရန ်mechanical grab ၏အဆလျိုးချ န ်(Gripper အပေါအဝင)် ဆကကာငို့ ်moment သည် W2 ×ℓ2 ပဖစ်သည်။   ု ို့ဆကကာငို့ ်(W 0 

×ℓ 0 )> (W 1 ×ℓ 1 ) ပဖစ်လျှငလ် ကျလ မို့်မည်မဟုတ်ပေါ။ 

စက်မှအလှမ်ျိုး ဆဝျိုးဆသာဆနရာရှ အရာဝတထ ြိုက ုည ပ်ယူဆသာအခေါ၊ စက်က ုလ ကျဆအာငလု်ပ်ဆ ာငသ်လ ပုဖစ်ဖပ ျိုးဆရွွဲ့လျာျိုးဆသာ moment 

ကက ျိုးလာ ကာ၊ စက်လ ကျရနအ်န္တရာယ်က ုတ ုျိုးပွာျိုးဆစသည်။ 

  ု ို့ဆကကာငို့တ်တ်န္ ငုသ်မျှစက်န္ငှို့န် ျိုးသညို့်ဆနရာတွငရ်ှ ဆသာအရာဝတထ ြိုက ုည ပ်ယူရနလ် ုအပ်သည်။ 

ပုံ7-10 အာျိုး၏ moment (moment of force)② 

အ ူျိုးဖဖ ြိုဖျက်သညို့်စက်ယန္တရာျိုးသည်၊ လက်တံ(Boom)၏ဆ ာငို့ဆ်ပေါ်မူတည်ဖပ ျိုးစက်၏တည်ဖင မ်မှုပမာဏန မို့်လာကာ၊ လ ကျန္ ငုသ်ည်။ 

  ု ို့ဆကကာငို့ ု်တ်လုပ်သူမှသတ်မှတ် ာျိုးဆသာအမျာျိုး ံုျိုးအလုပ်လုပ်ရသညို့်အချငျ်ိုးဝက် က်ဆကျာ်ဖပ ျိုးအလုပ်မလုပ်မ ဆစရနသ်တ ပပြိုရနလ် ုအပ်

သည်။ 

ပုံ 7-11 အ ူျိုးဖဖ ြိုဖျက်သညို့်စက်ယန္တရာျိုးပဖငို့လု်ပ်ငနျ်ိုးလုပ်ချ နသ်တ ပပြိုရနအ်ချက်မျာျိုး 

လ ကျသွာျိုးဆစသညို့်အ

န္တရာယ်ရှ ဆသာဧရ ယာ 
အမျာျိုး ံုျိုးအလုပ်

လုပ်ရသညို့် 

အချငျ်ိုးဝက် 

လုပ်ငနျ်ိုးဧရ ယာ 

သတ ဆပျိုးဧရ ယာ 

(MY)
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7.2. ပဒပ် ု၊  ွ ငငအ်ာျိုးဗဟ ုချက်စသည် (အဆ ာက်အကူပပြိုစာအုပ် စာမျက်န္ာှ115) 

7.2.1. ပဒပ် ုန္ငှို့တ် ကျဆသာ ွ ငငအ်ာျိုး (အဆ ာက်အကူပပြိုစာအုပ် စာမျက်န္ာှ115) 

အရာဝတတ ြို၏ပဒပ် ုက ုရရန၊် တ ုငျ်ိုးတာပခငျ်ိုးအပပင၊် အရာဝတတ ြို၏ ု ည်န္ငှို့ ်တ ကျဆသာ ွ ငငအ်ာျိုးတ ု ို့မှ တွက်ချက်ပခငျ်ိုးပဖငို့ ်လည်ျိုးရန္ ငုသ်ည်။ 

  ုလ ုသည်မှာ အရာဝတထ ြို၏ပဒပ် ု =  ု ည် x တ ကျဆသာ ွ ငငအ်ာျိုးဟူ၍ပဖစ်သည်။ 

အရာဝတထ ြို၏ယူနစ်ပဒပ် ု  ုသည်မှာအရာဝတထ ြို၏ယူနစ် ု ည်တစ်ခုတွငရ်ှ ဆသာ ပဒပ် ုက ု  ုလ ုဖပ ျိုး၊ အဓ ကအရာဝတထ ြို မျာျိုး၏ယူနစ်ပဒပ် ု 

က ုဇယာျိုး7-1 တွငပ်ပ ာျိုးသည်။   ု ို့အပပင ် ဇယာျိုး7-1 အတွငျ်ိုး၊ 1m3 လျှငရ်ှ ဆသာပဒပ် ု (t) ၏ဆကာ်လသံည် 

တ ကျဆသာ ွ ငငအ်ာျိုးက ုဆဖာ်ပပသည်။ 

ဇယာျိုး7-1 အရာဝတထ ြို၏ယူနစ် ု ည် ပဒပ် ု

သ  

ဆကျာက်စရစ် 

အရာဝတတ ြိုအမျ ြိုျိုးအစာျိုး 1m3 လျှငရ်ှ ဆသာပဒပ် ု (t) အရာဝတတ ြိုအမျ ြိုျိုးအစာျိုး

ခ  

ဆကကျိုးန  

သမံဏ  

အလူမ န ယံ 

ကွနက်ရစ် 

ဆပမ 

ဆကျာက်မ ျိုးဆသွျိုး (အမှုန ို့)် 

cork 

သံကကပ ်

န္မှ်ျိုးဖတ်ဆကျာက် 

Andesite 

မ ျိုးသငို့ဆ်ကျာက် 

 ုံျိုးဆကျာက် (မာဆကျာဆသာ) 

1m3 လျှငရ်ှ ဆသာပဒပ် ု (t) 

 ုံျိုးဆကျာက ်(ဆပျာို့ဆပျာငျ်ိုးဆသာ) 

စကျငဆ်ကျာက် 

ဝက်သစ်ချပင ်

 ငျ်ိုးရှြူျိုးပင ်

သစ်ကတ ုျိုး 

ဆကျာက်စရစ် 

Gneiss 

(MY)
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အရာဝတထ ြို၏အရွယ်ပမာဏက ုတ ုငျ်ိုးတာဖပ ျိုး၊ ဤဇယာျိုးပဖငို့ ် ု ည်က ုအန ျိုးစပ် ံုျိုးခန ို့မှ်နျ်ိုးကာ၊ ရလာဆသာဂဏနျ်ိုးက ု အ  ုပေါအရာဝတထ ြို၏ 

တ ကျဆသာ ွ ငငအ်ာျိုးက ု ဆပမ ာက်ပေါက၊ အ  ုပေါအရာဝတထ ြို၏ပဒပ် ုက ု အန ျိုးစပ် ံုျိုးခန ို့မှ်နျ်ိုးတွက် ချက်န္ ငုသ်ည်။ (ဇယာျိုး 7-2 က ုကကညို့်ပေါ) 

ဇယာျိုး 7-2  ု ည်က ုအန ျိုးစပ် ံုျိုးခန ို့မှ်နျ်ိုးမှုပုံဆသနည်ျိုး 

အရာဝတတ ြို၏ပုံစံ 

နာမည် 

ဆ ာင်ို့မှနစ်တုဂံ 

 လငဒ်ေါ 

အဝ ုငျ်ိုးပပာျိုး 

အလံုျိုး 

dished head 

အဝ ုငျ်ိုး ုချွန ်

ကနဆ်တာို့ချွန ်

အပမငို့ ်

高さ 

ပုံစံ 

ု ည်အန ျိုးစပ် ံုျိုးခန ို့မှ်နျ်ိုးမှုပုံဆသနည်ျိုး 

အလျာျိုးလ ုက ်

ဆဒေါငလ် ကု ်

အချငျ်ိုး 

ဘ ဥပုံစံ 

အချငျ်ိုး 

ကတ ဂံပ ရမစ် 

အပမငို့ ်

အပမငို့ ်

အပမငို့ ်

အ ူ 

အချငျ်ိုး 

အချငျ်ိုး 

အချ

ငျ်ိုး

အ က်ဆအာက်ဆပခအချငျ်ိုး 

ဆအာက်ခံဆအာက်ဆပခအချငျ်ိုး 

အ ူ

ဆဒေါငလ် ုက်အရှည် 

အ
လ
ျာ
ျိုးလ

 ုက
်အ
ရ
ညှ

 ်

ဆအာက်ဆပခ 

ဆအာက်ဆပခ၏ဆအာက်ခံ 

ဆအာက်ဆပခအပမငို့ ်

ဆဒေါငလ် ုက ်x အလျာျိုးလ ုက် x အပမငို့ ်

(အချငျ်ိုး) 2 x အပမငို့ ်x 0.8 

(အချငျ်ိုး) 2 x အ ူ x 0.8 

(အချငျ်ိုး) 3 x 0.53 

(အပမငို့)်2×(အချငျ်ိုး×3-အပမငို့ ်x 2) x 0.53 

[(ဆအာက်ခံဆအာက်ဆပခအချငျ်ိုး) 2 + 

ဆအာက်ခံဆအာက်ဆပခအချငျ်ိုး x အ က်ဆအာက်ဆပခအချငျ်ိုး 

+ ( အ က်ဆအာက်ဆပခအချငျ်ိုး) 2 ] x အပမငို့ ်x 0.3

(အချငျ်ိုး) 2 x အပမငို့ ်x 0.3 

အရှည် x အကျယ် x အ ူ x 0.53

အန မို့်ဧရ ယာ x အပမငို့÷် 3 

(အန မို့်ဧရ ယာ = ဆအာက်ဆပခ x ဆအာက်ဆပခအပမငို့÷် 2) 

အပမငို့ ်

အပမငို့ ်

(MY)
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7.2.2.  ွ ငငအ်ာျိုးဗဟ ုချက် (အဆ ာက်အကူပပြိုစာအုပ် စာမျက်န္ာှ117) 

အရာဝတထ ြိုအာျိုးလံုျိုးအဆပေါ်တွင ်ွ ငငအ်ာျိုးသက်ဆရာက်သည်။ 

အရာ၀တထ ြိုက ုအပ ုငျ်ိုးအစငယ်မျာျိုးပဖငို့ခ်ွ  ုတ်ဖပ ျိုးစဉ်ျိုးစာျိုးဆသာအခေါ၊ ခွ  ုတ် ာျိုးဆသာအပ ုငျ်ိုးအသ ျိုးသ ျိုးအဆပေါ် ွ ငငအ်ာျိုးသက်ဆရာက်သည။် 

  ု ို့ဆကကာငို့ ်အရာ၀တထ မျာျိုးဆပေါ်တွင ်မျာျိုးစွာဆသာ အဖပ ြိုငအ်ာျိုး ( ွ ငငအ်ာျိုး) သက်ဆရာက်မှုရှ သည်ဟုယူ န္ ငုဖ်ပ ျိုး၊ ၎ငျ်ိုးအာျိုးမျာျိုး၏အငအ်ာျိုးစုက ုရှာ 

ကကညို့်ပေါက၊ ၎ငျ်ိုးသည် အရာဝတထ ြိုအဆပေါ်သက်ဆရာက်ဆသာ ွ ငငအ်ာျိုးန္ငှို့ည် မျှသည်။ ဤအငအ်ာျိုးစု၏သက်ဆရာက်သညို့် အမှတ်က ု ွ ငငအ်ာျိုး 

၏ဗဟ ုဟုဆခေါ်သည်။ 

 ွ ငငအ်ာျိုး၏ဗဟ ုသည်အရာဝတထ ြိုတစ်ခုအတွက်သတ်မှတ် ာျိုးဆသာဆနရာတွငရ်ှ ဖပ ျိုး၊ 

အရာဝတထ ြို၏တည်ဆနရာန္ငှို့ဆ်နရာချ ာျိုးမှုဆပပာငျ်ိုးလ သွာျိုးလျှငပ်င ်ွ ငငအ်ာျိုး၏ဗဟ ုမှာမဆပပာငျ်ိုးပေါ။ အရာဝတထ ြိုတစ်ခု၏ဆရွွဲ့လျာျိုးမှု (အရာဝတထ ြို 

တစ်ခုလံုျိုး၏ လှညို့်ပတ်မှုအာျိုးက ုဖယ် ုတ်ဖပ ျိုးစဉ်ျိုးစာျိုးမည်။) က ုမကက ငျ်ိုးနစ်နည်ျိုး ကျကျက ငုတွ်ယ်ဆသာအခေါ၊ 

၎ငျ်ိုးအရာဝတထ ြို၏စုစုဆပေါငျ်ိုး ွ ငငအ်ာျိုး သည် ွ ငငအ်ာျိုးဗဟ ုတွငဗ်ဟ ုပပြိုသည်ဟုယူ န္ ငုသ်ည်။ 

 ွ ငငအ်ာျိုးဗဟ ုချက်ရှာဆဖွနည်ျိုး 

7.2.3. အရာဝတထ ြိုတည်ဖင မ်မှု (တည်ဖင မ်ဆသာ (suwari)) (အဆ ာက်အကူပပြိုစာအုပ် စာမျက်န္ာှ117) 

ပုံ7-15 အရာဝတထ ြိုတည်ဖင မ်မှု 

[တည်ဖင မ်ဆနဆသာ] [Neutral] [တည်ဖင မ်ဆနဆသာ] 
[တည်ဖင မ်ဆနဆသာ] [မတည်ဖင မ်ဆသာ] 

(MY)
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7.3. အရာဝတထ ြို၏ဆရွွဲ့လျာျိုးမှု (အဆ ာက်အကူပပြိုစာအုပ် စာမျက်န္ာှ118) 

7.3.1. အပမနန်္ှုနျ်ိုးန္ငှို့အ်ရှ န ်(အဆ ာက်အကူပပြိုစာအုပ် စာမျက်န္ာှ118) 

အရာ၀တထ ြိုတစ်ခု၏ဆရွွဲ့လျာျိုးမှုပမနပ်ခငျ်ိုးဆန္ျှိုးပခငျ်ိုးအတ ုငျ်ိုးအတာတ ု ို့က ုဆဖာ်ပပဆသာပမာဏက ုအပမနန်္ှုနျ်ိုးဟုဆခေါ် ဖပ ျိုး၊ 

အချ နယ်ူနစ်တစ်ခုအတွငျ်ိုးအရာဝတတ ြိုဆရွွဲ့လျာျိုးသွာျိုးဆသာအကွာအဆဝျိုးပဖငို့ဆ်ဖာ်ပပသည်။ 

မတူည ဆသာအပမနန်္ှုနျ်ိုးပဖငို့ဆ်ရွွဲ့လျာျိုးမှုတွင၊် တစ်နည်ျိုးအာျိုးပဖငို့ ်အပမနန်္ှုနျ်ိုးက ုဆပပာငျ်ိုးလျက်ဆရွွဲ့လျာျိုးဆသာအခေါ၊   ုဆပပာငျ်ိုးလ  မှု၏အတ ုငျ်ိုးအတာ 

က ုဆဖာ်ပပဆသာပမာဏက ုအရှ နဟ်ုဆခေါ်သည်။ 

7.3.2. ဖငို့ဆ်န္ျှိုးပခငျ်ိုး (အဆ ာက်အကူပပြိုစာအုပ် စာမျက်န္ာှ119) 

စည်ျိုးမျဉ်ျိုးအရ  ုတ်တရက်ဆရှွဲ့တ ုျိုးဆမာငျ်ိုးန္ငှပ်ခငျ်ိုး၊  ုတ်တရကရ်ပ်တန ို့ပ်ခငျ်ိုးတ ု ို့က ုမပပြိုလုပ်ရဆသာ်လည်ျိုး၊  ုတ်တရက်ဆရှွဲ့တ ုျိုး ဆမာငျ်ိုးန္ငှပ်ေါကက 

ယာဉ်ဆမာငျ်ိုးသူသည် အဆနာက်ဘက်သ ု ို့ ွ ခံရကာ၊  ုတ်တရကရ်ပ်တန ို့လ် ုက်ပေါကယာဉ်ဆမာငျ်ိုးသူသည် အဆရှွဲ့သ ု ို့ပပြိုတ်ကျမလ ုပဖစ်သွာျိုးမည်။ 

အဘယ်ဆကကာငို့ ် ုဆသာ်အရာဝတထ ြိုတစ်ခုသ ု ို့ပပငပ်မှအာျိုးတစ်ခုမသက်ဆရာက်မချငျ်ိုး၊ တည်ဖင မ်ဆနဆသာအချ နတ်ွင ် အဖမ  

တမ်ျိုးတည်ဖင မ်ဆနဆသာ အဆနအ ာျိုးအတ ုငျ်ိုး က်ရှ ဆနဖပ ျိုး၊ ဆရွွဲ့လျာျိုးဆနဆသာအခေါတွင ် ဆရွွဲ့လျာျိုးဆနသညို့်အတ ုငျ်ိုး က်ရှ ဆန ဆသာ 

သဘာဝရှ ဆသာဆကကာငို့၊် ၎ငျ်ိုးက ု ဖငို့ဆ်န္ျှိုးပခငျ်ိုး (inertia) ဟုဆခေါ်သည်။ 

ဆနာက်တစ်နည်ျိုးပဖငို့ဆ်ပပာရလျှင၊် တည်ဖင မ်ဆနဆသာအရာဝတတ ြိုက ုဆရွွဲ့လျာျိုးရန၊် ဆရွွဲ့လျာျိုးဆနဆသာအရာ၀တထ ြို၏ အပမနန်္ှုနျ်ိုး န္ငှို့ဆ်ရွွဲ့လျာျိုးသညို့်ဦျိုး 

တည်ချက်က ုဆပပာငျ်ိုးရန ် ပပငပ်အာျိုးတစ်ခုလ ုအပ်သည်။ အပမနန်္ှုနျ်ိုးဆပပာငျ်ိုးပုံကက ျိုးမာျိုးဆလဆလ၊ တစ်ဖန ် အရာဝတတ ြိုသည ် ဆလျိုးဆလဆလ၊ 

၎ငျ်ိုးအတွက် လ ုအပ်ဆသာအာျိုးမှာကက ျိုးမာျိုးသည်။ 

  ု ို့ဆကကာငို့ဆ်မာငျ်ိုးန္ငှဆ်န  ပဖစ်ဆသာဖဖ ြိုဖျက်သညို့်စက်ယန္တရာျိုးတွင၊် ဖငို့ဆ်န္ျှိုးအာျိုးကလုပ်ဆ ာငဖ်ပ ျိုး၊ အပမနန်္ှုနျ်ိုးတ ုျိုးလာ 

သည်န္ငှို့အ်တူဖငို့ဆ်န္ျှိုးအာျိုး လည်ျိုးတ ျုိုးလာကာ၊ ဖငို့ဆ်န္ျှိုးအာျိုးသည်အပမနန်္ှုနျ်ိုးက ု 2ပဖငို့ဆ်ပမ ာက် ာျိုးသညို့်အချ ြိုျိုးအတ ုငျ်ိုး ကက ျိုးလာသည်။ 

တူည ဆသာအပမနန်္ှုနျ်ိုးပဖငို့ဆ်ရွွဲ့လျာျိုးမှု 

မတူည ဆသာအပမနန်္ှုနျ်ိုးပဖငို့ဆ်ရွွဲ့လျာျိုးမှု 

(MY)
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7.3.3. ဗဟ ုမှခွာအာျိုး၊ ဗဟ ုသ ု ို့ချဉ်ျိုးကပ်အာျိုး (အဆ ာက်အကူပပြိုစာအုပ် စာမျက်န္ာှ120) 

အဆလျိုးချ နတ်စ်ခုက ု  နျ်ိုး ာျိုးသညို့်ကက ြိုျိုးတစ်ဖက်စွနျ်ိုးက ုက ုင ်ာျိုးဖပ ျိုး၊ အဆလျိုးချ နက် ုအဝ ုငျ်ိုးပုံလည်ပတ်ဆစလျှင၊် လက်က ု အဆလျိုးချ နရ်ှ ရာ 

ဘက်သ ု ို့ ွ လ မို့်မည်။ အဆလျိုးချ နက် ုပမနပ်မနလှ်ညို့်ပေါက၊ လက်က ုပ ုဖပ ျိုး ွ ဆနသည်က ုခံစာျိုးရပေါလ မို့်မည်။ ဤအချ နတ်ငွက်က ြိုျိုးမှလက်က ုလွှတ် 

လ ုက်ပေါက၊ အဆလျိုးချ နသ်ည်လက်လွှတ်လ ုက်သညို့်အချ နတ်ွငရ်ှ  ဆနဆသာဆနရာမှ tangent လ ုငျ်ိုးဦျိုးတည်ရာသ ု ို့လွငို့သွ်ာျိုးမည်ပဖစ်ဖပ ျိုး၊ 

အဝ ုငျ်ိုးပုံလည်ပတ်ဆနမည်မဟုတ်ပေါ။ 

ဤနည်ျိုးအာျိုးပဖငို့အ်ရာဝတထ ြိုသည်အဝ ုငျ်ိုးပုံလည်ပတ်ဆနဆစရနအ်တွက်၊ အရာဝတတ ြိုတွင ် အာျိုးတစ်ခုက ု (အ က်ပေါဥပမာတွင ်

လက်ပဖငို့က်က ြိုျိုးမှတစ် ငို့အ်ဆလျိုးချ နတ်စ်ခုက ု ွ ဆနဆသာအာျိုး) သက်ဆရာက်ဆစရမည်။ ဤအရာဝတထ ြိုက ုအဝ ုငျ်ိုးပုံလည် ပတ်ဆနဆစသညို့်အာျိုးက ု 

ဗဟ ုသ ု ို့ချဉ်ျိုးကပ်အာျိုးဟုဆခေါ် ဖပ ျိုး၊ ၎ငျ်ိုးန္ငှို့အ်ာျိုးကက ျိုးမာျိုးမှုတူည ဖပ ျိုး၊ ဦျိုးတည်ရာ န ို့က်ျငဘ်က် တွငရ်ှ ဆနဆသာအာျိုးက ု (အ က်ပေါဥပမာတွင ်

လက်က ု ွ ဆနဆသာအာျိုး) ဗဟ ုမှခွာအာျိုးဟုဆခေါ်သည်။ 

ဥပမာအာျိုးပဖငို့၊် ဖဖ ြိုဖျက်သညို့်စက်ယန္တရာျိုးပဖငို့ ် မတ်ဆစာက်ဆသာ ငဆ်ပခဆလျှာက ု ငျ်ိုးဆသာအခေါ၊  ုတတ်ရက်စတ ယာရင ် က ုလှညို့်ပေါက 

 ွ ငငအ်ာျိုးဗဟ ုချက်သ ု ို့ ဗဟ ုမှခွာအာျိုးသက်ဆရာက်မည်ပဖစ်ကာ၊ အပပငဘ်က်သ ု ို့အာျိုးပပငျ်ိုးပပငျ်ိုး ွ  ုတ်ခံ ရမည်ပဖစ်ကာ၊ လ ကျသွာျိုးဆစသညို့် 

အန္တရာယ်ကက ျိုးလာမည်။  

အရာဝတထ ြို 

အလယ်ဗဟ  ု

(လက်) 

(MY)
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7.3.4. ပွတ်တ ုက်မှု (အဆ ာက်အကူပပြိုစာအုပ် စာမျက်န္ာှ120) 

（1）တည်ဖင မ်ဆသာပွတ်တ ုက်မှုန္ငှို့ဆ်ရွ ွဲ့လျာျိုးဆနဆသာပွတ်တ ုက်မှု

အရာဝတထ ြိုတစ်ခုန္ငှို့တ်စ်ခု  မ ဆသာအခေါ၊ ပွတ်တ ုက်အာျိုးဟုဆခေါ်ဆသာခုခံမှုတစ်ခုပဖစ်ဆပေါ်လာသည်။ အရာဝတထ ြိုတစ်ခုက  ု ကကမ်ျိုးပပငဆ်ပေါ် 

သ ု ို့မဟုတ်ဘုတ်ပပာျိုးဆပေါ်တွင ်ာျိုးဖပ ျိုး၊ ၎ငျ်ိုးက ုတွနျ်ိုးပခငျ်ိုးသ ု ို့မဟုတ် ွ ပခငျ်ိုးပဖငို့ဆ်ရွွဲ့လျာျိုးကကညို့်ပေါက၊ သတ်မှတ်  ာျိုးဆသာကန ို့သ်တ်ချက် 

ဆအာက်ရှ အာျိုးတစ်ခုပဖငို့တ်ွနျ်ိုးလျှငပ်ငမ်ဆရွွဲ့ဆသာ်လည်ျိုး၊ ၎ငျ်ိုး က်ဆကျာ်လွနပ်ေါက ဆရွွဲ့သွာျိုးလ မို့်မည်။ ဤကန ို့သ်တ်ချက်ဆအာက် 

ရှ ပွတ်တ ုက်အာျိုး က ု တည်ဖင မ်ဆသာပွတ်တ ုက်အာျိုးဟုဆခေါ် ဖပ ျိုး၊ ကန ို့သ်တ်ချက်ရှ  ပွတ်တ ုက်အာျိုးက ု 

အမျာျိုး ံုျိုးတည်ဖင မ်ဆသာပွတ်တ ုက်အာျိုးဟုဆခေါ်သည်။ 

ပွတ်တ ုက်အာျိုးသည်ပုံမှနအ်ာျိုးန္ငှို့ ်က်သွယ်မှုမျက်န္ာှပပင၏်အဆပခအဆနန္ငှို့ ်က်န္ယွ်ဖပ ျိုး၊  က်သွယ်မှုမျက်န္ာှပပင၏် အရွယ်အစာျိုးန္ငှို့မ်သက် 

  ုငဆ်ပ။  အရာဝတထ ြိုသည်ကကမ်ျိုးပပငဆ်ပေါ်ဆလျှာကျကာဆရွွဲ့လျာျိုးဆနသညို့်တ ုငဆ်အာင၊် ပုံမှနရ်ှ ဆနဆသာ အာျိုးတစ်ခုက ု ပ်ဆပေါငျ်ိုးမဆပျိုးပေါက ရပ်သွာျိုး 

လ မို့်မည်။ 

ဤသည်မှာလှုပ်ရှာျိုးဆနဆသာအချ နတ်ွငလ်ည်ျိုးပွတ်တ ုက်အာျိုးရှ ပခငျ်ိုးဆကကာငို့ပ်ဖစ်သည်။ ၎ငျ်ိုးက ု ဆရွွဲ့လျာျိုးဆနဆသာပွတ်တ ုက် မှု (လှုပ်ရှာျိုးဆနဆသာ 

ပွတ်တ ုက်မှုဟုလည်ျိုးဆခေါ်သည်) ဟုဆခေါ် ဖပ ျိုး၊ အပမငို့ ်ံုျိုးတည်ဖင မ်ဆသာပွတ်တ ုက်အာျိုး က်ဆသျိုးငယ်သည်။ ဆပပာငျ်ိုးဆ ွှွဲ့ဆသာအခေါ၊ 

ကကမ်ျိုးပပငဆ်ပေါ် ရှ  ဝနမ်ျာျိုးက ုဆလျှာတ ုက်ဖပ ျိုးဆ ွှွဲ့သညို့်အခေါစသညို့်၊ ဆရွွဲ့လျာျိုးသည်အ  အငအ်ာျိုးကက ျိုးကက ျိုး မာျိုးမာျိုးလ ုအပ်ဆသာ်လည်ျိုး၊ 

တစ်ကက မ်ဆရွွဲ့သွာျိုးပေါက န္ှု ငျ်ိုးယှဉ် ကကညို့်လျှငလ်ွယ်လွယ်ကူကူ က်လက်ဆရွွဲ့လျာျိုးန္ ငုဆ်သာဆကကာငို့၊် သည်ဤပခာျိုးနာျိုးချက်က ုသတ ပပြိုမ လ မို့်မည်။ 

ဆမာငျ်ိုးန္ငှဆ်နစဉ် ဘရ တ်အလုပ် လုပ်ရနခ်က်ခ  (ဖငို့ဆ်န္ျှိုးအာျိုးက ု ပ်ဆပေါငျ်ိုး ပခငျ်ိုးဆကကာငို့ပ်ဖစ်လာဆသာ်လည်ျိုး) ရပခငျ်ိုးမှာ၊ 

ဤအဆကကာငျ်ိုးရငျ်ိုးဆကကာငို့ပ်ဖစ်သည။် 

အမျာျိုး ံုျိုးတည်ဖင မ်ဆသာပွတ်တ ုက်အာျိုး (F) = μ x ပုံမှနအ်ာျိုး (W) 

(MY)
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7.4. လျှပ်စစ်  ုငရ်ာဗဟုသုတ (အဆ ာက်အကူပပြိုစာအုပ် စာမျက်န္ာှ123) 

7.4.1. ဗ ု ို့အာျိုး၊ လျှပ်စစ်စ ျိုးဆကကာငျ်ိုးန္ငှို့ခ်ုခံမှုအကကာျိုး က်စပ်မှု (အဆ ာက်အကူပပြိုစာအုပ် စာမျက်န္ာှ124) 

လျှပ်စစ်သည် လျှပ်စစ်ပတ်လမ်ျိုးဆကကာငျ်ိုးရှ  လျှပ်စစ်ခုခံမှု (ohm: Ω) သည်ည မျှပေါက၊ ဗ ု ို့အာျိုး (volt: V) ပ ုမ ုကက ျိုးလျှင ်လျှပ်စစ်စ ျိုးဆကကာငျ်ိုး 

(ampere: A) ပ ုကက ျိုးလာဖပ ျိုး၊ တစ်ဖန ် ခုခံမှုပ ုကက ျိုးလာပေါက (ဥပမာ၊ လျှပ်စစ်ဝေါယာကက ြိုျိုး ပဖစ်လျှငပ် ုပေါျိုးလွှာလာပေါက) လျှပ်စစ်စ ျိုးဆကကာငျ်ိုး 

က ုကန ို့သ်တ်ခံရသည်။ ဤ က်န္ယွ်မှုက ုဆဖာ်ပပပေါက ဆအာက်ပေါ အတ ုငျ်ိုးပဖစ်သည်။ 

လျှပ်စစ်စ ျိုးဆကကာငျ်ိုး  (A)  =
 ဗ ု ို့အာျိုး (V) 

 ခုခံမှု（Ω)

7.4.2. လျှပ်စစ်အန္တရာယ် (အဆ ာက်အကူပပြိုစာအုပ် စာမျက်န္ာှ124) 

လူ ို့ခန္ဓာက ုယ်၏အစ တ်အပ ုငျ်ိုးတစ်ခုသည်လျှပ်စစ်စ ျိုးဆနဆသာအပ ုငျ်ိုးက ု  မ ဆသာအခေါ၊ လူ ို့ခန္ဓာက ုယ်တွငလ်ျှပ်စစ်စ ျိုးဆကကာငျ်ိုးစ ျိုး ငျ်ိုးသည်က ု 

ဓာတ်လ ုက်ပခငျ်ိုးဟုဆခေါ်သည်။  ုံပခငျ်ိုးက ုခံစာျိုးရသည်ို့အ ငို့မှ်၊ ကကက်သာျိုးဆတာငို့တ်ငျ်ိုးပခငျ်ိုး၊ အာ ံုဆကကာဆလပဖတ်ပခငျ်ိုးအပပင ်

ဆသ ံုျိုးသည်ို့အ ငို့ ် အ  ပငပ်ဖစ်န္ ငုသ်ည်။ ၎ငျ်ိုးအ ငို့မှ်ာ၊ ဓာတ်လ ုက်သညို့်အဆပခအဆနမှာ (စ ုစွတ်ဆသာဆနရာ၊ ဆချွျိုး ွက်ပခငျ်ိုး၊ 

လျှပ်စစ်စ ျိုး ငျ်ိုးသညို့်လမ်ျိုးဆကကာငျ်ိုး၊ လျှပ်စစ်စ ျိုး ငျ်ိုးမှု ပမာဏ၊ လျှပ်စစ်ပဖတ်သွာျိုးသညို့်အချ နစ်သပဖငို့)် အဆပေါ်မူတည်၍ ကွ ပပာျိုးဆသာ်လည်ျိုး၊ 

ဆယဘုယျအာျိုးပဖငို့ ် ဆပပာငျ်ိုးလ ဆန ဆသာစ ျိုးဆကကာငျ်ိုးန္ငှို့ ် တ ုက်  ုက်စ ျိုးဆကကာငျ်ိုးတ ု ို့သည် ခန္ဓာက ုယ်အတွငျ်ိုးစ ျိုး ငျ်ိုးဆသာအခေါ၊ ဇယာျိုး 

7―3အတ ုငျ်ိုးပဖစ်န္ ငုသ်ည်။ 

ဇယာျိုး 7―3 လျှပ်စစ်စ ျိုးဆကကာငျ်ိုးခန္ဓာက ုယ်တွငစ် ျိုး ငျ်ိုးဆသာအခေါတံု ို့ပပနမ်ှု ယူနစ် mA (milliampere) 

မှတ်ချက်) 1mA သည် 1/1000Ａ (ampere) ပဖစ်သည်။ 

လူ ို့ခန္ဓာက ုယ်၏ခုခံမှုက ုအဆရပပာျိုး၏ခုခံမှုန္ငှို့လူ် ို့ခန္ဓာက ုယ်အတွငျ်ိုးပ ုငျ်ိုးရှ ခုခံမှုဟူ၍ခွ ပခာျိုး ာျိုးသည်။ အဆရပပာျိုး၏ခုခံမှုသည် အဆရပပာျိုး 

ဆပခာက်ဆသွွဲ့ဆနဆသာအခေါ 10,000Ω (ohm) က ုခံန္ ငုရ်ညရ်ှ ဆသာ်လည်ျိုး၊ ဆချွျိုး ွက်ဆနပခငျ်ိုးသ ု ို့မဟုတ်ဆပခလက်န္ငှို့အ်ဝတ်မျာျိုးစ ုစွတ်ဆနသညို့်အခေါ၊ 

500 မ ှ1,000Ω အ  ကျ ငျ်ိုးသည်။ လူ ို့ခန္ဓာက ုယ်အတွငျ်ိုးပ ုငျ်ိုးရှ ခုခံမှုသည် 500Ω ခန ို့ပ်ဖစ်သည်။ 

ဥပမာအာျိုးပဖငို့၊် 100Ｖရှ ဆသာလျှပ်စစ်ဗ ု ို့အာျိုး ပဖငို့ဓ်ာတ်လ ုက်ပေါက၊ 

 ဆပခလက်မျာျိုးစ ုစွတ်ဆနဆသာအဆပခအဆန

လျှပ်စစ်စ ျိုးဆကကာငျ်ိုး =
 ဗ ု ို့အာျိုး

ခုခံမှု
=

100

1,000
= 0.1𝑎𝑚𝑝𝑒𝑟𝑒 = 100mA 

 ပံုမှနအ်ဆပခအဆန

လျှပ်စစ်စ ျိုးဆကကာငျ်ိုး =
100

10,000
= 0.01𝑎𝑚𝑝𝑒𝑟𝑒 = 10mA 

ဟူ၍ပဖစ်လာဖပ ျိုး၊ ပ မတစ်ဆယာက်၏အဆပခအဆနတွငလ်ျှပ်စစ်ဆရှာို့ခ်ပဖငို့ဆ်သ ံုျိုးမှုအန္တရာယ်အလွနပ်မငို့မ်ာျိုးသည်။ 

2. နာကျငမ်ှုန္ငှို့ ်ဆရာှို့ပဖစ်ပခငျ်ိုး

(သ ု ို့ဆသာ်ကကက်သာျိုးမျာျိုးက လုှုပ်ရှာျိုးန္ ငုသ်ည်)

3. နာကျငမ်ှုန္ငှို့ ်ဆရှာို့ပဖစ်ပခငျ်ိုး

( ကကက်သာျိုးဆတာငို့တ်ငျ်ိုးပခငျ်ိုး၊ အသက်ရှြူကျပ်ပခငျ်ိုး)

ဓာတ်လ ုက်ပခငျ်ိုး၏သက်ဆရာက်မှု 
ဆပပာငျ်ိုးလ ဆနဆသာစ ျိုးဆကကာငျ်ိုး (AC) တ ကု်  ုက်စ ျိုးဆကကာငျ်ိုး (DC) 

1. တစစ်စစ်ခံစာျိုးရသည်

4. ချက်ချငျ်ိုးဆသဆစန္ ငုသ်ည်

အဖ ု အဖ ု အမ အမ 

(MY)
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ဇယာျိုး7-4 ပ ု ို့လွှတ်လျှပ်စစ်ပဖန ို့ပ်ဖြူျိုးလ ုငျ်ိုးမျာျိုးမှ အကွာအဆဝျိုးခွ ပခာျိုးပခငျ်ိုး

လျှပ်စစ် 

ပတ်လမ်ျိုး 

လျှပ်စစ်ပဖန ို့ပ်ဖြူျိုး

လ ုငျ်ိုး 

ပ ု ို့လွှတ်ဓာတ်

အာျိုးလ ုငျ်ိုး 

ပ ု ို့လွှတ်ဓာတ်အာျိုး

လ ုငျ်ိုးလျှပ်စစ်ဗ ု ို့(V) 

အနည်ျိုး ံုျိုးအကွာအဆဝျိုးခွ ပခာျိုးပခငျ်ိုး（m）

အလုပ်သမာျိုးစံန္ှုနျ်ိုးဌာန 

 ဌာနမ ျိုးအသ ဆပျိုးချက် * 

1.0 န္ငှို့အ် က ် 2.0 န္ငှို့အ် က် 

 (မှတ်ချက်) * 1975 ခနု္စ်ှ ဒ ဇငဘ်ာလ 17 ရက် အဆပခခံသတ်ဆပျိုးချက် အမှတ်စဉ် 759 

** လျှပ်ကာကာကွယ် ာျိုးသညို့်  ုပေါကသက်  ုငမ်ှုမရှ ပေါ။ 

*** “လျှပ်စစ်ကုမပဏ ၏စံတနဖ် ုျိုး”သည် TEPCO ပဖစ်ဆသာအခေါက ုဆဖာ်ပပ ာျိုးပခငျ်ိုးပဖစ်သည်။ 

ဤအမျ ြိုျိုးအစာျိုးန္ငှို့စံ်တနဖ် ုျိုးသည်လျှပ်စစ်ဓာတ်အာျိုးကုမပဏ တစ်ခုချငျ်ိုးက လု ကု၍်ကွ ပပာျိုးပခာျိုးနာျိုးသည်။

(လျှပ်စစ်ပဖန ို့ပ်ဖြူျိုးလ ုငျ်ိုး) (ပ ု ို့လွှတ်ဓာတအ်ာျိုးလ ုငျ်ိုး) 

ပ ု ို့လွှတ်ဓာတ်အာျိုးလ ုငျ်ိုးဆပမပပငအ် ကရ်ှ လ ငုျ်ိုး

ဗ ု ို့အာျိုးပမငို့လ်ျှပ်စစ်ပဖန ို့ပ်ဖြူျိုးလ ုင်ျိုး 

ဆ
ဘ
ျိုးက

င
ျိုးသ

ည်
 

ဆ
ဘ
ျိုးက

င
ျိုးသ

ည်
 

ဆ
ဘ
ျိုးက

င
ျိုးသ

ည်
 

ဆ
ဘ
ျိုးက

င
ျိုးသ

ည်
 

ဆဘျိုးကငျ်ိုးသည် 

ဆဘျိုးကငျ်ိုးသည ်

ဗ ု ို့အာျိုး

ပမငို့ ်

reduct

ion 

လ ုငျ်ိုး

ဓာတတ် ုငဆ်ပေါ် ရှ  ရနစ်ဆဖာ်မာ 

လူဆနအ မ်ဘက်ပခမ်ျိုး ယာဉ်ဆကကာလမ်ျိုးဘက်ပခမ်ျိုး 

ဗ ု ို့အာျိုး 

န မို့ ်

လ ုငျ်ိုး 

 ရနစ်ဆဖာ်မာ 

အ  ၊ ဗ ု ို့အာျိုးပမငို့် 

လ ုငျ်ိုးမျာျိုးရှ ဆသာ

ဆကကာငို့သ်တ ပပြို 

ရနလ် ုအပ်သည် 

လျှပ်စစ်ကုမပဏ ၏စံတနဖ် ုျိုး 

100/200 န္ငှို့အ် က ်

လျှပ်စစ်ပ ု ို့လွှတလ် ုငျ်ိုး၏ အပ ုငျ်ိုးအမျာျိုးစုသည်စတ ျိုး 

တာဝေါတ ငုမ်ျာျိုးပဖစ်ဆသာလ်ည်ျိုး၊ ဓာတတ် ငုပ်ဖစ်ဆန 

သည်မျာျိုးလည်ျိုးရှ ဆသာဆကကာငို့သ်တ ပပြိုရနလ် ုအပ်သည် 

ဆဘျိုး

ကငျ်ိုး

သည်

အကွာအဆဝျိုးခွ ပခာျိုးပခငျ်ိုး 

အလနွပ်မငို့မ်ာျိုးဆသာဗ ု ို့အာျိုး 

(MY)
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7.4.3. ဘက် ရ က ုငတ်ွယ်ပခငျ်ိုး (အဆ ာက်အကူပပြိုစာအုပ် စာမျက်န္ာှ127) 

ဘက် ရ   ုသည်မှာလျှပ်စစ်စွမ်ျိုးအငက် ုဓာတုဆဗဒစွမ်ျိုးအငအ်ပဖစ်ဆပပာငျ်ိုးလ သ ုဆလှာငဖ်ပ ျိုး (၎ငျ်ိုးက ုအာျိုးသွငျ်ိုးပခငျ်ိုးဟုဆခေါ်သည်) ၊ လ ုအပ်သလ ု 

လျှပ်စစ်စွမ်ျိုးအငအ်ပဖစ် ုတ်ယူန္ ငုသ်ညို့် (၎ငျ်ိုးက ုအာျိုး ုတ်ပခငျ်ိုးဟုဆခေါ် သည်) ပစစည်ျိုးပဖစ်သည်။ 

ဘက် ရ က ုက ုငတ်ွယ်ဆသာအခေါဆအာက်ပေါအချက်မျာျိုးက ုအ ူျိုးသတ ပပြိုသငို့သ်ည်။ 

① ဖုနမ်ှုန ို့န်္ငှို့အ်ညစ်အဆကကျိုးမျာျိုးက ုအဖမ ဖယ်ရှာျိုးဖပ ျိုး၊ သန ို့ရ်ှငျ်ိုးစွာ ာျိုးပေါ။ (ယ ုစ မို့်မှု (အာျိုး ုတ်ပခငျ်ိုး) ၏အရငျ်ိုးအပမစ် ပဖစ်လာမည်။)

② ဆပေါငျ်ိုးခံဆရက ု H (High) level န္ငှို့် L (Low) level ကကာျိုးတွငရ်ှ ဆနဆစဆအာငပ်ဖညို့်ပေါ။ (အာျိုးဆပျာို့ဆစဆသာ 

 ာဖျြူရစ်အက် စ်က ုမ ညို့်ပေါန္ငှို့။် ) 

③ ဆပေါငျ်ိုးခံဆရအလွနအ်ကျွံမ ညို့်ပေါန္ငှို့ ်(ယ ုစ မို့်ဖပ ျိုးတ ကျဆသာ ွ ငငအ်ာျိုးဆပပာငျ်ိုးလ သွာျိုးလ မို့်မည်) ။

④ ဘက် ရ အရည်အ ငို့က် ုအခနျ်ိုးတစ်ခုစ အတွက်ည ဆအာငပ်ပြိုလုပ်ပေါ။

⑤ မလ ုအပ်ဘ အလွနအ်ကျွံအာျိုးက ုမ ုတ်ပေါန္ငှို့။်

⑥ ကကမ်ျိုးတမ်ျိုးစွာမက ုငပ်ေါန္ငှို့။်

⑦ ချ တ် က်မှုမဆကာငျ်ိုးပခငျ်ိုးမပဖစ်ဆစရန၊် တာမငန်ယ်က ုအခေါအာျိုးဆလျာ်စွာတငျ်ိုးကျပ်ပေါ။

⑧ ဂွစသည်တ ု ို့ပဖငို့ ်short-circuit မပပြိုလုပ်ရနသ်တ ပပြိုပေါ။

⑨ တ ကျဆသာ ွ ငငအ်ာျိုးက ုတ ုငျ်ိုးတာဖပ ျိုး၊ 1.22 န္ငှို့ဆ်အာက်ဆရာက်သွာျိုးပေါက ချက်ချငျ်ိုးအာျိုးသွငျ်ိုးပေါ။

⑩ ဘက် ရ စစ်ဆ ျိုးက ရ ယာပဖငို့ဗ် ု ို့အာျိုးက ုတ ုငျ်ိုးတာပေါ။

မှတ်ချက်) ဆပေါငျ်ိုးခံဆရပဖညို့်သညို့်အခေါ：ဘက် ရ အတွငျ်ိုးရှ အရည်သည်အာျိုးဆပျာို့ဆစဆသာ  ာဖျြူရစ်အက် စ်ပဖစ် ဆသာဆကကာငို့၊် 

အကာအကွယ် မှနမ်ျာျိုးန္ငှို့အ်ကာအကွယ်လက်အ တ်မျာျိုးက ုဝတ်ပေါ။ အဆရပပာျိုးဆပေါ်သ ု ို့ကျသွာျိုးပေါက၎ငျ်ိုးက ု ဆရမျာျိုးမျာျိုးပဖငို့ဆ် ျိုးဆကကာပေါ။ 

မျက်စ   ဝငသွ်ာျိုးပေါက ဆရမျာျိုးမျာျိုးပဖငို့ဆ် ျိုးဖပ ျိုးမျက်စ အ ူျိုးကု ရာဝနန်္ငှို့ပ်ပပေါ။ 

ပုံ 7-17 ဟ ုက်ဒ  ုမ တာဖတ်ပုံဖတ်နည်ျိုး 

7.4.4. ဘက် ရ အာျိုးသွငျ်ိုးပခငျ်ိုး (အဆ ာက်အကူပပြိုစာအုပ် စာမျက်န္ာှ128) 

 အငဂ်ျငလ်ည်ပတ်ဆနစဉ်၊ အာျိုးပပနသွ်ငျ်ိုးန္ ငုဆ်သာမ ျိုးစက် (ဆအာ်လ်တာဆနတာ သ ု ို့မဟုတ် ဒ ငုန်မ ု) ပဖငို့အ်ာျိုးသွငျ်ိုးဆသာ်လည်ျိုး၊ ဖဖ ြိုဖျက်သညို့် 

စက်ယန္တရာျိုးအသံုျိုးပပြိုမှုအဆပခအဆနန္ငှို့ ် voltage regulator တွငသ်တ်မှတ် ာျိုးဆသာ ဗ ု ို့အာျိုးဆပေါ် မူတည၍်၊ ဘက် ရ မှသံုျိုးစွ ဆသာစွမ်ျိုးအငက် ု 

လုံဆလာက်စွာမပဖညို့်န္ ငုပ်ခငျ်ိုးမျာျိုးရှ သည်။   ုသ ု ို့ဆသာအဆပခအဆနမျ ြိုျိုးတွင၊်   ုအတ ုငျ်ိုး  က်သံုျိုးပေါကဘက် ရ သက်တမ်ျိုးတ ု သွာျိုးမည်ပဖစ် 

ဆသာဆကကာငို့၊်  ပ်ဆ ာငျ်ိုးအာျိုးသွငျ်ိုးမှုလုပ်ဆ ာငရ်နလ် ုအပ်သည်။ 

မှတ်ချက်) ဘက် ရ အာျိုးသွငျ်ိုးပခငျ်ိုး：အာျိုးသွငျ်ိုးဆနစဉ် ဟ ုက်ဒ  ုဂျင ် （H2）ဓာတ်ဆငွွဲ့ န္ငှို့ဆ်အာက်  ဂျင ် (O 2 ) ဓာတ်ဆငွွဲ့က ု ုတ်ဆသာ 

ဆကကာငို့ဆ်လဝငဆ်လ ွက်ဆကာငျ်ိုးဆသာဆနရာတွငပ်ပြိုလုပ်ဖပ ျိုး၊ မ ျိုးအသံုျိုးပပြိုပခငျ်ိုးက ုပပငျ်ိုးပပငျ်ိုး န ်နတ်ာျိုးပမစ် ာျိုးပေါ။ 

မျက်လံုျိုး 

အဆနအ ာျိုး ရာဘာအလံုျိုး 

ဟ ုက်ဒ  ု

မ တာ 

လျှပ်လ ုက်ရည် 

အပပင ်

လငဒ်ေါ 

ဆရစုပ်ယူပ ုက် 

(MY)
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8. ဆ ာက်လုပ်ဖွ ွဲ့စည်ျိုး ာျိုးသညို့်အရာမျာျိုး၏အမျ ြိုျိုးအစာျိုးန္ငှို့ဖ်ဖ ြိုဖျက်သညို့်နည်ျိုးလမ်ျိုး

8.1. ဆ ာက်လုပ်ဖွ ွဲ့စည်ျိုးသညို့်အရာမျာျိုး၏အမျ ြိုျိုးအစာျိုးန္ငှို့ ်ဖွ ွဲ့စည်ျိုးပုံ (အဆ ာက်အကူပပြိုစာအုပ် စာမျက်န္ာှ129) 

8.1.1. သစ်သာျိုးဖွ ွဲ့စည်ျိုးပုံ (W ဖွ ွဲ့စည်ျိုးပုံ) (အဆ ာက်အကူပပြိုစာအုပ် စာမျက်န္ာှ129) 

အဆ ာက်အဦျိုးန္ငှို့အ်ပခာျိုးတည်ဆ ာက် ာျိုးသညို့်အရာမျာျိုး (ဆအာကတ်ွင ် "အဆ ာက်အဦမျာျိုးစသည်"ဟုသံုျိုးမည်) ၏ အဓ ကဖွ ွဲ့စည်ျိုးတည ်

ဆ ာက်မှုကုနက်ကမ်ျိုးက ုသစ်သာျိုးက ုသံုျိုး ာျိုးဆသာ ဖွ ွဲ့စည်ျိုးပုံပဖစ်သည်။ 

1）ဝ ဆသသလကခဏာမျာျိုး

（1）အာျိုးသာချက်မျာျိုး

① တ ကျဆသာဆတာငို့တ်ငျ်ိုးမှုအာျိုး (ဆတာငို့တ်ငျ်ိုးမှုအာျိုး / တ ကျဆသာ ွ ငငအ်ာျိုး) သည်ကက ျိုးမာျိုးဖပ ျိုး၊ 2  ပ်မှ 3 ပ် ရှ သညို့် 

အဆ ာက်အဦျိုးက ုတည်ဆ ာက်န္ ငုသ်ည်။ 

② ဟငျ်ိုးလငျ်ိုးပဖစ်ဆနပခငျ်ိုးမျာျိုးကာ၊ အပူကာန္ ငုစွ်မ်ျိုးပမငို့မ်ာျိုးသည်။

③ ဆပခာက်ဆသွွဲ့ဆနဆသာအခေါကကာရညှ်ခံမှုရှ ဖပ ျိုး၊ အ မ်မျာျိုးတွငန်္စ်ှဆပေါငျ်ိုး 30 န္ငှို့အ် က်သက်တမ်ျိုးရှ သည်။ 

④ ဆယဘုယျအာျိုးပဖငို့ဆ် ျိုးသက်သာသည်။

（2）အာျိုးနည်ျိုးချက်မျာျိုး

① မ ျိုးဆလာငလ်ွယ်ဖပ ျိုးမ ျိုးဆလာငပ်ခငျ်ိုးအတွက်ခံန္ ငုရ်ည်အာျိုးနည်ျိုးသည်။

② စ ုစွတ်ဆသာအဆပခအဆနတွငပု်ပ်ဆ ွျိုးလွယ်သည်။

③ ချက ို့သ ု ို့အငျ်ိုး က်ပ ုျိုးမ ွှာျိုးမျာျိုးစာျိုးလွယ်သည်။

④ ဆရစုပ်ယူဆသာအခေါအလွယ်တကူပုံပျက်န္ ငုသ်ည်။

2) အဓ ကဖွ ွဲ့စည်ျိုးတည်ဆ ာက်ပုံအမျ ြိုျိုးအစာျိုးမျာျိုး

（1）ဆဘာငဖ်ွ ွဲ့စည်ျိုးပုံ

ပုံ8-1 သစ်သာျိုးဆဘာငဖ်ွ ွဲ့စည်ျိုးပုံ၏ဥပမာ 

（2）မူဆဘာငန်ရံံဖွ ွဲ့စည်ျိုးပခငျ်ိုး

ပံု8-2 သစသ်ာျိုးဆဘာငဖ်ွ ွဲ့စည်ျိုးပံု၏ဥပမာ 

(MY)
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8.1.2. သမံဏ က ုယ် ည်ဖွ ွဲ့စည်ျိုးပခငျ်ိုး (S ဖွ ွဲ့စည်ျိုးပုံ) (tekkotsu kozo（S zo)) (အဆ ာက်အကူပပြိုစာအုပ် စာမျက်န္ာှ131) 

အဆ ာက်အဦစသည်တ ု ို့၏အဓ ကဖွ ွဲ့စည်ျိုးတည်ဆ ာက်မှုကုနက်ကမ်ျိုးက ုသမံဏ ဆဘာငမ်ျာျိုးက ုသံုျိုး ာျိုးဆသာ ဖွ ွဲ့စည်ျိုးပုံပဖစ်သည်။ သမံဏ ဆဘာင ်

တွင ်အဆသျိုးစာျိုးအဆ ာက်အဦမျာျိုးအတွက် အ ူ 6mm  မပပညို့်ဆသာ ဆပေါ ို့ပေါျိုးသညို့် သမံဏ ဆဘာငန်္ငှို့ ်အကက ျိုးစာျိုးအဆ ာက်အအံုမျာျိုးအတွက် 

အဆလျိုးချ နရ်ှ ဆသာသမံဏ ဆဘာငတ် ု ို့ရှ သည်။ 

1）ဝ ဆသသလကခဏာမျာျိုး

（1）အာျိုးသာချက်မျာျိုး

① ကုနက်ကမ်ျိုးသည်တူည မှုရှ ဖပ ျိုး၊  ပ် ငို့ပ်ပြိုပပငန်္ ငုစွ်မ်ျိုးဆကာငျ်ိုးသည်။

② ခ ုငခ်ံို့မှုကက ျိုးမာျိုးဖပ ျိုးမာဆကျာမှုရှ ကာ၊ ငလျင၊် ကက ျိုးမာျိုးဆသာဆနရာမျာျိုး၊ မ ုျိုးဆမျှာ်တ ုက်အဆ ာငအ်ဦစသည် တ ု ို့က ုတည ်ဆ ာက်န္ ငုသ်ည။်

③ စက် ံုတွင ်ပ် ငို့ပ်ပြိုပပငဖ်ပ ျိုးလုပ်ငနျ်ိုးခွငတ်ွငတ်ပ် ငပ်ခငျ်ိုးပဖငို့၊် ဆ ာက်လုပ်ဆရျိုးကာလက ုတ ုဆစန္ ငုသ်ည်။

（2）အာျိုးနည်ျိုးချက်မျာျိုး

① 300～500℃  ခန ို့မှ် ခ ုငခ်ံို့မှုမှာကက ျိုးကက ျိုးမာျိုးမာျိုးကျ ငျ်ိုးဆသာဆကကာငို့၊် မ ျိုးဆလာငပ်ခငျ်ိုးအတွက်ခံန္ ငုရ်ညအ်ာျိုးနည်ျိုးသည်။

② ဆရ  န္ငှို့ ်စ ု  ုငျ်ိုး ပမငို့မ်ာျိုးဆသာဆနရာမျာျိုးတွငသ်ဆံချျိုးတက်ဆသာဆကကာငို့အ်လွယ်တကူပျက်စ ျိုးသည်။

③ အပူချ နဆ်ပပာငျ်ိုးလ မှုဆကကာငို့ပ်ပန ို့က်ာျိုးမှုကက ျိုးမာျိုးဖပ ျိုး၊ အလွယ်တကူပုံပျက်န္ ငုသ်ည်။

2) အဓ ကဖွ ွဲ့စည်ျိုးတည်ဆ ာက်ပုံအမျ ြိုျိုးအစာျိုးမျာျိုး

（1）ခ ုငမ်ာဆသာဆဘာငဖ်ွ ွဲ့စည်ျိုးပုံ

ပုံ 8-3 သမံဏ ဆဘာငဖ်ွ ွဲ့စည်ျိုးမှုခ ုငမ်ာဆသာဆဘာငဖ်ွ ွဲ့စည်ျိုးပုံ၏ဥပမာ 

（2）truss ဖွ ွဲ့စည်ျိုးပုံ

ပုံ 8-4 သမံဏ ဆဘာငဖ်ွ ွဲ့စည်ျိုးမှုခ ုငမ်ာဆသာဆဘာငဖ်ွ ွဲ့စည်ျိုးပုံ၏ဥပမာ 

(MY)
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8.1.3. ခ ုငခ်ံို့ဆသာကွနက်ရစ်ဖွ ွဲ့စည်ျိုးပုံ (RC ဖွ ွဲ့စည်ျိုးပုံ) (အဆ ာက်အကူပပြိုစာအပ်ု စာမျက်န္ာှ134) 

အဆ ာက်အဦစသည်တ ု ို့၏အဓ ကဖွ ွဲ့စည်ျိုးတည်ဆ ာက်မှုကုနက်ကမ်ျိုးက ုသကံူကွနက်ရစ်မျာျိုးက ုသံုျိုး ာျိုးဆသာ ဖွ ွဲ့စည်ျိုးပုံပဖစ် သည။်

ကျစ်လစ်သ ပ် သည်ျိုးမှုန္ှုနျ်ိုးကက ျိုးဆသာ်လည်ျိုး  ွ  န် ို့န္ ငုအ်ာျိုးဆသျိုးကာ (ကျစ်လစ်သ ပ်သည်ျိုးမှုန္ှုနျ်ိုး၏ 1/10 ခန ို့)် ကွနက်ရစ်န္ငှို့်

၎ငျ်ိုး၏ န ို့က်ျငဘ်က်ဂုဏ ်

သတတ  မျာျိုးရှ သညို့်သကံူမျာျိုးပဖငို့ဆ်ပေါငျ်ိုးစပ်ပခငျ်ိုးအာျိုးပဖငို့အ်လုံျိုးစုံခ ုငခ်ံို့ဆသာကက ျိုးမာျိုးသညို့်အစ တ်အပ ုငျ်ိုးမျာျိုးက ုတည်ဆ ာက်န္ ငုသ်ည။်

1）ဝ ဆသသလကခဏာမျာျိုး

（1）အာျိုးသာချက်မျာျိုး

① ခ ုငခ်ံို့မှုကက ျိုးမာျိုးဆသာဆကကာငို့င်လျငဒ်ဏခ်ံန္ ငုမ်ှုပမငို့ဖ်ပ ျိုး၊ အကက ျိုးစာျိုးအဆ ာက်အဦမျာျိုးက ုတည်ဆ ာက်န္ ငုသ်ည်။

② မ ျိုးဆလာငမ်လွယ်ဆသာဆကကာငို့မ် ျိုးဒဏခ်ံအဆ ာက်အဦမျာျိုးက ုဆ ာက်လုပ်န္ ငုသ်ည်။

③ ဆ ာက်လုပ်ဖွ ွဲ့စည်ျိုး ာျိုးသညို့်အရာမျာျိုး၏ တည်ဆ ာက်မှုပုံသဏ္ဍာနန်္ငှို့သ်က်  ုငဆ်သာ လွပ်လပ်စွာလပ်ဆ ာငန်္ ငုမ်ှု ပမငို့သ်ည်။

④ ဘ လပ်ဆပမ၏အယ်လကာလ သတတ  သည် သကံူမျာျိုးက ုသဆံချျိုးမသွာျိုးဆစရနက်ာကွယ်ဆပျိုးဆသာဆကကာငို့၊် အဆ ာက်အဦ မျာျိုး၏သက်တမ်ျိုးမှာ

ကကာရှည်ပေါသည်။ 

（2）အာျိုးနည်ျိုးချက်မျာျိုး

① ကွနက်ရစ်ကျံြိုွဲ့ ပခငျ်ိုးန္ငှို့အ်က်ဆကကာငျ်ိုးမျာျိုးပဖစ်ဆပေါ်ဆသာအခေါသကံူမျာျိုးပျက်စ ျိုးဖပ ျိုး၊ အစ တ်အပ ုငျ်ိုးမျာျိုး၏ခ ုငခ်ံို့မှု ဆလျာို့နည်ျိုး သွာျိုးသည်။

② ကုနက်ကမ်ျိုး၏ပဒပ် ုမှာကက ျိုးမာျိုး (ပျမ်ျိုးမျှ 2.3t/㎥) ရှ ဆသာဆကကာငို့၊် အရာဝတတ ြိုန္ငှို့အ်ဆ ာကအ်ဦ 

တစ်ခုလုံျိုး၏ပဒပ် ုလည်ျိုးကက ျိုးမာျိုးသညို့်အတွက်၊   ု ို့ဆကကာငို့ရ်ှည်လျာျိုးဆသာ span အဆ ာက်အဦတည်ဆ ာက်မှု အတွက်မသငို့ဆ်တာ်ပေါ။ 

သ ု ို့ဆသာ် ည်တာတမံအတွက် အသံုျိုးပပြိုဆသာအခေါ မျာျိုးတွငအ်ာျိုးသာချက်တစ်ခုပဖစ်သည်။ 

2）ကုနက်ကမ်ျိုးပစစည်ျိုးမျာျိုး

(1) သကံူ

(2) ဘ လပ်ဆပမ

(3) စုဆပေါငျ်ိုးပစစည်ျိုးမျာျိုး

(4) ဆရာစပ်ကုနက်ကမ်ျိုးပစစည်ျိုးမျာျိုး

3) အဓ ကဖွ ွဲ့စည်ျိုးတည်ဆ ာက်ပုံအမျ ြိုျိုးအစာျိုးမျာျိုး

（1）ခ ုငမ်ာဆသာဆဘာငဖ်ွ ွဲ့စည်ျိုးပုံ

 ပုံ 8-5 သမံဏ ဆဘာငဖ်ွ ွဲ့စည်ျိုးမှုခ ုငမ်ာဆသာဆဘာငဖ်ွ ွဲ့စည်ျိုးပုံ၏ဥပမာ 

（2）နရံံဖွ ွဲ့စည်ျိုးတည်ဆ ာက်ပုံ

 ပုံ 8-6 သမံဏ ဆဘာငဖ်ွ ွဲ့စည်ျိုးမှုခ ုငမ်ာဆသာဆဘာငဖ်ွ ွဲ့စည်ျိုးပုံ၏ဥပမာ 

(MY)
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8.1.4. သမံဏ က ုယ် ည်ပဖငို့ပ်ပြိုလုပ် ာျိုးဆသာကွနက်ရစ်ဖွ ွဲ့စည်ျိုးပုံ (SRC ဖွ ွဲ့စည်ျိုးပုံ) (tekkotsu tekkin konkurito kozo（SRC zo)) 

(အဆ ာက်အကူပပြိုစာအုပ် စာမျက်န္ာှ134) 

အဆ ာက်အဦစသည်တ ု ို့၏အဓ ကဖွ ွဲ့စည်ျိုးတည်ဆ ာက်မှုကုနက်ကမ်ျိုးက ုသကံူကွနက်ရစ်မျာျိုးက ုသံုျိုး ာျိုးဆသာ ဖွ ွဲ့စည်ျိုးပုံပဖစ်သည်။ 

သမံဏ ဆဘာငက် ုအဓ က ာျိုးကာသံကူပဖငို့တ်ည်ဆ ာက် ာျိုးဖပ ျိုး၊   ု  သ ု ို့ကွနက်ရစ်  က ု ညို့်သွငျ်ိုးတည်ဆ ာက်သည်။ 

သမံဏ ဆဘာငဖ်ွ ွဲ့စည်ျိုးမှု၏အာျိုးသာချက်မျာျိုးန္ငှို့ ် သကံူကွနက်ရစ်ဖ်ွ ွဲ့စည်ျိုးမှု၏အာျိုးသာချက်မျာျိုးန္စ်ှခုစလုံျိုးရှ ဆသာဆကကာငို့အ်လွနက်ကံို့ခ ုငသ်ည်။ 

အကက ျိုးစာျိုးအဆ ာက်အဦစသည်တ ု ို့အတွက်သငို့ဆ်တာ်သည်။ 

လတ်တဆလာတွင ်ကွနက်ရစ်က ုသမံဏ ပ ုက်  သ ု ို့ ညို့်သညို့် CFT (Concrete Filled Steel Tube) တည်ဆ ာက် မှုအဆတွွဲ့မျာျိုးသည်။ 

ပုံ 8-7 သမံဏ ဆဘာငဖ်ွ ွဲ့စည်ျိုးမှုခ ုငမ်ာဆသာဆဘာငဖ်ွ ွဲ့စည်ျိုးပုံ၏ဥပမာ 

(MY)
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8.2. အဆ ာက်အအံုမျာျိုးက ုဖဖ ြိုဖျက်ပခငျ်ိုးနည်ျိုးလမ်ျိုး (အဆ ာက်အကူပပြိုစာအုပ် စာမျက်န္ာှ137) 

8.2.1. သစ်သာျိုးအဆ ာက်အဦမျာျိုးက ုဖဖ ြိုဖျက်ပခငျ်ိုးနည်ျိုးလမ်ျိုး (အဆ ာက်အကူပပြိုစာအုပ် စာမျက်န္ာှ137) 

သစ်သာျိုးအဆ ာက်အဦမျာျိုးက ုဖဖ ြိုဖျက်ပခငျ်ိုးနည်ျိုးလမ်ျိုးတွင၊် လက်ပဖငို့လု်ပ်ငနျ်ိုးလုပ်ဆ ာငရ်ဆသာနည်ျိုးလမ်ျိုး၊ စက်ပဖငို့ ် လုပ်ငနျ်ိုးလုပ်ဆ ာင ်

ရဆသာနည်ျိုးလမ်ျိုးန္ငှို့ ်လက်န္ငှို့ ်စက်န္စ်ှမျ ြိုျိုးလုံျိုးသံုျိုးရဆသာနည်ျိုးလမ်ျိုးဟူ၍ရှ သည်။ 

1）လက်ပဖငို့လု်ပ်ငနျ်ိုးလုပ်ဆ ာငရ်ဆသာနည်ျိုးလမ်ျိုး

ဆ ာက်လုပ်ဆရျိုးပစစည်ျိုးက ရ ယာမျာျိုး၊ အတွငျ်ိုးပ ုငျ်ိုးပစစည်ျိုးန္ငှို့ ် skeleton စသည်တ ု ို့အာျိုးလုံျိုးက ု၊ တူရွငျ်ိုးန္ငှို့တ်ူ စသည်ို့လက်ပဖငို့က် ုငတ်ွယ်

ရဆသာက ရ ယာမျာျိုးက ုသံုျိုး၍ ဖဖ ြိုဖျက်သညို့်လုပ်ငနျ်ိုးလုပ်ဆ ာငသူ်သည် လက်ပဖငို့ ်ဖဖ ြိုဖျက်ဆသာ နည်ျိုးလမ်ျိုးပဖစ်သည်။ ပစ ဖ တ်စစ်ပွ မတ ုငမ် အ  ၊ 

အလွနအ်သံုျိုးမျာျိုးဆသာဖဖ ြိုဖျက်ပခငျ်ိုးနည်ျိုးလမ်ျိုးပဖစ်ဖပ ျိုး၊ ဖဖ ြိုဖျက် ာျိုးသညို့် အစ တ်အပ ုငျ်ိုးမျာျိုးက ုပပနလ်ည်အသံုျိုးပပြိုသညို့် သာဓကလည်ျိုးမျာျိုး 

စွာရှ ခ ို့သည်။ အဆ ာကအ်ဦစသည်တ ု ို့က ု ဆနရာဆပပာငျ်ိုး ဆ ွှွဲ့သညို့်အခေါ၊ 

လက်ပဖငို့လု်ပ်ငနျ်ိုးလုပ်ဆ ာငရ်ဆသာနည်ျိုးလမ်ျိုးက ုသ ျိုးသန ို့အ်သံုျိုးပပြိုသည်။ 

ပစစည်ျိုးမျာျိုးက ုခွ ပခာျိုးသညို့်လုပ်ငနျ်ိုးက ုစနစ်တကျလုပ်ဆ ာငရ်နအ်တွက်၊ လက်ပဖငို့လု်ပ်ငနျ်ိုးလုပ်ဆ ာငရ်ဆသာနည်ျိုးလမ်ျိုးသည် အဆကာငျ်ိုး ံုျိုး 

နည်ျိုးလမ်ျိုးပဖစ်သည်။ 

သစ်သာျိုးအ မ်တစ်လံုျိုး၏ဆယဘုယျဖဖ ြိုဖျက်သညို့်လုပ်ငနျ်ိုးလုပ် ုံျိုးလုပ်နည်ျိုးက ုဆအာက်တွငဆ်ဖာ်ပပ ာျိုးသည်။ (ပုံ 8-9 က ုကကညို့်ပေါ) 

ပုံ8-9 လက်ပဖငို့လု်ပ်ဆ ာငဆ်သာလုပ်ငနျ်ိုးတွင ်ခွ ပခမ်ျိုးဖဖ ြိုဖျက်သညို့်နည်ျိုးလမ်ျိုး၏ဥပမာ 

2）စက်ပဖငို့လု်ပ်ငနျ်ိုးလုပ်ဆ ာငရ်ဆသာနည်ျိုးလမ်ျိုး

ဆ ာက်လုပ်ဆရျိုးပစစည်ျိုးက ရ ယာမျာျိုး၊ အတွငျ်ိုးပ ုငျ်ိုးပစစည်ျိုးန္ငှို့ ် skeleton စသည်တ ု ို့အာျိုးလုံျိုးက ု၊ ဘက်ဟ ုျိုး သ ု ို့မဟုတ် လက်သည်ျိုး(bucket) က ု

gripper န္ငှို့လ် လှယ်ပခငျ်ိုးပဖငို့၊် အဓ ကအာျိုးပဖငို့စ်က်မှုအာျိုးပဖငို့သ်ာဖဖ ြိုဖျက်ပခငျ်ိုးနည်ျိုးလမ်ျိုးပဖစ်သည်။ 

သ ု ို့ဆသာ်စက်ပဖငို့လု်ပ်ငနျ်ိုးလုပ်ဆ ာငရ်ဆသာနည်ျိုးလမ်ျိုးပဖငို့သ်ာလုပ်ဆ ာငပ်ခငျ်ိုးသည်၊  ုတ်လာဆသာဆဘျိုး ွက် ပစစည်ျိုး မျာျိုးက ုပပနလ်ည် 

အသံုျိုးပပြိုရနခ်က်ခ ဆသာဆကကာငို့၊် ဆ ာက်လုပ်ဆရျိုးလုပ်ငနျ်ိုးန္ငှို့သ်က်  ုငဆ်သာ ပစစည်ျိုးမျာျိုးပပနအ်သံုျိုးပပြိုပခငျ်ိုး စသည်တ ု ို့န္ငှို့သ်က်  ုငဆ်သာဥပဆဒ 

(ဆ ာက်လုပ်ဆရျိုးပပနလ်ည်အသံုျိုးချဥပဆဒ) တွငစ်ည်ျိုးမျဉ်ျိုးအပဖစ်တာျိုးပမစ် ာျိုးသည်။ 

  ု ို့အပပင ် အုတ်ပမစ်ကွနက်ရစ်စသည်တ ု ို့က ု gripper ပဖငို့ဖ်ဖ ြိုဖျက်ပခငျ်ိုးသည်၊ အပခာျိုးရည်ရွယ်ချက်မျာျိုးအတွက် အသံုျိုးပပြိုပခငျ်ိုးပဖစ်ဆသာ 

ဆကကာငို့က်က တ်ခွ စက်စသည်တ ု ို့က ုအသံုျိုးပပြိုပေါ။ 
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လုပ်ငနျ်ိုးခွငအ်တွငျ်ိုးခွ ပခ

မ်ျိုးပခငျ်ိုး 
ခွ ပခမ်ျိုးသယ်ယူပခငျ်ိုး 

ကျနရ်ှ ဆသာကုနပ်စစည်ျိုး

မျာျိုးသယ်ယူမှုအတည်

ပပြိုချက် 
လက်ပဖငို့လ်ုပ်ဆ ာငဆ်သာလုပ်ငနျ်ိုး လက်ပဖငို့လု်ပ်ဆ ာငဆ်သာလုပ်ငနျ်ိုး သ ု ို့မဟုတ် လက်န္ငှို့်

စက်န္စှ်မျ ြိုျိုးလုံျိုးသံုျိုးရဆသာလုပ်ငနျ်ိုး 

(MY)
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3）လက်န္ငှို့ ်စက်န္စ်ှမျ ြိုျိုးလုံျိုးသံုျိုးရဆသာနည်ျိုးလမ်ျိုး

ပုံမှနဖ်ဖ ြိုဖျက်ပခငျ်ိုးလုပ်ငနျ်ိုးက ု၊ လက်ပဖငို့လု်ပ်ငနျ်ိုးလုပ်ဆ ာငရ်ဆသာနည်ျိုးလမ်ျိုး၊ စက်ပဖငို့လု်ပ်ငနျ်ိုးလုပ်ဆ ာငရ်ဆသာ 

နည်ျိုးလမ်ျိုးန္စ်ှမျ ြိုျိုးလံုျိုးသံုျိုးဖပ ျိုး လုပ်ဆ ာငသ်ည်။ ဆ ာက်လုပ်ဆရျိုးပပနလ်ည်အသံုျိုးချဥပဆဒတွင၊် စက်က ရ ယာမျာျိုးန္ငှို့်

အတွငျ်ိုးပ ုငျ်ိုးပစစည်ျိုးမျာျိုးဖယ်ရှာျိုးပခငျ်ိုးန္ငှို့ ် အမ ုျိုးပစစည်ျိုးမျာျိုးက ု 

ဖယ်ရှာျိုးပခငျ်ိုးက ုလက်ပဖငို့လု်ပ်ငနျ်ိုးလုပ်ဆ ာငရ်ဆသာနည်ျိုးလမ်ျိုးပဖငို့သ်ာလုပ်ဆ ာငဖ်ပ ျိုး၊ skeleton န္ငှို့ ် အုတ်ပမစ် ဖဖ ြိုဖျက်ပခငျ်ိုးအတွက်စက်ပဖငို့ ်

လုပ်ငနျ်ိုးလုပ်ဆ ာငရ်ဆသာနည်ျိုးလမ်ျိုးက ုန္စ်ှမျ ြိုျိုးလုံျိုးသံုျိုးရနခ်ွငို့ပ်ပြို ာျိုးသည်။ 

သ ု ို့ဆသာ်အဆ ာက်အဦ၏တည်ဆ ာက်ပုံအရ၊ န္ငှို့အ်ပခာျိုးဆသာဖဖ ြိုဖျက်ပခငျ်ိုးအတွက်နည်ျိုးစနစ်မျာျိုးဆကကာငို့ခ်က်ခ သညို့်အခေါမျာျိုးတွင ် ခခငျ်ိုးချက ်

အဆနပဖငို့၊် စက်က ရ ယာမျာျိုးန္ငှို့ ် အတွငျ်ိုးပ ုငျ်ိုးပစစည်ျိုးမျာျိုးဖယ်ရှာျိုးပခငျ်ိုးန္ငှို့ ် အမ ုျိုးပစစည်ျိုးမျာျိုးက ုဖယ်ရှာျိုးပခငျ်ိုးတွငလ်ည်ျိုး စက်ပဖငို့လု်ပ်ငနျ်ိုး 

လုပ်ဆ ာငရ်ဆသာနည်ျိုးလမ်ျိုးက ုန္စ်ှမျ ြိုျိုးလံုျိုးသံုျိုးန္ ငုသ်ည်။ (ပုံ 8-10 က ုကကညို့်ပေါ) 

ပုံ8-10 လက်န္ငှို့ ်စက်န္စ်ှမျ ြိုျိုးလုံျိုးသံုျိုးရဆသာနည်ျိုးလမ်ျိုးပဖငို့ ်ခွ ပခမ်ျိုးဖဖ ြိုဖျက်သညို့်နည်ျိုးလမ်ျိုး၏ဥပမာ 

လုပ်ငနျ်ိုးခွငအ်တွငျ်ိုးခွ ပခမ်ျိုးပခငျ်ိုး ခွ ပခမ်ျိုးသယ်ယူပခငျ်ိုး

ကျနရ်ှ ဆသာကုနပ်

စစည်ျိုးမျာျိုးသယ်ယူမှု

အတည်ပပြိုချက် 
လက်ပဖငို့လု်ပ်ဆ ာငဆ်သာလုပ်ငနျ်ိုး လက်ပဖငို့လု်ပ်ဆ ာငဆ်သာလုပ်ငနျ်ိုး သ ု ို့မဟုတ် လက်န္ငှို့ ်စက်န္စှ်မျ ြိုျိုးလုံျိုးသံုျိုးရဆသာလုပ်ငနျ်ိုး 
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8.2.2. သမံဏ ဆဘာငအ်ဆ ာက်အဦမျာျိုးက ုဖဖ ြိုဖျက်ပခငျ်ိုးနည်ျိုးလမ်ျိုး (အဆ ာက်အကူပပြိုစာအုပ် စာမျက်န္ာှ138) 

သမံဏ ဆဘာငအ်ဆ ာက်အဦစသည်တ ု ို့က ုဖဖ ြိုဖျက်ပခငျ်ိုးနည်ျိုးလမ်ျိုးတွင၊် လက်ပဖငို့လု်ပ်ငနျ်ိုးလုပ်ဆ ာငရ်ဆသာနည်ျိုးလမ်ျိုး၊ စက်ပဖငို့လု်ပ်ငနျ်ိုးလုပ် 

ဆ ာငရ်ဆသာနည်ျိုးလမ်ျိုးန္ငှို့ ် လက်န္ငှို့ ် စက်န္စ်ှမျ ြိုျိုးလုံျိုးသံုျိုးရဆသာနည်ျိုးလမ်ျိုးဟူ၍ရှ သည်။ အပမငို့ ် 5m န္ငှို့အ် က်ရှ ဆသာသမံဏ ဆဘာင ်

အဆ ာက်အဦစသည်တ ု ို့က ုဖဖ ြိုဖျကပ်ခငျ်ိုးလုပ်ငနျ်ိုးတွင၊် လုပ်ငနျ်ိုးခွငအ်ကက ျိုးအက က ုခန ို့အ်ပ်ဖပ ျိုးတ ုက်  ုက်ညွှနက်ကာျိုးဆစရမည်။ 

1）လက်ပဖငို့လု်ပ်ငနျ်ိုးလုပ်ဆ ာငရ်ဆသာနည်ျိုးလမ်ျိုး

ဆ ာက်လုပ်ဆရျိုးပစစည်ျိုးက ရ ယာမျာျိုး၊ အတွငျ်ိုးပ ုငျ်ိုးပစစည်ျိုးန္ငှို့ ် skeleton စသည်တ ု ို့အာျိုးလုံျိုးက ု၊ ဓာတ်ဆငွွဲ့ဂဆဟဆ ာ်စက်၊ တူရွငျ်ိုးန္ငှို့တ်ူစသည်ို့

လက်ပဖငို့က် ုငတ်ွယ်ရဆသာက ရ ယာမျာျိုးက ုသံုျိုး၍ ဖဖ ြိုဖျက်သညို့်လုပ်ငနျ်ိုးလုပ်ဆ ာငသူ်သည် လက်ပဖငို့ ် ဖဖ ြိုဖျက်ဆသာနည်ျိုးလမ်ျိုးပဖစ်သည်။ 

သမံဏ ဆဘာငပ်စစည်ျိုးမျာျိုးက ုပပနလ်ည်အသံုျိုးပပြိုဆသာအခေါ၊ လက်ပဖငို့လု်ပ်ငနျ်ိုးလုပ်ဆ ာင ်ရဆသာနည်ျိုးလမ်ျိုးက ုအဓ ကအသံုျိုးပပြိုသည်။ 

သ ု ို့ဆသာ်ဤတွငပ်င၊် ကက ျိုးမာျိုးဆသာပဒပ် ုရှ သညို့်ကုနက်ကမ်ျိုးက ုဖဖ ြိုဖျက်သညို့်အခေါဆဘျိုးကငျ်ိုးဆစရန၊် ဆရွွဲ့လျာျိုးန္ ငုဆ်သာ 

အမျ ြိုျိုးအစာျိုးကရ နျ်ိုးစသည် တ ု ို့ပဖငို့ ်ကက ြိုတငဖ်ပ ျိုးချ တ် ွ  ာျိုးရနလ် ုအပ်သည်။ 

2）စကပ်ဖငို့လု်ပ်ငနျ်ိုးလုပ်ဆ ာငရ်ဆသာနည်ျိုးလမ်ျိုး

ဆ ာက်လုပ်ဆရျိုးပစစည်ျိုးက ရ ယာမျာျိုး၊ အတွငျ်ိုးပ ုငျ်ိုးပစစည်ျိုးန္ငှို့ ် skeleton စသည်တ ု ို့အာျိုးလုံျိုးက ု၊ ဘက်ဟ ုျိုး သ ု ို့မဟုတ် လက်သည်ျိုး(bucket) က ု

သမံဏ ပဖတ်က ရ ယာ န္ငှို့လ် လှယ်ပခငျ်ိုးပဖငို့၊် အဓ ကအာျိုးပဖငို့စ်က်မှုအာျိုးပဖငို့သ်ာ ဖဖ ြိုဖျက်ပခငျ်ိုးနည်ျိုးလမ်ျိုးပဖစ်သည်။ 

သ ု ို့ဆသာ်စက်ပဖငို့လု်ပ်ငနျ်ိုးလုပ်ဆ ာငရ်ဆသာနည်ျိုးလမ်ျိုးပဖငို့သ်ာလုပ်ဆ ာငပ်ေါက၊ သစ်သာျိုးပဖစ်ပေါကအတူတူပငပ်ဖစ်ဖပ ျိုး၊ ဆ ာက်လုပ်ဆရျိုး 

ပပနလ်ည်အသံုျိုးချဥပဆဒတွငစ်ည်ျိုးမျဉ်ျိုးအပဖစ်တာျိုးပမစ် ာျိုးသည်။ 

3）လက်န္ငှို့ ်စက်န္စ်ှမျ ြိုျိုးလုံျိုးသံုျိုးရဆသာနည်ျိုးလမ်ျိုး

ပုံမှနဖ်ဖ ြိုဖျက်ပခငျ်ိုးလုပ်ငနျ်ိုးက ု၊ လက်ပဖငို့လု်ပ်ငနျ်ိုးလုပ်ဆ ာငရ်ဆသာနည်ျိုးလမ်ျိုး၊ စက်ပဖငို့လု်ပ်ငနျ်ိုးလုပ်ဆ ာငရ်ဆသာ 

နည်ျိုးလမ်ျိုးန္စ်ှမျ ြိုျိုးလံုျိုးသံုျိုးဖပ ျိုး လုပ်ဆ ာငသ်ည်။ ဆ ာက်လုပ်ဆရျိုးပပနလ်ည်အသံုျိုးချဥပဒ၏ပပဌာနျ်ိုးချက်မျာျိုးမှာ၊ သစ်သာျိုး 

အဆ ာက်အဦစသည်တ ု ို့ပဖစ်ပေါကအတူတူ ပငပ်ဖစ်သည်။ 

1) န္ငှို့အ်တူတူပဖစ်ဖပ ျိုး၊ ကက ျိုးမာျိုးဆသာပဒပ် ုရှ သညို့်ကုနက်ကမ်ျိုးက ုဖဖ ြိုဖျက်သညို့်အခေါဆဘျိုးကငျ်ိုးဆစရန၊် ဆရွွဲ့လျာျိုးန္ ငုဆ်သာ 

အမျ ြိုျိုးအစာျိုးကရ နျ်ိုးစသည် တ ု ို့ပဖငို့ ်ကက ြိုတငဖ်ပ ျိုးချ တ် ွ  ာျိုးရနလ် ုအပ်သည်။ 

ပုံ8-11 စက်ပဖငို့လု်ပ်ငနျ်ိုးလုပ်ဆ ာငရ်ဆသာနည်ျိုးလမ်ျိုးတွင ်ခွ ပခမ်ျိုးဖဖ ြိုဖျက်သညို့်နည်ျိုးလမ်ျိုး၏ဥပမာ 
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8.2.3. သကံူကွနက်ရစ်အဆ ာက်အဦမျာျိုးက ုဖဖ ြိုဖျက်ပခငျ်ိုးနည်ျိုးလမ်ျိုး (အဆ ာက်အကူပပြိုစာအုပ် စာမျက်န္ာှ139) 

သကံူကွနက်ရစ်အဆ ာက်အဦမျာျိုးက ုဖဖ ြိုဖျက်ပခငျ်ိုးနည်ျိုးလမ်ျိုးက ုဆအာက်တွငဆ်ဖာ်ပပ ာျိုးသည်။ 

အပမငို့ ် 5m န္ငှို့အ် က်ရှ ဆသာသကံူကွနက်ရစ်အဆ ာက်အဦစသည်တ ု ို့က ုဖဖ ြိုဖျက်ပခငျ်ိုးလုပ်ငနျ်ိုးတွင၊ လုပ်ငနျ်ိုးခွင ် အကက ျိုးအက က ုခန ို့အ်ပ်ဖပ ျိုး 

တ ုက်  ုက်ညွှနက်ကာျိုးဆစရမည်။ 

1) ုန္ကှ်နည်ျိုးလမ်ျိုး

(1) ဆဖာက်စက်နည်ျိုးလမ်ျိုး

ဘက်ဟ ုျိုး၏ လက်သည်ျိုး(bucket) က ု အကက ျိုးစာျိုးဆဖာက်စက်ယူနစ်ပဖငို့အ်စာျိုး  ုျိုးဖပ ျိုး၊ ဟ ုက်ဒဆရာလစ်အမျ ြိုျိုးအစာျိုး တစ်ခုတည်ျိုး၏ ုန္ကှ်အာျိုး

ပဖငို့ပ်ဖငို့ဖ်ဖ ြိုဖျက်သညို့်နည်ျိုးလမ်ျိုးပဖစ်သည်။ လက်ပဖငို့က် ုငရ်သညို့်အမျ ြိုျိုးအစာျိုးပဖစ်သညို့် လက်က ုင ်ဆဖာကစ်က်လည်ျိုးရှ ပေါသည်။ 

အကက ျိုးစာျိုးဆဖာက်စက်သည် ု ည်ကက ျိုးဆသာကွနက်ရစ်က ုဖဖ ြိုဖျက်ရာတွင၊် လက်က ုငဆ်ဖာက်စက်က ု ဆသျိုးငယ်ဆသာ အစ တ်အပ ုငျ်ိုးမျာျိုး 

သ ု ို့မဟုတ်တစ်စ တ်တစ်ပ ုငျ်ိုးက ုဖဖ ြိုဖျက်ရနအ်တွက်၊ လက်ရှ တွငပ်ငမ်ကကာခဏအသံုျိုးပပြိုကကသည်။ သ ု ို့ရာတွင ်  ူညံသနံ္ငှို့တ်ုနခ်ေါမှုပဖစ်ဆပေါ် 

န္ ငုသ်ပဖငို့ဖ်မ ြိုွဲ့ ပပတွငအ်လုပ်လုပ်ရနတ်နပ်ပနစ် မံချက်မျာျိုးလ ုအပ်သည်။ 

ဆဖာက်စက်နည်ျိုးလမ်ျိုးလုပ်ဆ ာငရ်ာတွငသ်တ မ ာျိုးမပဖစ် ာျိုးရမညို့်အဆရျိုးကက ျိုး ံုျိုးအချက်မျာျိုးမှာဆအာက်ပေါအတ ုငျ်ိုးပဖစ်သည်။ 

① ဆဖာက်စက်ယူနစ်သည် အဆလျိုးချ နစ်သညို့်သတ်မှတ်ချက်မျာျိုးဆပေါ်မူတည်ဖပ ျိုး၊ လက်တံ(Boom)၊ လက်တံ (arm)၊ ဖရ နန်္ငှို့ ်က ုယ် ည်တငွ်

ကျ ြိုျိုးဆကကာငျ်ိုးသငို့ဆ်တာ်သညို့်အရာက ုတပ် ငရ်မည်။ 

② ဆဖာက်စက်ယူနစ်တပ် ငပ်ခငျ်ိုး၊ ဖယ်ရှာျိုးပခငျ်ိုးတ ု ို့က ု၊ အဆတွွဲ့အကကံြိုရှ ဆသာလုပ်ငနျ်ိုးခွငစ် မံသူ၏ ညွှနက်ကာျိုးမှုပဖငို့ ်ဆ ာငရွ်က်ရမည။်

③ ပပြိုပပင ် နျ်ိုးသ မ်ျိုးရနစ်စ်ဆ ျိုးပခငျ်ိုးက လု က်ုနာဆ ာငရွ်က်ပေါ။

④ ဟ ုက်ဒဆရာလစ်အမျ ြိုျိုးအစာျိုးသည်   ဖ အာျိုးပမငို့ဆ်သာဆကကာငို့ ် ယ စု မို့်မှုက ုသတ ပပြိုပေါ။

⑤ ဆ ာက်၏ပံုသဏ္ဍာနက် ု၊ အဓ ကရည်ရွယ်ချက်န္ငှို့သ်ငို့ဆ်တာ်ဆသာအရာက ုအသံုျိုးပပြိုပေါ။

(2) စတ ျိုးဆဘာလံုျိုးနည်ျိုးလမ်ျိုး

အဆလျိုးချ န ် 1 တနခ်န ို့ရ်ှ ဆသာသဆံဘာလုံျိုးက ု crawler ကရ နျ်ိုးက ို့သ ု ို့ဆသာကက ျိုးမာျိုးဆသာကရ နျ်ိုးပဖငို့ခ်ျ တ် ွ  ာျိုးဖပ ျိုး၊ ၎ငျ်ိုးက ုချ နသ် ျိုးအပဖစ်ပပြို

လုပ်ကာပစ်မှတ်အရာဝတတ ြိုက ု  ုက်ကာဖဖ ြိုဖျက်သညို့်နည်ျိုးလမ်ျိုးပဖစ်သည်။ ဆရှျိုးနည်ျိုး နဆ်သာ်လည်ျိုးအဖျက်စွမ်ျိုးအာျိုးကက ျိုးမာျိုးသည်။ 

 ူညံသနံ္ငှို့တ်ုန ်ခေါမှုမျာျိုးစွာပဖစ်ဆပေါ်ဆစဆသာဆကကာငို့၊် လက်ရှ တွင ်ခခငျ်ိုးချက်ပဖစ်သညို့်အခေါမျာျိုးမှလွ ၍အသံုျိုးမပပြိုပေါ။ 

(MY)
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2) ကက တ်ခွ နည်ျိုးလမ်ျိုး

(1) ကက တ်ခွ နည်ျိုးလမ်ျိုး

ဘက်ဟ ုျိုး၏ လက်သည်ျိုး(bucket) က ု ဟ ုက်ဒဆရာလစ်ကက တ်ခွ စက်ပဖငို့အ်စာျိုး  ုျိုးဖပ ျိုး၊   ဖ အာျိုးပဖငို့က်က တ်ခွ ဖပ ျိုးဖဖ ြိုဖျက်သညို့် 

နည်ျိုးလမ်ျိုးပဖစ်သည်။ လတ်တဆလာတွင ် ဖဖ ြိုဖျက်ရနသ် ျိုးသန ို့စ်က်မျာျိုးလည်ျိုးရှ သည်။ ဖုနမ်ှုန ို့မ်ျာျိုး ွက်လာဆသာလ်ည်ျိုး၊ 

 ူညံသနံ္ငှို့တ်ုနခ်ေါမှုသ ပ်မရှ ဘ ၊ အလုပ်စွမ်ျိုး ဆ ာငရ်ည်ပမငို့မ်ာျိုးဆသာဆကကာငို့၊် လက်ရှ တွငအ်မျာျိုး ံုျိုးအသံုျိုးပပြိုဆသာ 

ဆ ာက်လုပ်ဆရျိုးနည်ျိုးလမ်ျိုးပဖစ်သည်။ 

ကက တ်ခွ စက်၏လုပ်ငနျ်ိုးလုပ် ုံျိုးလုပ်နည်ျိုးမှာ၊ အဆပခခံအာျိုးပဖငို့ ် ပုံ 8-11 န္ငှို့အ်တူတူပဖစ်ဆသာ်လည်ျိုး၊ ① န္ငှို့ ် ② သည် ကက တ်ခွ စက်ပဖငို့ ်

သာသ ျိုးသန ို့လ်ုပ်ဆ ာငန်္ ငုဆ်သာလပ်ုငနျ်ိုးမျာျိုးပဖစ်သည်။ 

① စည်ျိုးမျဉ်ျိုးအရ၊ span တ ုငျ်ိုးတွင ် အဆပေါ် ပ်မှဆအာက် ပ်သ ု ို့ဦျိုးတည်ဖပ ျိုး၊ beam၊ စလပ် (surabu)၊ 

နရံံန္ငှို့ဆ်ကာ်လံမျာျိုးက ုအစဉ်လ ုက်ဖဖ ြိုဖျက်ဖပ ျိုး၊ အဆသျိုးစာျိုးကက တ်ခွ စက်ပဖငို့ ် ဆသျိုးငယ်ဆသာအပ ုငျ်ိုးမျာျိုးအပဖစ်ခွ  ုတ်ကာ သကံူန္ငှို့်

ကွနက်ရစ်က ုခွ ပခမ်ျိုးဖပ ျိုးသယ်ယူသည်။ 

② တစ်ခုလုံျိုးအဆနပဖငို့ ် အတွငျ်ိုး span ဝနျ်ိုးကျငက် ုအရင ်ံုျိုးဖဖ ြိုဖျက်ဖပ ျိုး၊ ဆနာက် ံုျိုးတွငအ်ပပငန်ရံံက ုဖဖ ြိုဖျက်ရသည်။ 

အပပငန်ရံံက ုချန ်ာျိုးပခငျ်ိုးပဖငို့၊် လုပ်ငနျ်ိုးလုပ်ချ နတ်ွင ် ူညံသနံ္ငှို့ ်ကွနက်ရစ်တံုျိုးမျာျိုးအပပငပ် ုငျ်ိုးသ ု ို့လွငို့ ွ်က်ပခငျ်ိုး စသည်တ ု ို့က ု  နျ်ိုးချြိုပ်န္ ငုသ်ည်။ 

ကက တ်ခွ စက်က ုကရ နျ်ိုးပဖငို့ ် အဆ ာက်အဦ၏အ က်လွှာပ ုငျ်ိုးသ ု ို့ ွ တငဖ်ပ ျိုး၊ အမ ုျိုးဆပေါ်မှအစဉ်အတ ုငျ်ိုးဖဖ ြိုဖျက်သညို့် အ ပ်အဆပေါ်တွငဖ်ဖ ြိုဖျက် 

သညို့်နည်ျိုးလမ်ျိုးန္ငှို့ ် အကက ျိုးစာျိုးကက တ်ခွ စက်က ု ဆပမဆပေါ်သ ု ို့တပ် ငဖ်ပ ျိုးအာျိုးလုံျိုးက ုဆပမပပငဆ်ပေါ်မှ ဖဖ ြိုဖျက်သညို့်ဆပမပပငဆ်ပေါ်မှဖဖ ြိုဖျက်သညို့် 

နည်ျိုးလမ်ျိုးတ ု ို့ရှ သည်။ အ ပ်အဆပေါ်တွငဖ်ဖ ြိုဖျက်ပခငျ်ိုး၏လုပ်ငနျ်ိုးလုပ် ုံျိုးလုပ်နည်ျိုးက ုဆအာက်တွငဆ်ဖာ်ပပ ာျိုးသည်။ 

① အဆ ာက်အအံုအဆပေါ် ပ်စသည်တ ု ို့က ုဖဖ ြိုဖျက်ရာတွငလ်ည်ျိုး ဆလျှာဆစာက်ဖနတ် ျိုးရနလ် ုအပ်ဆသာကွနက်ရစ်တံုျိုးက ု မရန္ ငုပ်ေါက၊ 

အမ ုျိုးဆပေါ် ရှ  စလပ် (surabu)က ု လက်က ုငဆ်ဖာက်စက် ်ပဖငို့ ်ကက ြိုတင၍် ဖဖ ြိုဖျက်ကာ၊ ကက တ်ခွ စက် က ုအမ ုျိုးဆအာက်တညို့်တညို့်ရှ အ ပ်သ ု ို့တငပ်ေါ။ 

② အမ ုျိုးဆပေါ်မှဆအာက် ပ်သ ု ို့ဦျိုးတည်ကာ၊ 1  ပ်စာချငျ်ိုးစ  ဖဖ ြိုဖျက်သွာျိုးပေါ။

③ 1  ပ်စာအတွက်ဖဖ ြိုဖျက်သညို့်လုပ်ငနျ်ိုးတွင၊် ဗဟ ုအပ ုငျ်ိုးက ုပ မဦျိုး  ံုျိုးဖဖ ြိုဖျက်ဖပ ျိုး၊ အပပငန်ရံံက ုဆနာက် ံုျိုးမှ ဖဖ ြိုဖျက်သည်။

④ 1  ပ်စာအတွက်ဖဖ ြိုဖျက်ဖပ ျိုးဆနာက်၊ ဆအာက် ပ်ရှ ကကမ်ျိုးခငျ်ိုးန္ငှို့ ် beam မျာျိုးက ုတစ်စ တ်တစ်ပ ုငျ်ိုးဖဖ ြိုဖျက်ကာ၊ အဖငွို့ဆ်ပေါက်က ုပပြိုလုပ်ဖပ ျိုး 

ကွနက်ရစ်တံုျိုးပဖငို့ ်ဆလျှာဆစာက်ဖနတ် ျိုးဖပ ျိုး၊ ကက တ်ခွ စက်က ုဆအာက် ပ်သ ု ို့ချပေါ။ 

⑤ ကွနက်ရစ်တံုျိုးန္ငှို့ ်အပ ုငျ်ိုးအစအမျ ြိုျိုးအစာျိုးမျာျိုးက ု၊ ဖွငို့ ်ာျိုးဆသာအဆပေါက ်သ ု ို့မဟုတ် ပစစည်ျိုးသယ်ရနဆ်ခတတ  ဆဖာက်ဆသာအဆပေါက် (dame

ana) က ုအသံုျိုးပပြိုဖပ ျိုး 1  ပ်တွငစု်ပုံပေါ။ 

ကရ နျ်ိုး၏ ဝနခ်ျ န္ ငုစွ်မ်ျိုးန္ငှို့ ် အကက ျိုးစာျိုးကက တ်ခွ စက်၏လက်တံ(Boom) အရှည်က ုလ ုက်ဖပ ျိုးအကန ို့အ်သတ်ရှ ဆသာ်လည်ျိုး၊ လက်ရှ တွင ် 10 

 ပခန် ို့အဆ ာက်အဦက ုလုပ်ဆ ာငန်္ ငုသ်ည်။   ု ို့ ပ်ပမငို့ဆ်သာအ ပ်ပမငို့သ် ု ို့မဟုတ် မ ုျိုးဆမျှာ်တ ုက် စသည်တ ု ို့က ုဖဖ ြိုဖျက်လ ုပေါက သ ျိုးပခာျိုး 

ဆ ာက်လုပ်ဆရျိုးနည်ျိုးလမ်ျိုးက ုသံုျိုးရမည်။ 

(MY)
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8.3. သစ်သာျိုးအဆ ာက်အအံုသည်တ ု ို့က ုဖဖ ြိုဖျက်ပခငျ်ိုးနည်ျိုးလမ်ျိုး (အဆ ာက်အကူပပြိုစာအုပ် စာမျက်န္ာှ144) 

8.3.1. တံတာျိုးဖဖ ြိုဖျက်ပခငျ်ိုးနည်ျိုးလမ်ျိုး (အဆ ာက်အကူပပြိုစာအုပ် စာမျက်န္ာှ144) 

1）ဆအာက်ခံပ ုငျ်ိုးဖွ ွဲ့စည်ျိုးပုံ (  ပ်ခံတံတာျိုး) ၏ဖဖ ြိုဖျက်ပခငျ်ိုးနည်ျိုးလမ်ျိုး

တံတာျိုး၏ဆအာက်ခံပ ုငျ်ိုးဖွ ွဲ့စည်ျိုးပုံသည်ပုံမှနအ်ာျိုးပဖငို့၊် အလွတ်သ ု ို့မဟုတ် သကံူကွနက်ရစ်ဖွ ွဲ့စည်ျိုးမှု၏ ု ည်ကက ျိုးဆသာ ကွနက်ရစ်မျာျိုး 

ပဖစ်သည်။ ဖဖ ြိုဖျက်ပခငျ်ိုးက ုဆဖာကစ်က်နည်ျိုးလမ်ျိုးသ ု ို့မဟုတ် ဆဖာက်ခွ မှု(happa)နည်ျိုးလမ်ျိုးပဖငို့ ် ဆ ာငရွ်က် သည်။ အဆပခအဆနဆပေါ်မူတည်၍ 

ဝေါယာကက ြိုျိုးနည်ျိုးလမ်ျိုး၊ Cutter နည်ျိုးလမ်ျိုး၊ Core ဆဖာက်ပခငျ်ိုးနည်ျိုးလမ်ျိုးသ ု ို့မဟုတ် တည်ဖင မ်ဆသာကက တ်ခွ ပစစည်ျိုးနည်ျိုးလမ်ျိုး စသည်တ ု ို့က  ု

အတူတကွအသံုျိုးပပြိုသည်။ 

2）အဆပေါ် ပ ုငျ်ိုးဖွ ွဲ့စည်ျိုးပုံ (  ပ်ခံတံတာျိုး) ၏ဖဖ ြိုဖျက်ပခငျ်ိုးနည်ျိုးလမ်ျိုး

တံတာျိုး၏ဆအာက်ခံပ ုငျ်ိုးဖွ ွဲ့စည်ျိုးပုံသည်ပုံမှနအ်ာျိုးပဖငို့၊် သကံူကွနက်ရစ်ဖွ ွဲ့စည်ျိုးမှုသ ု ို့မဟုတ် သမံဏ ဆဘာငဖ်ွ ွဲ့စည်ျိုးမှု တ ု ို့ပဖစ်သည်။ ဖဖ ြိုဖျက်ပခငျ်ိုး

က ုဆဖာက်စက်နည်ျိုးလမ်ျိုး၊ ကက တ်ခွ နည်ျိုးလမ်ျိုးသ ု ို့မဟုတ်သံမဏ ပဖတ်စက်နည်ျိုးလမ်ျိုးပဖငို့ ် ဆ ာငရွ်က ် သည်။ အဆပခအဆနဆပေါ်မူတည်၍ 

ဝေါယာကက ြိုျိုးနည်ျိုးလမ်ျိုး၊ Cutter နည်ျိုးလမ်ျိုး၊ သ ု ို့မဟုတ် Core ဆဖာက်ပခငျ်ိုးနည်ျိုးလမ်ျိုး စသည်တ ု ို့က ုအတူတကွအသံုျိုးပပြိုသည်။ အ ူျိုးက စစအဆနပဖငို့ ်

ဆဖာက်ခွ ဖဖ ြိုဖျက်မှုက ုအတူတကွအသံုျိုးပပြိုပခငျ်ိုးလည်ျိုးရှ သည်။ 

သဘာဝပတ်ဝနျ်ိုးကျငက်ာကွယ်ဆစာငို့ဆ်ရှာက်မှု၏ရညရွ်ယ်ချက်အတွကလ်တ်တဆလာတွင၊် Cutter သ ု ို့မဟုတ် ဝေါယာကက ြိုျိုးလွှပဖငို့ ် သတ်မှတ် 

အရွယ်အစာျိုးက ုပဖတ်ဆတာက်ဖပ ျိုးအကက ျိုးစာျိုးကရ နျ်ိုးက ုအသံုျိုးပပြိုကာ ဖယ်ရှာျိုးသညို့်ဆ ာက် လုပ်ဆရျိုးလုပ်ငနျ်ိုးဥပမာလည်ျိုးအမျာျိုးအပပာျိုးရှ သည်။ 

8.3.2. မ ျိုးခ ုျိုးဆခေါငျ်ိုးတ ုငဖ်ဖ ြိုဖျက်ပခငျ်ိုးနည်ျိုးလမ်ျိုး (အဆ ာက်အကူပပြိုစာအုပ် စာမျက်န္ာှ144) 

1）လက်ပဖငို့လု်ပ်ငနျ်ိုးလုပ်ဆ ာငရ်ဆသာနည်ျိုးလမ်ျိုး

2) ကက တ်ခွ နည်ျိုးလမ်ျိုး

3) လှ ချနည်ျိုးလမ်ျိုး

8.3.3. ဆပမလွှာကာနရံံ၊ တာတမံ၊ ဆရကာတာ၊  ည်တာတမံစသည်တ ု ို့က ုဖဖ ြိုဖျက်ပခငျ်ိုးနည်ျိုးလမ်ျိုး (အဆ ာက်အကူပပြိုစာအုပ် စာမျက်န္ာှ145) 

1) ဆဖာက်စက်နည်ျိုးလမ်ျိုး

အကက ျိုးစာျိုးဆဖာက်စက်က ုအသံုျိုးချန္ ငုပ်ေါက၊ မျာျိုးဆသာအာျိုးပဖငို့အ်ကက ျိုးစာျိုးဆဖာက်စက်ပဖငို့၊် အကက ျိုးစာျိုးဆဖာက်စက်က ုအသံုျိုးချ ရနမ်ပဖစ်န္ ငုဆ်သာ

အဆပခအဆနပဖစ်ပေါကလက်က ုငဆ်ဖာက်စက် ်ပဖငို့ဖ်ဖ ြိုဖျက်သည်။ ပ မအ ငို့က်က တ်ခွ ပခငျ်ိုးအပဖစ် ဝေါယာကက ြိုျိုးလွှ၊ Cutter သ ု ို့မဟုတ် တည်ဖင မ်ဆသာ 

ကက တ်ခွ ပစစည်ျိုးက ုအသံုျိုးပပြိုပခငျ်ိုးလည်ျိုးရှ သည်။ 

2) ဆဖာက်ခွ မှု(happa)နည်ျိုးလမ်ျိုး

(MY)



106 

8.3.4. ဆကျာက်လမ်ျိုးပလက်ဆဖာငျ်ိုးဖဖ ြိုဖျက်ပခငျ်ိုးနည်ျိုးလမ်ျိုး (အဆ ာက်အကူပပြိုစာအုပ် စာမျက်န္ာှ145) 

1) ဆကျာက်လမ်ျိုးအမျ ြိုျိုးအစာျိုး

（1）န္ ငုလ်ွနက်တတ ရာလမ်ျိုး

（2）ကွနက်ရစ်လမ်ျိုး

（3）အုတ်ခငျ်ိုးလမ်ျိုး

2）ဆကျာက်လမ် ်ျိုးဖဖ ြိုဖျက်ပခငျ်ိုးနည်ျိုးလမ်ျိုး

（1）န္ ငုလ်ွနက်တတ ရာလမ်ျိုးဖဖ ြိုဖျက်ပခငျ်ိုးနည်ျိုးလမ်ျိုး

လမ်ျိုး၏မျက်န္ာှပပငအ်လွှာန္ငှို့ဆ်အာက်ဆပခအလွှာက ု ဖဖ ြိုဖျက်ရန၊် အကက ျိုးစာျိုးဆဖာက်စက်နည်ျိုးလမ်ျိုး သ ု ို့မဟုတ် လက်က ုင ်ဆဖာက်စက်န်ည်ျိုးလမ်ျိုး 

က ုအသံုျိုးပပြိုသည်။ တနည်ျိုးအာျိုးပဖငို့ဆ်ကျာက်လမ်ျိုးဖဖ ြိုဖျက်ပခငျ်ိုးအတကွ်ကက တ်ခွ စက်က ုအသံုျိုးပပြိုသည်။ ဤသည်မှာအဆ ာက်အဦစသည်တ ု ို့ 

က ုဖဖ ြိုဖျက်ရာတငွအ်သံုျိုးပပြိုဆသာကက တ်ခွ စက်၏မူလပုံစံပဖစ်လာသညို့်အရာပဖစ်သည်။ 

မျက်န္ာှပပငအ်လွှာအစာျိုး  ုျိုးပခငျ်ိုးအတွက်ပဖတ်ဆတာက်ရာတွငသ် ျိုးသန ို့စ်က်ပဖတ်စက်လည်ျိုးရှ သည်။ 

（2）ကွနက်ရစ်လမ်ျိုးဖဖ ြိုဖျက်ပခငျ်ိုးနည်ျိုးလမ်ျိုး

ကွနက်ရစ်လမ်ျိုးဖဖ ြိုဖျက်ပခငျ်ိုးနည်ျိုးလမ်ျိုးတွင ် အကက ျိုးစာျိုးဆဖာက်စက်နည်ျိုးလမ်ျိုး၊ လက်က ုငဆ်ဖာက်စက်န်ည်ျိုးလမ်ျိုး၊ Cutter နည်ျိုးလမ်ျိုး၊ Core 

ဆဖာက်ပခငျ်ိုးနည်ျိုးလမ်ျိုးစသည်တ ု ို့ရှ သည်။ အဆပခအဆနဆပေါ်မူတည်၍ ဤဆ ာက်လုပ်ဆရျိုးနည်ျိုးလမ်ျိုးမျာျိုးက ု 

ဆ ာက်ဆပေါငျ်ိုးစပ်ဖပ ျိုးဆ ာက်လုပ်သည်။ 

（3) အုတ်ခငျ်ိုးလမ်ျိုးဖဖ ြိုဖျက်ပခငျ်ိုးနည်ျိုးလမ်ျိုး

အုတ်ခငျ်ိုးလမ်ျိုးဖဖ ြိုဖျက်ပခငျ်ိုးနည်ျိုးလမ်ျိုးအပဖစ် တ ကျသညို့်အရာမရှ ဆသာ်လည်ျိုး၊ အကက ျိုးစာျိုးဆဖာက်စက်နည်ျိုးလမ်ျိုး၊ လက်က ုင ် ဆဖာက်စက် 

နည်ျိုးလမ်ျိုးတ ု ို့ရှ သည်။ ဆဖာက်တူျိုးသညို့်ပု  နစ်သည်တ ု ို့က ုသံုျိုးဖပ ျိုးလက်ပဖငို့လု်ပ်ဆ ာငဆ်သာလုပ်ငနျ်ိုးက ုလညျ်ိုးလုပ်ဆ ာငန်္ ငုသ်ည်။ 

8.3.5. သဘာဝဆကျာက်ဖဖ ြိုဖျက်ပခငျ်ိုးနည်ျိုးလမ်ျိုး (အဆ ာက်အကူပပြိုစာအုပ် စာမျက်န္ာှ147) 

ဖဖ ြိုဖျက်ပခငျ်ိုးလုပ်ငနျ်ိုးလုပ်ဆနစဉ် ဆပမ  တွငပ်မြိုပ်ဆနဆသာအရာမျာျိုး၌သဘာဝဆကျာက်မျာျိုးဆပေါ် ွက်လာပခငျ်ိုးမျာျိုးရှ သည်။ သဘာဝဆကျာက် 

သည်ကက ျိုးပေါက၊ ဆဖာက်စက်က ုသံုျိုးဖပ ျိုးကက တ်ခွ ဖပ ျိုးမှသယ်ယူပေါ။ 

  ု ို့အပပင ်ဆဖာက်စက်မှလွ ၍ အပခာျိုးဖဖ ြိုဖျက်သညို့်ဆ ာက်လုပ်ဆရျိုးစက်ယန္တရာျိုးမှာ သဘာဝဆကျာက်က ုကက တ်ခွ ရန ်အတွက်မသငို့ဆ်တာ်ဆသာ 

ဆကကာငို့မ်သံုျိုးရပေါ။ 

(MY)



107 

9. က်စပ်ဥပဆဒမျာျိုးစသည်

အလုပ်သမာျိုးမျာျိုးအတွက် ဆဘျိုးအန္တရာယ်ကငျ်ိုးရှငျ်ိုးဆရျိုးန္ငှို့က်ျနျ်ိုးမာသန ို့ရ်ှငျ်ိုးဆရျိုးန္ငှို့စ်ပ်လျဉ်ျိုး ဆသာဥပဆဒတွင၊် လုပ်ငနျ်ိုးခွငဆ်ဘျိုးအန္တရာယ် 

ကငျ်ိုးရှငျ်ိုးဆရျိုးန္ငှို့က်ျနျ်ိုးမာသန ို့ရ်ှငျ်ိုးဆရျိုးဥပဆဒ (roudou anzen eiseihou) အပေါအဝငဥ်ပဆဒမျာျိုးစွာရှ သည်။ အ ူျိုးသပဖငို့လု်ပ်ငနျ်ိုးခွင ်

ဆဘျိုးအန္တရာယ်ကငျ်ိုးရှငျ်ိုးဆရျိုးန္ငှို့က်ျနျ်ိုးမာသန ို့ရ်ှငျ်ိုးဆရျိုးဥပဆဒ (roudou anzen eiseihou) တွင၊် အလုပ်သမာျိုးမျာျိုးအတွက် ဆဘျိုးအန္တရာယ် 

ကငျ်ိုးရှငျ်ိုးဆရျိုးန္ငှို့က်ျနျ်ိုးမာဆရျိုးက ု လုံပခံြိုမှုရှ ဆစပခငျ်ိုးန္ငှို့တ်ူ၊ သက်ဆသာငို့သ်က်သာ ရှ ဆသာ လုပ်ငနျ်ိုးခွငပ်တ်ဝနျ်ိုးကျငတ်ည်ဆ ာက ်

ဆပျိုးပခငျ်ိုးက ုပမ ငို့တ်ငလု်ပ်ဆ ာငရ်နရ်ည်ရွယ်ဖပ ျိုး၊ လ ုက်နာရမညို့်အချကမ်ျာျိုးက ု သတ်မှတ် ာျိုးသည်။ ဥပဆဒပပဌာနျ်ိုးပခငျ်ိုးန္ငှို့သ်က်  ုငဆ်သာ 

သ ျိုးသန ို့အ်ချက်မျာျိုးန္ငှို့စ်ပ်လျဉ်ျိုး၍၊ အစ ုျိုးရအဖွ ွဲ့အမ န ို့မ်ျာျိုး၊ ၀နက်က ျိုး ဌာနအမ န ို့မ်ျာျိုး၊ အမ န ို့ဆ်ကကာ်ပငာစာမျာျိုးတွငဆ်ဖာ်ပပ ာျိုးသည်။ 

အလပ်ုသမာျိုးမျာျိုးအတွက် ဆဘျိုးအန္တရာယ်ကငျ်ိုးရှငျ်ိုးဆရျိုးန္ငှို့က်ျနျ်ိုးမာသန ို့ရ်ှငျ်ိုးဆရျိုးန္ငှို့စ်ပ်လျဉ်ျိုး ဆသာ ဥပဆဒစနစ်မှာ ဆအာက်ပေါအတ ုငျ်ိုးပဖစ်သည်။ 

ပုံ9-1 ယာဉ်အမျ ြိုျိုးအစာျိုးဆ ာက်လုပ်ဆရျိုးစက်ယန္တရာျိုး (ဖဖ ြိုဖျက်ရန)် ဆမာငျ်ိုးန္ငှမ်ှုနည်ျိုးပညာကျွမ်ျိုးကျငမ်ှုန္ငှို့ ်က်စပ်ဆသာဥပဆဒစနစ် 

(က ုျိုးကာျိုး) ကျနျ်ိုးမာဆရျိုး၊ အလုပ်သမာျိုးန္ငှို့လူ်မှုဖူလုံဆရျိုး၀နက်က ျိုးဌာန အဆ ာက်အအံု  နျ်ိုးသ မ်ျိုးဆရျိုးလုပ်ငနျ်ိုးအတွက် 

အန္တရာယ်အက ပဖတ်မှုလက်စွ  

ဥပဆဒ

အစ ုျိုးရအဖွ ွဲ့အမ န ို့ ်

၀နက်က ျိုးဌာနအမ န ို့မ်ျာျိုး 

အမျာျိုးပပညသ် ူ ုငရ်ာ 

အသ ဆပျိုးချက် / 

ဆကကာ်ပငာချက် 

လုပ်ငနျ်ိုးခွငဆ်ဘျိုးအန္တရာယ်ကငျ်ိုးရငှျ်ိုးဆရျိုးန္ငှို့က်ျနျ်ိုးမာသန ို့ရ်ငှျ်ိုးဆရျိုးဥပဆဒ (roudou anzen eiseihou)(လံုပခံြိုသန ို့ရ်ှငျ်ိုးဆရျိုးဥပဆဒ) 

လုပ်ငနျ်ိုးခွငဆ်ဘျိုးအန္တရာယ်ကငျ်ိုးရငှျ်ိုးဆရျိုးန္ငှို့က်ျနျ်ိုးမာသန ို့ရ်ငှျ်ိုးဆရျိုးဥပဆဒ  

(roudou anzen eiseihou) တငျ်ိုးကျပ်ဆသာအမ န ို့မ်ျာျိုး (လံုပခံြိုသန ို့ရ်ှငျ်ိုးဆရျိုးအမ န ို့မ်ျာျိုး) 

လုပ်ငနျ်ိုးခွငဆ်ဘျိုးအန္တရာယ်ကငျ်ိုးရငှျ်ိုးဆရျိုးန္ငှို့က်ျနျ်ိုးမာသန ို့ရ်ငှျ်ိုးဆရျိုးဥပဆဒ (roudou anzen eiseihou) 

တငျ်ိုးကျပ်ဆသာစည်ျိုးမျဉ်ျိုးမျာျိုး (လံုပခံြိုသန ို့ရ်ှငျ်ိုးဆရျိုးစည်ျိုးမျဉ်ျိုးမျာျိုး) 

ယာဉ်အမျ ြိုျိုးအစာျိုးဆ ာက်လုပ်ဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုးဖွ ွဲ့စည်ျိုးပုံစံန္ှုနျ်ိုး

ယာဉ်အမျ ြိုျိုးအစာျိုးဆ ာက်လုပ်ဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုး (ဆပမည  ရန၊် ကက ျိုးမာျိုးဆသာဝန ်

မျာျိုးသယ်ယူပ ု ို့ဆ ာငရ်န၊် ဝနက် ုမကာတငရ်နန်္ငှို့ ်တူျိုးဆဖာ်ရန)် 

ဆမာငျ်ိုးန္ငှမ်ှုနည်ျိုးပညာကျွမ်ျိုးကျငမ်ှုသငတ်နျ်ိုးစည်ျိုးမျဉ်ျိုးမျာျိုး 

ဆဘျိုးအန္တရာယ်ကငျ်ိုးရှငျ်ိုးဆရျိုးန္ငှို့က်ျနျ်ိုးမာသန ို့ရ်ငှျ်ိုးဆရျိုးအ ူျိုးပညာဆရျိုးစည်ျိုးမျဉ်ျိုးမျာျိုး 

(MY)
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9.1. လုပ်ငနျ်ိုးခွငဆ်ဘျိုးအန္တရာယ်ကငျ်ိုးရငှျ်ိုးဆရျိုးန္ငှို့က်ျနျ်ိုးမာသန ို့ရ်ငှျ်ိုးဆရျိုးဥပဆဒ (roudou anzen eiseihou)န္ငှို့ ် လုပ်ငနျ်ိုး ခွငဆ်ဘျိုးအန္တရာယ် 

ကငျ်ိုးရှငျ်ိုးဆရျိုးန္ငှို့က်ျနျ်ိုးမာသန ို့ရ်ှငျ်ိုးဆရျိုးဥပဆဒ (roudou anzen eiseihou) တငျ်ိုးကျပ်ဆသာအမ န ို့မ်ျာျိုး (ဆကာကန်္ှုတ်ချက်) (အဆ ာက်အကူပပြိုစာအုပ် 

စာမျက်န္ာှ149) 

အခနျ်ိုး 1 အဆ ွဆ ွစည်ျိုးမျဉ်ျိုးမျာျိုး 

အပ ုဒ ်3 ＜အလုပ်ရှငစ်သည်တ ု ို့၏တာဝန>် 

အလုပ်ရှငအ်ဆနပဖငို့ ်ဤဥပဆဒတွငပ်ပဌာနျ်ိုး ာျိုးဆသာလုပ်ငနျ်ိုးခွငမ်ဆတာ်တ မှုမျာျိုးကာကွယ်ရနအ်တကွ် အန မို့် ုံျိုးစံန္ှုနျ်ိုး မျာျိုးက ု လွယ်လွယ်ကကူူ လ ုကန်ာ ံုသာ 

မက၊ သက်ဆတာငို့သ်က်သာရှ ဆသာ လုပ်ငနျ်ိုးခွငပ်တ်ဝနျ်ိုးကျငက် ု လက်ဆတွွဲ့ အဆကာငအ် ည်ဆဖာ်ပခငျ်ိုးန္ငှို့၊် လုပ်ငနျ်ိုးခွငအ်ဆပခအဆန မျာျိုး တ ုျိုးတက်ဆအာင ်

လုပ်ဆ ာငပ်ခငျ်ိုးပဖငို့ ် အလုပ်ခွငအ်တငွျ်ိုးရှ  အလုပ် သမာျိုးအာျိုး ဆဘျိုးကငျ်ိုးဆစဆရျိုးန္ငှို့် ကျနျ်ိုးမာဆရျိုးက ု ဆသဆသချာချာ လုပ်ဆ ာငဆ်ပျိုးရမည်။ 

  ု ို့အပပငအ်လုပ်ရငှသ်ည် န္ ငုင်ဆံတာမှ်ဆ ာငရွ်က်မညို့် လုပ်ငနျ်ိုးခွငမ်ဆတာ်တ မှုမျာျိုးက ုကာကွယ်ပခငျ်ိုးန္ငှို့စ်ပ်လျဉ်ျိုးဆသာ စ မံချက်မျာျိုးတွင ် ပူျိုးဆပေါငျ်ိုး

ဆ ာငရွ်က်ရမည်။ 

2 စက်ယန္တရာျိုးမျာျိုး၊ က ရ ယာမျာျိုးန္ငှို့အ်ပခာျိုးပစစည်ျိုးက ရ ယာမျာျိုးက ုဒ ဇ ုငျ်ိုး ွ ပခငျ်ိုး၊  ုတလ်ုပ်ပခငျ်ိုး၊ သ ု ို့မဟတု်တငသွ်ငျ်ိုးသူ၊ ကုနက်ကမ်ျိုးမျာျိုးက  ုတု် လုပ်ပခငျ်ိုး၊ 

သ ု ို့မဟတုတ်ငသွ်ငျ်ိုးသူ၊ တစ်ဖန ် အဆ ာက်အအံုဆ ာကလ်ုပ်ပခငျ်ိုး၊ သ ု ို့မဟတု်ဒ ဇ ုငျ်ိုး ွ သူ သည်၊ ဤပစစည်ျိုးမျာျိုး၏ဒ ဇ ုငျ်ိုး၊  ုတလ်ုပ်ပခငျ်ိုး၊ တငသွ်ငျ်ိုးပခငျ်ိုးန္ငှို့်

ဆ ာကလ်ုပ်သညို့်အခေါ၊ ဤပစစည်ျိုးမျာျိုးက ုအသံုျိုးပပြိုပခငျ်ိုး ဆကကာငို့ပ်ဖစ်ပွာျိုးဆသာလုပ်ငနျ်ိုးခွငမ်ဆတာတ် မှုမျာျိုး က ကုာကယ်ွရန ်အာျိုး တု်လုပ်ဆ ာငရ်မည်။

3 ဆ ာကလ်ုပ်ဆရျိုးလုပ်ငနျ်ိုးဆ ာငရွ်က်ဆစသူက ို့သ ု ို့ဆသာအလုပ်က အုပခာျိုးသူမျာျိုးအာျိုးလုပ်ငနျ်ိုးအပ်န္ှသူံသည်၊ ဆ ာကလ်ုပ်ဆရျိုးနည်ျိုးလမ်ျိုးမျာျိုး၊ ကာလမျာျိုးန္ငှို့စ်ပ် 

လျဉ်ျိုး၍၊ ဆဘျိုးအန္တရာယ်ကငျ်ိုးရှငျ်ိုးဖပ ျိုးသန ို့ရ်ှငျ်ိုးဆသာလုပ်ငနျ်ိုးမျာျိုးအာျိုး လုပ်ဆ ာငဆ်စမှုမျာျိုးက ုမသတ်မှတ်မ ဆစရန ် ညို့်သငွျ်ိုး စဉ်ျိုးစာျိုးရမည်။ 

အပ ုဒ ် 4 အလုပ်သမာျိုးမျာျိုးအဆနပဖငို့ ်လုပ်ငနျ်ိုးခွငမ်ဆတာတ် မှုမျာျိုးက ု ကာကွယ်ရနလ် ုအပ်ဆသာက စစရပ်မျာျိုးက ု လ ကု်နာရ မည်ပဖစ်ဖပ ျိုး၊ အလုပ်ရှငန်္ငှို့ ် အပခာျိုး 

 က်စပ်သူမျာျိုးမှ ဆ ာငရွ်က်ဆသာလုပ်ငနျ်ိုးခွငမ်ဆတာတ် မှုမျာျိုးကာကွယ်တာျိုး  ျိုးရန ်ဆ ာငရွ်က်ချက်မျာျိုးတွငပူ်ျိုးဆပေါငျ်ိုး ရနက်က ြိုျိုးပမ်ျိုးရမည်။ 

အပ ုဒ ်5 စက်က ရ ယာန္ငှို့အ်န္တရာယ်ရှ ဆသာပစစည်ျိုးမျာျိုးန္ငှို့ ်က်စပ်ဆသာစည်ျိုးမျဉ်ျိုးမျာျိုး 

အပ ုဒ ်45 <ပံုမှနက် ုယ်တ ငုစ်စ်ဆ ျိုးပခငျ်ိုး (teiki jishu kensa)> 

လုပ်ငနျ်ိုးရငှသ်ည် ဘွ ြိုငလ်ာမျာျိုးန္ငှို့အ်ပခာျိုးစက်ယန္တရာျိုးစသည်တ ု ို့၌၊ အစ ုျိုးရအဖွ ွဲ့အမ န ို့ပ်ဖငို့သ်တ်မှတ် ာျိုးဆသာ ပစစည်ျိုးမျာျိုး န္ငှို့စ်ပ်လျဉ်ျိုး၍၊ ကျနျ်ိုးမာဆရျိုး၊ 

အလုပ်သမာျိုးန္ငှို့လ်ူမှုဖလူံုဆရျိုး၀နက်က ျိုးဌာနမှသတ်မှတ ်ာျိုးဆသာဆနရာမျာျိုးက ု၊ ပုံမှနက် ုယ်တ ုင ် စစ်ဆ ျိုးပခငျ်ိုးက ုမလုပ်ဆ ာင၍်၊ န္ငှို့လ်ုပ်ဆ ာငသ်ညို့်ရလဒမ်ျာျိုး 

က ုမှတ်တမ်ျိုးတင ်ာျိုးရမည်။ 

2 လုပ်ငနျ်ိုးရှငသ်ည်ဆရှ ွဲ့အပ ုဒပ်ေါ စကယ်န္တရာျိုးစသည်တ ု ို့၌အစ ုျိုးရအဖွ ွဲ့အမ န ို့ပ်ဖငို့သ်တ်မှတ် ာျိုးဆသာပစစည်ျိုးမျာျိုးန္ငှို့စ်ပ်လျဉ်ျိုး၍ အ က်ပေါပပဌာနျ်ိုး ချက်မျာျိုး၏ 

က ုယ်တ ုငစ်စ်ဆ ျိုးပခငျ်ိုးမျာျိုး  မှ အလပ်ုသမာျိုးန္ငှို့လ်ူမှုဖူလံုဆရျိုး၀နက်က ျိုးမှပပဌာနျ်ိုး ာျိုးသညို့် က ုယ်တ ုငစ်စ်ဆ ျိုးပခငျ်ိုး (ဆအာကတ်ငွ ် “အ ူျိုးသတ်မှတ် ာျိုးဆသာ 

က ုယ်တ ုငစ်စ်ဆ ျိုးပခငျ်ိုး”ဟသုံုျိုးမည်။) က လုုပ်ဆ ာင ် ချ နတ်ငွ၊် ၎ငျ်ိုးက ုအသံုျိုးပပြိုမညို့အ်လုပ်သမာျိုးမျာျိုးတွင ် ကျနျ်ိုးမာဆရျိုး၊ 

အလုပ်သမာျိုးန္ငှို့လ်ူမှုဖလူံုဆရျိုး၀နက်က ျိုးဌာန၏ အမ န ို့အ်ရဆပျိုးအပ်ဆသာ လုပ်ပ ုငခွ်ငို့အ်ရည်အချငျ်ိုးက ုပ ုင ် ငု ်ာျိုးသူသ ု ို့မဟတု် အပ ုဒ ်54၏ အပ ုဒ ်3 အချက် 1တငွ ်

သတ်မှတ်  ာျိုးသညို့်မှတ်ပုံတငက် ရုယူဖပ ျိုး၊ အပခာျိုးသူမျာျိုးဆတာငျ်ိုး  ုမှုအရသက်  ငုရ်ာစကက် ရ ယာစသည်တ ု ို့န္ငှို့် စပ်လျဉ်ျိုး၍အ ူျိုး 

သတ်မှတ် ာျိုးဆသာက ုယ်တ ငုစ်စ်ဆ ျိုးပခငျ်ိုးက ုဆ ာငရွ်က်သူ (ဆအာကတ်ွင ် “စစ်ဆ ျိုးဆရျိုးလုပ်ငနျ်ိုးလုပ်ဆ ာငသ်ူ”ဟု သံုျိုးမည်။) 

က ုအဆကာငအ် ည်ဆဖာက် ုဆဖာ်ရမည်။ 

3 အလုပ်သမာျိုးန္ငှို့လ်ူမှုဖလူံုဆရျိုး၀နက်က ျိုးဌာန၏ ဝနက်က ျိုးသည်၊ အပ ုဒ ် 1 ရှ စည်ျိုးမျဉ်ျိုးမျာျိုးပဖငို့ ် က ုယ်တ ုငစ်စ်ဆ ျိုးပခငျ်ိုးအတကွ် သငို့ဆ်တာ်ဖပ ျိုး အကျ ြိုျိုးရှ ဆသာ 

အဆကာငအ် ည်ဆဖာ်မှုက လုုပ်ဆ ာငရ်နအ်တကွ်လ အုပ်ဆသာက ုယ်တ ုငစ်စ်ဆ ျိုးပခငျ်ိုးလမ်ျိုးညွှနခ်ျက်မျာျိုးက  ုတု်ပပနရ်မည်။ 

4 အကျဉ်ျိုးချြိုပ် 

ဇယာျိုး 5-1  က်စပ်ဥပဆဒမျာျိုး 

* ဥပဆဒအရပပဌာနျ်ိုး ာျိုးပခငျ်ိုးမရှ ဆသာ်လည်ျိုး၊ စစ်ဆ ျိုးမှုရလဒမ်ျာျိုးက ု စက်လည်ပတ်ဆနစဉ်ကာလအတွငျ်ိုး သ မ်ျိုး ည်ျိုး  ာျိုးဆစလ ုသည်။

အဆကာငအ် ည်ဆဖာ်မညို့်သူ၊ 

လုပ်ဆ ာငခ်ွငို့အ်ရည်အချငျ်ိုး 

စစ်ဆ ျိုးဆရျိုးဇယာျိုး၏ သ မ်ျိုး ည်ျိုးကာလ 

ပုံမှနက် ုယ်တ ုငစ်စ်ဆ ျိုး 

ပခငျ်ိုး (teiki jishu kensa) 

(တစ်လ 1ကက မ်) 

အ ူျိုးက ုယ်တ ုငစ်စ်

ဆ ျိုးပခငျ်ိုး 

(တစ်န္စှ် 1ကက မ်) 

ဆဘျိုးကငျ်ိုးလုံပခံြိုမှုစည်ျိုးမျဉ်ျိုး အပ ုဒ ်170 

အပ ုဒ ်171 

ဆဘျိုးကငျ်ိုးလုံပခံြိုမှုစည်ျိုးမျဉ်ျိုး အပ ုဒ ်168 

အပ ုဒ ်169 

အပ ုဒ ်171 

ဆဘျိုးကငျ်ိုးလုံပခံြိုမှုစည်ျိုးမျဉ်ျိုး အပ ုဒ ်167 

       အပ ုဒ ်169 

       အပ ုဒ ်169 ၏2 

       အပ ုဒ ်171 

လုပ်ငနျ်ိုးဆအာ်ပဆရတာမှ 

(လုံပခံြိုဆရျိုးမနဆ်နဂျာ) 

မှညွှနက်ကာျိုး ာျိုးသူ 

လုပ်ငနျ်ိုးတွငျ်ိုးစစ်ဆ ျိုးဆရျိုးမ ျိုး 

စစ်ဆ ျိုးဆရျိုးကုမပဏ မှ 

စစ်ဆ ျိုးဆရျိုးမ ျိုး 

စစ်ဆ ျိုးစာရငျ်ိုးက ု စကလ်ည်ပတ ်

ဆနစဉ်ကာလအတွငျ်ိုးသ မ်ျိုး ည်ျိုးပေါ* 

စစ်ဆ ျိုးဆရျိုးဇယာျိုးက ု 3 

န္စှ်ကကာ ( ကကညို့် ှုစစ်ဆ ျိုး 

ဖပ ျိုးသည်ို့အမှတ်အသာျိုးတွ  ာျိုး

သည်) 

စစ်ဆ ျိုးမှုအမျ ြိုျိုးအစာျိုးခွ ပခငျ်ိုး ဥပဆဒ 

အလုပ်မစမ စစ်ဆ ျိုးပခငျ်ိုး ယာဉ်ဆမာငျ်ိုးသူ 

စစ်ဆ ျိုးဆရျိုးဇယာျိုးက ု 3 

န္စှ်ကကာ 

(MY)
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အခနျ်ိုး6 အလုပ်သမာျိုးအာျိုးလုပ်ငနျ်ိုးအပ် ာျိုးမှုအတွက်ဆ ာငရွ်က်ချက်မျာျိုး 

အပ ုဒ ်61 <အလုပ်လုပ်စဉ်ကန ို့သ်တ်ချက်မျာျိုး> 

အလုပ်ရှငသ်ည် ကရ နျ်ိုးဆမာငျ်ိုးပခငျ်ိုးန္ငှို့ ် အပခာျိုးလုပ်ငနျ်ိုးမျာျိုး၌၊ အစ ုျိုးရအဖွ ွဲ့အမ န ို့အ်ရသတ်မှတ် ာျိုးဆသာအရာမျာျိုးန္ငှို့ ် စပ်လျဉ်ျိုး၍ စ ရငစု်

လုပ်သာျိုး  ုငရ်ာဌာ၏ ဌာနမ ျိုးမှ ုတ်ဆပျိုးဆသာ သက်  ုငရ်ာလုပ်ငနျ်ိုးန္ငှို့သ်က်  ုငသ်ညို့်လ ုငစ်င ် က ုရရှ  ာျိုးသူ၊ သ ု ို့မဟုတ် 

စ ရငစု်လုပ်သာျိုး  ုငရ်ာ ဌာ၏ ဌာနမ ျိုးမှ မှတ်ပုံတငဆ်ပျိုး ာျိုးဆသာသူမှ ဖွငို့ ်ာျိုးသညို့် သက်  ုငရ်ာ လုပ်ငနျ်ိုးန္ငှို့သ်က်  ုငဆ်သာ 

နည်ျိုးပညာကျွမ်ျိုးကျငမ်ှုသငတ်နျ်ိုးက ု ဖပ ျိုး ံုျိုး ာျိုးသူန္ငှို့် အပခာျိုးဆသာ ကျနျ်ိုးမာဆရျိုး၊ အလုပ်သမာျိုး 

န္ငှို့လူ်မှုဖူလုံဆရျိုး၀နက်က ျိုးဌာန၏အမ န ို့အ်ရဆပျိုးအပ်ဆသာ အရည်အချငျ်ိုးက ုပ ုင ် ုင ်ာျိုး သူမဟုတ်ပေါက၊ သက်  ုငရ်ာလုပ်ငနျ်ိုး 

တွငပ်ေါဝငဆ် ာငရွ်က်၍မရပေါ။ 

2 ဆရှွဲ့အပ ုဒပ်ေါပပဌာနျ်ိုးချက်မျာျိုးန္ငှို့အ်ည သက်  ုငရ်ာစ ျိုးပွာျိုးဆရျိုးလုပ်ငနျ်ိုးမျာျိုးတွငပ်ေါဝငန်္ ငုသူ်မှလွ ၍ မည်သူမျှသက်  ုငရ်ာ လုပ်ငနျ်ိုးက ုမဆ ာင ်

ရွက်ဆစရ။ 

3    အပ ုဒ ် 1 ပေါပပဌာနျ်ိုးချက်မျာျိုးန္ငှို့အ်ည သက်  ုငရ်ာစ ျိုးပွာျိုးဆရျိုးလုပ်ငနျ်ိုးမျာျိုးတွငပ်ေါဝငန်္ ငုသူ်သည် သက်  ုငရ်ာလုပ်ငနျ်ိုး၌ ပေါ၀ငသ်ညို့်အခေါ၊ 

၎ငျ်ိုးန္ငှို့သ်က်  ုငဆ်သာ လ ုငစ်ငန်္ငှို့ ်အပခာျိုးဆသာအရည်အချငျ်ိုးမျာျိုးက ုသက်ဆသခံသညို့် စာရွက်စာတမ်ျိုးမျာျိုး က ုက ုငဆ် ာင ်ာျိုးရမည်။ 

4 အကျဉ်ျိုးချြိုပ် 

စက်၏ယာဉ်ဆမာငျ်ိုးသူမျာျိုးအတွက်လ ုအပ်ဆသာလုပ်ပ ုငခ်ွငို့အ်ရည်အချငျ်ိုးမျာျိုး 

လုပ်သာျိုးမျာျိုးအတကွ်လ အုပ်ဆသာလပ်ုပ ုငခ်ွငို့အ်ရည်အချငျ်ိုးမျာျိုး 

免許 技能講習 特別教育

5トン以上 ○

5トン未満 ○

5トン以上 ○

5トン未満 ○

5トン以上 ○

1トン未満 ○

3トン以上 ○

3トン未満 ○

締固め（ローラ） ○

3トン以上 ○

3トン未満 ○

1トン以上 ○

1トン未満 ○

1トン以上 ○

1トン未満 ○

資格の種類
機械の能力機械名

つり上げ
荷重

〃

クレーン

クレーン

床上操作式クレーン
（荷とともに移動）

移動式クレーン

不整地運搬車

1トン以上
5トン未満

○

最大積載量

つり上げ
荷重

整地、運搬、積込み用及び掘削用

解体用

車両系
建設機械

ショベルローダ、フォークローダ

機体質量

制限はない

機体質量

最大荷重

免許 技能講習 特別教育

1トン以上 ○

1トン未満 ○

○

○（作業主任者）
石綿取扱作業 石綿が使用されている建築物の解体等作業

作業名 作業内容
資格の種類

玉掛け作業 つり上げ荷重

1 တနန်္ငှို့အ် က ်

1 တနမ်ပပညို့ ်

1 တနန်္ငှို့အ် က ်

1 တနမ်ပပညို့ ်

5 တနန်္ငှို့အ် က ်

5 တနမ်ပပညို့ ်

လ ုငစ်င ်

နည်ျိုးပညာကျွမ်ျိုးကျင်မှုသင်တန်ျိုး အ ူျိုးသငက်ကာျိုးဆရျိုး

ဝနန်္ငှို့ဝ်နခ်ျ စက်ချ တ်ပခငျ်ိုးလုပ်ငနျ်ိုး 

ဆကျာက်ဂွမ်ျိုးက ုငတွ်ယ်ရသညို့်လုပ်ငနျ်ိုး 

မတငသ်ညို့်ဝနအ်ဆလျိုးချ န်

ဆကျာက်ဂွမ်ျိုးအသုံျိုးပပြိုဆသာအဆ ာက်အအံုမျာျိုးဖဖ ြိုဖျက်ပခငျ်ိုး 

စသညို့လ်ုပင်နျ်ိုး 

1 တနန်္ငှို့အ် က ်

1 တနမ်ပပညို့ ်

လုပ်ပုငခွ်ငို့အ်ရည်အချငျ်ိုးအမျ ြိုျိုးအစာျိုး 

နည်ျိုးပညာကျွမ်ျိုးကျင်မှုသင်တန်ျိုး အ ူျိုးသငက်ကာျိုးဆရျိုး

5 တနန်္ငှို့အ် က ်

5 တနမ်ပပညို့ ်

5 တနန်္ငှို့အ် က ်

1 တနန်္ငှို့အ် က ်

5 တနမ်ပပညို့ ်

1 တနမ်ပပညို့ ်

3 တနန်္ငှို့အ် က ်

3 တနမ်ပပညို့ ်

3 တနန်္ငှို့အ် က ်

3 တနမ်ပပညို့ ်

ကန ို့သ်တ်ချက်မရှပေါ 

စက်၏စွမ်ျိုးဆ ာငန်္ ငုမ်ှု 

မတငသ်ညို့်ဝန်

အဆလျိုးချ န ်

မတငသ်ညို့်ဝန်

အဆလျိုးချ န ်

စက်ပဒပ်  ု

စက်ပဒပ်  ု

အမျာျိုး ုံျိုးဝနအ်

ဆလျိုးချ န် 

အမျာျိုး ုံျိုးတငဆ် ာငန်္ ု

ငသ်ညို့်အဆလျိုးချ န် 

စက်အမည ်

ကရ နျ်ိုး 

ကရ နျ်ိုး 

Floor-operated အမျ ြိုျိုးအစာျိုးကရ နျ်ိုး 

(ဝနန်္ငှို့အ်တူဆ ွှွဲ့လျာျိုးသည်) 

ဆရွွဲ့လျာျိုးန္ ငုဆ်သာအမျ ြိုျိုးအစာျိုးကရ နျ်ိုး 

ယာဉ်အမျ ြိုျိုးအ

စာျိုးဆ ာက်

လုပ်ဆရျိုးစက်

ယန္တရာျိုး 

ဆပမည  ရန၊် ကက ျိုးမာျိုးဆသာဝနမ်ျာျိုးသယ်ယူပ ု ို့ဆ ာငရ်န၊် 

ဝနက် ုမကာတငရ်နန်္ငှို့ ်တျူိုးဆဖာရ်န ်

သ ပ်သည်ျိုးဆအာငပ်ပြိုလုပ်ပခငျ်ိုး (roller) 

ဖဖ ြိုဖျက်ရန် 

ဆပမဆကာ်ဝနခ်ျ စက်၊ ဝနခ်ျ ကာျိုး 

ဆပမ  ုငျ်ိုးသယ်ယူပ ု ို့ဆ ာငဆ်ရျိုးယာဉ် 

လုပ်ငနျ်ိုးအဆကကာငျ်ိုးအရာ လုပ်ပုငခွ်ငို့အ်ရည်အချငျ်ိုးအမျ ြိုျိုးအစာျိုး 

လ ုငစ်င ်

(လုပ်ငနျ်ိုးခွငအ်ကက ျိုးအက ) 

လုပ်ငနျ်ိုးအမည ်

(MY)
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[အစ ုျိုးရအဖွ ွဲ့အမ န ို့]် 

အပ ုဒ ်20 <အလုပ်လုပ်စဉ်ကန ို့သ်တ်ချက်မျာျိုးန္ငှို့ ်က်စပ်ဆသာလုပ်ငနျ်ိုးမျာျိုး> 

ဥပဆဒပုဒမ် 61 အပ ုဒ ်1 အရအစ ုျိုးရအဖွ ွဲ့အမ န ို့ပ်ဖငို့သ်တ်မှတ်ဆသာလုပ်ငနျ်ိုးမျာျိုးသည်ဆအာက်ပေါအတ ုငျ်ိုးပဖစ်သည်။ 

1～11 အကျဉ်ျိုးချြိုပ် 

12 စက်က ုယ် ည်အဆလျိုးချ နသ်ည် 3 တနန်္ငှို့အ် က်အဆလျိုးချ နရ်ှ ဆသာ ပူျိုးတွ ပေါဇယာျိုး အပ ုဒ ်7 အမှတ်စဉ် 1 ၊ အမှတ်စဉ် 2၊ အမှတ်စဉ် 3 န္ငှို့ ်

အမှတ်စဉ် 6 တွငဆ်ဖာ်ပပ ာျိုးဆသာ ဆ ာက်လုပ်ဆရျိုးစက်ယန္တရာျိုးမျာျိုး၌၊ စွမ်ျိုးအငက် ုသံုျိုးဖပ ျိုး၊ မသတ်မှတ် ာျိုးဆသာဆနရာမျာျိုးတွင် က ုယို့ ်န္ဒပဖငို့ ်

ဆမာငျ်ိုးန္ ငုဆ်သာအရာမျာျိုးက ုဆမာငျ်ိုးန္ငှပ်ခငျ်ိုး (လမ်ျိုးဆပေါ်တွငဆ်ပပျိုး ွ ရနဆ်မာငျ်ိုးန္ငှပ်ခငျ်ိုးက ုဖယ် ုတ်ဖပ ျိုး။) လုပ်ငနျ်ိုး 

13 ဆအာက်ပေါအကျဉ်ျိုးချြိုပ် 

လုပ်ငနျ်ိုးခွငဆ်ဘျိုးအန္တရာယ်ကငျ်ိုးရှငျ်ိုးဆရျိုးန္ငှို့က်ျနျ်ိုးမာသန ို့ရ်ှငျ်ိုးဆရျိုးဥပဆဒ (roudou anzen eiseihou) န္ငှို့် 

၎ငျ်ိုးက ုအဆပခခံဆသာအမ န ို့န်္ငှို့ ်က်စပ်ဆသာမှတ်ပံုတငန်္ငှို့ ် သတ်မှတ်ချက်န္ငှို့သ်က်  ုငဆ်သာ အစ ုျိုးရအဖွ ွဲ့ 

အမ န ို့မ်ျာျိုး အပ ုဒ ်83 အမှတ်စဉ် 1 နပံေါတ် 3 ၏စည်ျိုးမျဉ်ျိုးမျာျိုးက ုအဆပခခံဖပ ျိုး ကျနျ်ိုးမာဆရျိုး၊ အလုပ်သမာျိုးန္ငှို့ ်

လူမှုဖူလုံဆရျိုး၀နက်က ျိုးဌာန၏ ဝနက်က ျိုးမှပပဌာနျ်ိုး ာျိုးဆသာလုပ်ငနျ်ိုးခွငက်န ို့သ်တ်ချက်မျာျိုးလုပ်ငနျ်ိုး လုပ်သာျိုး 

သငတ်နျ်ိုး၏ သငတ်နျ်ိုးဘာသာရပ်အပ ုငျ်ိုးန္ငှို့အ်ချ န ်

◆ကျနျ်ိုးမာဆရျိုး၊ အလုပ်သမာျိုးန္ငှို့လူ်မှုဖူလုံဆရ၀နက်က ျိုးဌာန အမှတ်စဉ် 144 (30ရက် 3လ 2009ခုန္စှ်) ◆ 

အ ိ ဒ ်1 နငှ  ်အ ိ ဒ ်2 ချနလှ်ပ် ာျိုးသည ်

ယာဉ်အမျ ြိုျိုးအစာျိုးဆ ာက်လုပ်ဆရျိုးစက်ယန္တရာျိုးဆမာငျ်ိုးန္ငှမ်ှုလုပ်ငနျ်ိုးလုပ်သာျိုးမျာျိုးအတွက်သငတ်နျ်ိုး) 

အ ိ ဒ ် ၃ အမ န ို့အ်ပ ုဒ ် 20 အမှတ်စဉ်12 ၏လုပ်ငနျ်ိုးမျာျိုး၌လုပ်က ုငန်္ ငုသ်ူမျာျိုးအတွက် ဥပဆဒပုဒမ် 99 ၏3 

အပ ုဒ ်1 ၏သငတ်နျ်ိုးက ု၊ ဆအာက်ပေါဇယာျိုး၏အဆပေါ်ဆကာ်လံတွငပ်ေါဝငဆ်သာသငတ်နျ်ိုးမျာျိုးဆပေါ်မူတည်၍၊ 

ဤဇယာျိုး ၏အတွငျ်ိုးဆကာ်လံအသ ျိုးသ ျိုးတွင ် ပေါဝငဆ်သာအပ ငုျ်ိုးန္ငှို့စ်ပ်လျဉ်ျိုး၍ 

ဤဇယာျိုး၏ဆအာက်ဆကာ်လံတွင ်ပေါဝငဆ်သာအချ န ်က်ပ ု၍လုပ်ဆ ာငန်္ ငုဆ်သာအရာမျာျိုးပဖစ်သည်။ 

သငတ်နျ်ိုးဘာသာရပ ် အပ ုငျ်ိုး အချ န် 

လုပ်ငနျ်ိုးခွငက်န ို့်သတ်ချက်မျာျိုးလုပ်ငနျ်ိုးသုံျိုး

စက်ပစစည်ျိုးမျာျိုးစသည်တ ု ို့၏ဖွ ွဲ့စည်ျိုးပံု 

ယာဉ်အမျ ြိုျိုးအစာျိုးဆ ာက်လုပ်ဆရျိုးစက်ယန္တရာျိုး ဆမာငျ်ိုးန္ငှမ်ှုန္ငှို့ ်

လုပ်ငနျ်ိုးန္ငှို့သ်က်  ုငဆ်သာပစစည်ျိုးက ရ ယာမျာျိုး၏ဖွ ွဲ့စည်ျိုးပံု 
1 နာရ  

1 နာရ  

1 နာရ  

1.5 နာရ  

1.5 နာရ  

2 နာရ  

လုပ်ငန်ျိုးခွင်ကန ို့်သတ်ချကမ်ျာျိုးလုပ်ငန်ျိုးသံုျိုးစက်ပစစည်ျိုး

မျာျိုးစသည်တ ု ို့အတွကလ် ုအပ်ဆသာဆဘျိုးကင်ျိုးလံုပခံြိုဆရျိုး

က ရ ယာမျာျိုးစသည်တ ု ို့၏လပု်ဆ ာင်ချက်မျာျိုး 

ယာဉ်အမျ ြိုျိုးအစာျိုးဆ ာက်လုပ်ဆရျိုးစက်ယန္တရာျိုး၏ ဆဘျိုးကငျ်ိုးလုံပခံြိုဆရျိုး 

က ရ ယာမျာျိုးန္ငှို့ဘ်ရ တ်မျာျိုး၏လုပ်ဆ ာငခ်ျက်မျာျိုး 

ယာဉ်အမျ ြိုျိုးအစာျိုးဆ ာက်လုပ်ဆရျိုးစက်ယန္တရာျိုးမျာျိုး၏စစ်ဆ ျိုးပခငျ်ိုးန္ငှို့်

  နျ်ိုးသ မ်ျိုးပခငျ်ိုး 

လုပ်ငနျ်ိုးခွင်ကန ို့သ်တ်ချက်မျာျိုးလုပ်ငနျ်ိုးသံုျိုးစက် 

ပစစည်ျိုးမျာျိုးစသည်တ ု ို့က ု  နျ်ိုးသ မ်ျိုးစ မံခန ို့ခွ် မှု 

လုပ်ငန်ျိုးခွင်ကန ို့်သတ်ချက်မျာျိုးလုပ်ငန်ျိုးသံုျိုးစက်ပစစည်ျိုးမျာျိုးစသည်နှ္ငို့် 

က်စပ်ဆသာလုပ်ငန်ျိုးနည်ျိုးလမ်ျိုး 

ဆဘျိုးအန္တရာယ်ကင်ျိုးရှင်ျိုးဆရျိုးန္ငှို့်ကျနျ်ိုးမာသန ို့ရှ်င်ျိုး

ဆရျိုး က်စပ်ဥပဆဒမျာျိုး 

လုပ်ငနျ်ိုးခွင်မဆတာ်တ မှုသာဓကမျာျိုးန္ငှို့် 

၎င်ျိုးတ ု ို့၏ကက ြိုတင်ကာကွယ်ဆရျိုးစ မံချက်မျာျိုး 

ယာဉ်အမျ ြိုျိုးအစာျိုးဆ ာက်လုပ်ဆရျိုးစက်ယန္တရာျိုးန္ငှို့ ်က်စပ်ဆသာလုပ်ငနျ်ိုးနည်ျိုး

လမ်ျိုးန္ငှို့သ်က်  ုငသ်ညို့်ဆဘျိုးကငျ်ိုးဆရျိုးစ မံချက် 

ဥပဆဒ၊ 

မ န ို့န်္ငှ ို့လုံ်ပခံြိုသန ို့ရှ်ငျ်ိုးဆရျိုးစည်ျိုးမျဉ်ျိုးမျာျိုးအတွငျ်ိုးမှ က်စပ်ပပဌာနျ်ိုးချက်မျာျိုး 

လုပ်ငနျ်ိုးခွငမ်ဆတာ်တ မှုသာဓကသုဆတသနမျာျိုး 

အ ိ ဒ ်4 ချနလ်ှပ် ာျိုးသည် 

(MY)



111 

9.2. လုပ်ငနျ်ိုးခွငဆ်ဘျိုးအန္တရာယ်ကငျ်ိုးရငှျ်ိုးဆရျိုးန္ငှို့က်ျနျ်ိုးမာသန ို့ရ်ငှျ်ိုးဆရျိုးနည်ျိုးဥပဆဒ (roudou anzen eiseihou) (ဆရွျိုးန္ှုတ်ဆဖာ်ပပချက်) 

(အဆ ာက်အကူပပြိုစာအုပ် စာမျကန်္ာှ160) 

အတွ  1 အဆ ွဆ ွစည်ျိုးမျဉ်ျိုးမျာျိုး 

အခနျ်ိုး 7 လ ငုစ်ငစ်သည် 

ကဏ္ဍ 3 နည်ျိုးပညာကျွမ်ျိုးကျငမ်ှုသငတ်နျ်ိုး 

အပ ုဒ ်82 <နည်ျိုးပညာကျွမ်ျိုးကျငမ်ှုသငတ်နျ်ိုးဖပ ျိုးစ ျိုးဆကကာငျ်ိုးလက်မှတ်ပပနလ်ည် ုတ်ဆပျိုးပခငျ်ိုးစသည် > 

နည်ျိုးပညာကျွမ်ျိုးကျငမ်ှုသငတ်နျ်ိုးဖပ ျိုးစ ျိုးဆကကာငျ်ိုးလက်မှတက် ုငဆ် ာင ်ာျိုးသူမျာျိုး  မှ၊ သက်  ုငရ်ာနည်ျိုးပညာကျွမ်ျိုးကျငမ်ှု သငတ်နျ်ိုးန္ငှို့စ်ပ် လျဉ်ျိုးဆသာလုပ်ငနျ်ိုး 

တွငလ်က်ဆတွွဲ့ဝငဆ်ရာကလ်ုပ်က ုငဆ်နသူ သ ု ို့မဟုတ် လုပ်က ုငလ် ုသူမျာျိုးမှာ၊ ၎ငျ်ိုးက ု ဆပျာက် ုံျိုး သ ု ို့မဟတု် ပျက်စ ျိုးသွာျိုးခ ို့ပေါက အပ ုဒ ် 3 တငွဆ်ဖာ်ပပ ာျိုး 

သညို့်အဆပခအဆနမှလွ ၍ နည်ျိုးပညာကျွမ်ျိုးကျငမ်ှု သငတ်နျ်ိုးဖပ ျိုးစ ျိုးဆကကာငျ်ိုးလက်မှတ်ပပနလ်ည် တု်ဆပျိုးရနဆ်တာငျ်ိုး  လုွှာ (ဆဖာငပုံ်စံ 18) က ု နည်ျိုးပညာကျွမ်ျိုးကျငမ်ှု 

သငတ်နျ်ိုးဖပ ျိုးစ ျိုးဆကကာငျ်ိုးလက်မှတ် ဆပျိုးအပ်ခ ို့ဆသာ မှတ်ပုံတငသ်ငတ်နျ်ိုးဆကျာငျ်ိုးအဖွ ွဲ့အစည်ျိုး ံတငက်ာ၊ နည်ျိုးပညာကျွမ်ျိုး ကျငမ်ှုသငတ်နျ်ိုးဖပ ျိုးစ ျိုး 

ဆကကာငျ်ိုးလက်မှတ်ပပနလ်ည် တု်ဆပျိုးရနတ်ငပ်ပရမည်။ 

2 ဆရှ ွဲ့အပ ုဒမှ်ာဆဖာ်ပပ ာျိုးဆသာသူသည် နာမည်က ုဆပပာငျ်ိုးလ ုကသ်ညို့်အခေါ အပ ဒု ် 3 တွငဆ်ဖာ်ပပ ာျိုးသညို့အ်ဆပခအဆနမှလွ ၍၊ နည်ျိုးပညာ ကျွမ်ျိုးကျငမ်ှုသငတ်နျ်ိုး 

ဖပ ျိုးစ ျိုးဆကကာငျ်ိုးလက်မှတ်အစာျိုး  ုျိုးရနဆ်လျှကလ်ွှာ (ဆဖာငပုံ်စံ 18) က ု နည်ျိုးပညာကျွမ်ျိုးကျငမ်ှု သငတ်နျ်ိုးဖပ ျိုးစ ျိုး ဆကကာငျ်ိုးလက်မှတ် ဆပျိုးအပ်ခ ို့ဆသာ 

မှတ်ပုံတငသ်ငတ်နျ်ိုးဆကျာငျ်ိုးအဖွ ွဲ့အစည်ျိုး ံတငက်ာ၊ နည်ျိုးပညာ ကျွမ်ျိုးကျငမ်ှုသငတ်နျ်ိုးဖပ ျိုးစ ျိုးဆကကာငျ်ိုး လက်မှတက် ု အစာျိုး  ုျိုးဆပျိုးရနတ်ငပ်ပရမည်။ 

3 ဆအာက်ပေါအကျဉ်ျိုးချြိုပ် 

အတွ  2 ဆဘျိုးကငျ်ိုးမှုစံန္ှုနျ်ိုးမျာျိုး 

အခနျ်ိုး 2 ဆ ာက်လုပ်ဆရျိုးစက်ယန္တရာျိုးစသည် 

ကဏ္ဍ 1 ယာဉ်အမျ ြိုျိုးအစာျိုးဆ ာက်လုပ်ဆရျိုးစက်ယန္တရာျိုး 

အပ ုဒခ်ွ  1 ၏2 ဖွ ွဲ့စည်ျိုးပုံ 

အပ ုဒ ်152 <ဆရှွဲ့မ ျိုးတပ် ငပ်ခငျ်ိုး> 

လုပ်ငနျ်ိုးရငှသ်ည်ယာဉ်အမျ ြိုျိုးအစာျိုးဆ ာကလ်ုပ်ဆရျိုးစက်ယန္တရာျိုးမျာျိုးတွငဆ်ရှ ွဲ့မ ျိုးတပ်က ုတပ်ရမည်။ သ ု ို့ရာတွင ် လုပ်ငနျ်ိုးက ု ဆဘျိုးကငျ်ိုးစွာ လုပ်ဆ ာငန်္ ငုရ်န ်

အတကွလ် ုအပ်ဆသာမ ျိုးအလငျ်ိုးက ု  နျ်ိုးသ မ်ျိုး ာျိုးသညို့်ဆနရာမျာျိုးအတကွ်အသံုျိုးပပြိုဆသာယာဉ်အမျ ြိုျိုးအစာျိုးဆ ာကလ်ုပ်ဆရျိုးစက်ယန္တရာျိုးမျာျိုးတငွတ်ပ် ငရ်နမ်လ ု

အပ်ပေါ။ 

အပ ုဒ ်153 <ဆခေါငျ်ိုးကာ> 

လုပ်ငနျ်ိုးရငှသ်ည်ဆကျာက်မျာျိုးပပြိုတက်ျပခငျ်ိုးစသည်တ ု ို့ဆကကာငို့အ်လုပ်သမာျိုးမျာျိုးအတကွ်အန္တရာယ်ရှ န္ ငုသ်ညို့်ဆနရာတငွ ် * 1 

ယာဉ်အမျ ြိုျိုးအစာျိုးဆ ာက်လုပ်ဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုး (ဘူဒ ဇုာ၊ ဆပမဆကာက်ာျိုး၊ ဥမငအ်တငွျ်ိုးသံုျိုးဆကျာကသ်ယ်စက်၊ စွမ်ျိုးအာျိုးပမငို့ဆ်ပမဆကာ်စက်၊ ဘကဟ် ုျိုးန္ငှို့ ်

ဖဖ ြိုဖျကရ်နသ်ံုျိုးဆသာစက်ယန္တရာျိုးမျာျိုးက ကုန ို့သ်တသ်ည်။) မျာျိုးက အုသံုျိုးပပြိုရာတငွ၊် သက်  ုငရ်ာယာဉ်အမျ ြိုျိုးအစာျိုးဆ ာကလ်ုပ်ဆရျိုး စက်ယန္တရာျိုးတွင ် မာဆကျာ 

ဆသာဆခေါငျ်ိုးကာ *2 က တုပ်က တုပ်ရမည်။ 

မှတ်ချက် ၁)“ ဆကျာက်မျာျိုးပပြိုတ်ကျပခငျ်ိုးစသည်……အန္တရာယ်ရှ န္ ငုသ်ညို့်ဆနရာ”   ုသည်မှာ၊ Open-cut တူျိုးဆဖာပ်ခငျ်ိုးလုပ်ငနျ်ိုး၊ ဆကျာကက်ျငျ်ိုး အတကွ်

တူျိုးဆဖာ်ပခငျ်ိုးလုပ်ငနျ်ိုး၊ ဥမငလ် ဏုဆ်ခေါငျ်ိုးစသည်တ ု ို့က ု တည်ဆ ာက်ဆရျိုး လုပ်ငနျ်ိုးစသည်တ ု ို့က ု သက်  ငုရ်ာစက်ယန္တရာျိုးမျာျိုးက ု အသံျုိုးပပြို၍ ပပြိုလုပ်ဆသာ 

ဆနရာမျာျိုးပဖစ်ကာ၊ စက်ယန္တရာျိုးမျာျိုးပဖငို့ ် ပပြိုလုပ်ရသည်ို့လုပ်ငနျ်ိုးမှာအဆကကာငျ်ိုးအရငျ်ိုးပဖစ်ဆသာ ဆကျာက်မျာျိုးပပြိုတက်ျ ပခငျ်ိုးက ုပဖစ်ဆပေါ်ဆစန္ ငုဆ်သာ ဆနရာက  ု

  ုလ ု ပခငျ်ိုးပဖစ်သည်။ 

မှတ်ချက်2) ဆခေါငျ်ိုးကာန္ငှို့စ်ပ်လျဉ်ျိုး၍၊ 26.9.1975 က ုအဆပခခံဆသာ အပ ုဒ ်559 ပေါန္ှု ျိုးဆ ာ်စာအရ ဖွ ွဲ့စည်ျိုးပုံ  ုငရ်ာ စံန္ှုနျ်ိုးက ုဆဖာ်ပပ ာျိုးပေါသည်။

အပ ုဒခ်ွ  2 ယာဉ်အမျ ြိုျိုးအစာျိုးဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစက်ယန္တရာျိုးအသံုျိုးပပြိုပခငျ်ိုးန္ငှို့ ်ကစ်ပ်ဆသာအန္တရာယ်မျာျိုးက တုာျိုး  ျိုးပခငျ်ိုး

အပ ုဒ ်154 <စစ်တမ်ျိုးန္ငှို့မှ်တတ်မ်ျိုး> 

လုပ်ငနျ်ိုးရငှသ်ည်၊ ယာဉ်အမျ ြိုျိုးအစာျိုးဆ ာကလ်ုပ်ဆရျိုးစက်ယန္တရာျိုးက အုသံုျိုးပပြို၍ လုပ်ငနျ်ိုးက လုုပ်ဆ ာငရ်ာတွင၊် သက်  ုင ် ရာယာဉ်အမျ ြိုျိုးအစာျိုး 

ဆ ာကလ်ုပ်ဆရျိုး စက်ယန္တရာဖပ ြိုလ ပခငျ်ိုး၊ ဆပမဖပ ြိုကျပခငျ်ိုးစသည်တ ု ို့ဆကကာငို့ ် အလုပ်သမာျိုးမျာျိုးအတကွ် အန္တရာယ်က ကုာကွယ်ရန၊် ကက ြိုတငဖ်ပ ျိုးသက ်

  ုငရ်ာလုပ်ငနျ်ိုးန္ငှို့ ်သက်  ငုဆ်သာဆနရာမျာျိုးန္ငှို့စ်ပ်လျဉ်ျိုးသညို့် ဆပမအဆနအ ာျိုး က ုစူျိုးစမ်ျိုးဆလို့လာဖပ ျိုး၊ ရလဒမ်ျာျိုးက ုမှတတ်မ်ျိုးတငက် ု တင ်ာျိုးရမည်။ 

(MY)
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အပ ုဒ ်155 <လုပ်ငနျ်ိုးစ မံချက်> 

လုပ်ငနျ်ိုးရငှသ်ည်၊ ယာဉ်အမျ ြိုျိုးအစာျိုးဆ ာကလ်ုပ်ဆရျိုးစက်ယန္တရာျိုးမျာျိုး အသံုျိုးပပြို၍ လုပ်ငနျ်ိုးက လုုပ်ဆ ာငဆ်သာအခေါ၊ ကက ြိုတငဖ်ပ ျိုး အ က်ပေါပပဌာနျ်ိုးချက်အရ 

စူျိုးစမ်ျိုးဆလို့လာဖပ ျိုးသ ရှ ခ ို့ရာဆနရာန္ငှို့သ်က်  ုငသ်ညို့လ်ုပ်ငနျ်ိုးစ မံချကက် ုသတ်မှတ်ဖပ ျိုး၊ သက်  ုငရ်ာလုပ်ငနျ်ိုးစ မံချကန်္ငှို့အ်ည လုပ်ငနျ်ိုးက လုုပ်ဆ ာငရ်မည်။ 

2 ဆရှွဲ့စာပ ုဒတ်ွငဆ်ဖာ်ပပ ာျိုးဆသာလုပ်ငနျ်ိုးစ မံချကတ်ွင၊် ဆအာက်ပေါအချက်မျာျိုးက ုဆဖာ်ပပ ာျိုးရမည်။ 

1 အသံုျိုးပပြိုမညို့်ယာဉ်အမျ ြိုျိုးအစာျိုးဆ ာကလ်ုပ်ဆရျိုးစက်ယန္တရာျိုးအမျ ြိုျိုးအစာျိုးမျာျိုးန္ငှို့စွ်မ်ျိုးရည်မျာျိုး 

2 ယာဉ်အမျ ြိုျိုးအစာျိုးဆ ာကလ်ုပ်ဆရျိုးစက်ယန္တရာျိုး၏ဆမာငျ်ိုးန္ငှလ်မ်ျိုးဆကကာငျ်ိုး 

3 ယာဉ်အမျ ြိုျိုးအစာျိုးဆ ာကလ်ုပ်ဆရျိုးစက်ယန္တရာျိုးမျာျိုးပဖငို့လ်ုပ်ငနျ်ိုးလုပ်ဆ ာငန်ည်ျိုးလမ်ျိုး 

3 အလုပ်ရှငသ်ည်အပ ုဒ ် 1 တွငဆ်ဖာပ်ပ ာျိုးဆသာလုပ်ငနျ်ိုးစ မံချက်က သုတ်မှတ်ဖပ ျိုးပေါက၊ ဆရှ ွဲ့စာပ ုဒ ် အပ ုဒ ် 2 န္ငှို့ ် အပ ုဒ ် 3 ၏အချက်မျာျိုးန္ငှို့စ်ပ်လျဉ်ျိုး၍ 

သက်  ုငဆ်သာအလုပ်သမာျိုးမျာျိုးက ုအဆကကာငျ်ိုးကကာျိုးက ုကကာျိုးရမည်။ 

အပ ုဒ ်156 <ကန ို့သ်တအ်ပမနန်္ှုနျ်ိုး> 

လုပ်ငနျ်ိုးရငှသ်ည် ယာဉ်အမျ ြိုျိုးအစာျိုးဆ ာကလ်ုပ်ဆရျိုးစက်ယန္တရာျိုးမျာျိုးက ု (အပမငို့ ုံ်ျိုးအပမနန်္ှုနျ်ိုး တစ်နာရ   10 က လ ုမ တာ န္ငှို့ဆ်အာကရ်ှ ဆသာအရာက  ု

ဖယ် ာျိုးသည်။) အသံုျိုးပပြိုဖပ ျိုးလုပ်ငနျ်ိုးလုပ်ဆ ာငဆ်သာအခေါ၊ ကက ြိုတငဖ်ပ ျိုး သက်  ုငရ်ာလုပ်ငနျ်ိုးန္ငှို့ ် သက်  ုငဆ်သာဆနရာမျာျိုး၏ ဆပမအဆနအ ာျိုး၊ ဆပမကက ျိုး၏ 

အရည်အဆသွျိုးအဆပခအဆနစသည် * တ ု ို့န္ငှို့အ်ည ယာဉ်အမျ ြိုျိုးအစာျိုး ဆ ာကလ်ုပ်ဆရျိုးစက်ယန္တရာျိုးမျာျိုး၏သငို့ဆ်တာ်ဆသာအပမနန်္ှုနျ်ိုးက ုသတ်မှတ်ဖပ ျိုး၊ ၎ငျ်ိုးန္ငှို့အ်ည  

လုပ်ငနျ်ိုးက ုလုပ်ဆ ာငရ်မည်။ 

2 ဆရှွဲ့အပ ုဒတ်ွငဆ်ဖာ်ပပ ာျိုးဆသာယာဉ်အမျ ြိုျိုးအစာျိုးဆ ာက်လုပ်ဆရျိုးစက်ယန္တရာျိုး၏ယာဉ်ဆမာငျ်ိုးသူသည်၊ 

အ က်ပေါစာပ ုဒတ်ငွဆ်ဖာ်ပပ ာျိုးဆသာကန ို့သ်တအ်ပမနန်္ှုနျ်ိုး က်ဆကျာလ်နွ၍် ယာဉ်အမျ ြိုျိုးအစာျိုးဆ ာက်လုပ်ဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုးက ုဆမာငျ်ိုးန္ငှရ်မည်။ 

မှတ်ချက်)“ ဆပမအဆနအ ာျိုး၊ ဆပမကက ျိုး၏အရည်အဆသွျိုးအဆပခအဆနစသည်” ရှ “ စသည်တ ု ို့” သည်အပခာျိုးစက်ပစစည်ျိုးက ရ ယာ မျာျိုးစသည်တ ု ို့က  ု

တပ် င ်ာျိုးဆသာအခေါမျာျိုးလည်ျိုးပေါဝငသ်ည်။ 

အပ ုဒ ်157 < ပပြိုတက်ျပခငျ်ိုးစသည်တ ု ို့က ကုာကွယ်တာျိုး  ျိုးပခငျ်ိုးစသည်> 

လုပ်ငနျ်ိုးရငှသ်ည် ယာဉ်အမျ ြိုျိုးအစာျိုးဆ ာကလ်ုပ်ဆရျိုးစက်ယန္တရာျိုးမျာျိုးက ုအသံုျိုးပပြိုဖပ ျိုးလုပ်ငနျ်ိုးလုပ်ဆ ာငဆ်သာအခေါ၊ ယာဉ် အမျ ြိုျိုးအစာျိုးဆ ာက်လုပ်ဆရျိုး 

စက်ယန္တရာျိုး လ ကျပခငျ်ိုး သ ု ို့မဟုတ ် ပပြိုတ်ကျပခငျ်ိုးတ ု ို့ဆကကာငို့ ် အလုပ်သမာျိုးမျာျိုး၏အန္တရာယ် က ကုာကွယ်ရနအ်တကွ်၊ သက်  ုငရ်ာယာဉ်အမျ ြိုျိုးအစာျိုး 

ဆ ာကလ်ုပ်ဆရျိုးစက်ယန္တရာျိုး၏ ဆမာငျ်ိုးန္ငှလ်မ်ျိုးဆကကာငျ်ိုးန္ငှို့သ်က်   ုငဆ်သာလမ်ျိုးပုခံုျိုးဖပ ြိုကျမှုက ကုာကွယ်ပခငျ်ိုး၊ ဆပမကက ျိုး၏ဆပမကျံွပခငျ်ိုးက ကုာကွယ်ပခငျ်ိုး၊ 

လ ုအပ်ဆသာ အကျယ်က ု  နျ်ိုးသ မ်ျိုး ပခငျ်ိုးစသည်* 1 လ ုအပ်ဆသာလုပ်ဆ ာငမ်ှုမျာျိုးက ုပပြိုလုပ်ရမည်။ 

2 လုပ်ငနျ်ိုးရှငသ်ည် လမ်ျိုးပခံုျိုးမျာျိုး၊ ဆတာငဆ်စာငျ်ိုးမျာျိုးစသည်တ ု ို့တွင ် ယာဉ်အမျ ြိုျိုးအစာျိုးဆ ာက်လုပ်ဆရျိုးစက်ယန္တရာျိုးက ု အသံုျိုးပပြိုဖပ ျိုးအလုပ်လုပ်သညို့အ်ခေါ၊ 

သက်  ုငရ်ာယာဉ်အမျ ြိုျိုးအစာျိုးဆ ာကလ်ုပ်ဆရျိုး စက်ယန္တရာျိုးလ ကျပခငျ်ိုးသ ု ို့မဟတု ် ပပြိုတ်ကျပခငျ်ိုးတ ု ို့ဆကကာငို့ ် အလုပ်သမာျိုးမျာျိုးအတကွ်အန္တရာယ်ရှ န္ ငုလ်ျှင၊် 

လမ်ျိုးညွှနသ်ကူ ု စ စဉ် ာျိုးရှ ဖပ ျိုး *2 ၊   ုသူက ု သက်  ုငရ်ာယာဉ်အမျ ြိုျိုးအစာျိုးဆ ာကလ်ုပ်ဆရျိုးစက်ယန္တရာျိုးက လုမ်ျိုးညွှနဆ်စရမည်။ 

3 ဆရှွဲ့အပ ုဒတ်ွငဆ်ဖာ်ပပ ာျိုးဆသာယာဉ်အမျ ြိုျိုးအစာျိုးဆ ာက်လုပ်ဆရျိုးစက်ယန္တရာျိုး၏ယာဉ်ဆမာငျ်ိုးသူသည်၊ 

အ  ုပေါအပ ဒုတ်ငွပ်ေါဆသာလမ်ျိုးညွှနသ်၏ူလမ်ျိုးညွှနမ်ှုက လု ကု်နာရမည်။ 

မှတ်ချက် 1)“လ ုအပ်ဆသာအကျယ်က ု  နျ်ိုးသ မ်ျိုးပခငျ်ိုးစသည်” ရှ “ စသည်” တွင၊် အကာပခံစည်ျိုး  ုျိုးတပ် င ်ာျိုးပခငျ်ိုး၊   ုငျ်ိုးဘုတတ်ပ်ပခငျ်ိုး စသည်တ ု ို့ပေါဝငသ်ည်။ 

မှတ်ချက် 2) လ ကျပခငျ်ိုး၊ ပပြိုတက်ျပခငျ်ိုးစသည်တ ု ို့၏အန္တရာယ်မရှ န္ ငုဆ်စရနအ်ကာပခံစည်ျိုး  ုျိုးတပ် ငပ်ခငျ်ိုး၊   ုငျ်ိုးဘုတတ်ပ်ပခငျ်ိုး စသညို့တ် ု ို့က သုငို့ဆ်တာ်သလ  ု

လုပ်ဆ ာင ်ာျိုးပေါက၊ အပ ုဒ ်2 ရှ လမ်ျိုးညွှနသ်ူက ုစ စဉ် ာျိုးရှ ရနမ်လ အုပ်ပေါ။ 

အပ ုဒ ်157 ၏ 2 

လုပ်ငနျ်ိုးရငှသ်ည် လမ်ျိုးပုခုံျိုး၊ ဆတာငဆ်စာငျ်ိုးစသည်တ ု ို့တွင၊် ယာဉ်အမျ ြိုျိုးအစာျိုးဆ ာကလ်ုပ်ဆရျိုးစက်ယန္တရာျိုး လ ကျပခငျ်ိုး သ ု ို့မဟတု်ပပြိုတ်ကျပခငျ်ိုးတ ု ို့ဆကကာငို့ ်

ယာဉ်ဆမာငျ်ိုးသူအတကွ်အန္တရာယ်ရှ န္ ငုဆ်သာဆနရာပဖစ်ပေါက၊ ပပြိုတက်ျချ နတ်ငွက်ာကွယ်ရန ် ဖွ ွဲ့စည်ျိုးပုံက ု ာျိုးဖပ ျိုး၊   ုငခ်ံုခေါျိုးပတတ်ပ် င ်ာျိုးသည်မှလွ ၍ 

အပခာျိုးယာဉ်အမျ ြိုျိုးအစာျိုးဆ ာကလ်ုပ်ဆရျိုးစက်ယန္တရာျိုးမျာျိုးက ု အသံုျိုးမပပြိုရနလ်ပ်ုဆ ာငရ်မည်ပဖစ်ကာ၊ ယာဉ်ဆမာငျ်ိုးသကူ ု  ငုခ်ံုခေါျိုးပတ်ပတ်ရနလ်ုပ်ဆ ာငရ်မည်။ 

(MY)
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အပ ုဒ ်158 <တ ုက်မ ပခငျ်ိုးက ုကာကွယ်ပခငျ်ိုး> 

လုပ်ငနျ်ိုးရှငသ်ည် ယာဉ်အမျ ြိုျိုးအစာျိုးဆ ာက်လုပ်ဆရျိုးစက်ယန္တရာျိုးက ုအသံုျိုးပပြိုဖပ ျိုးအလုပ်လုပ်သညို့်အခေါ၊ ဆမာငျ်ိုးန္ငှဆ်နစဉ် ယာဉ်အမျ ြိုျိုးအစာျိုး 

ဆ ာက်လုပ်ဆရျိုးစက်ယန္တရာျိုးပဖငို့တ် ုက်မ ပခငျ်ိုးဆကကာငို့အ်လုပ်သမာျိုးမျာျိုးအတွက်အန္တရာယ်ရှ န္ ငုဆ်သာဆနရာ * သ ု ို့၊ အလုပ်သမာျိုးမျာျိုးက ု 

၀ငခ်ွငို့မ်ပပြိုရ။ သ ု ို့ဆသာ်လမ်ျိုးညွှနသူ်က ု စ စဉ် ာျိုးရှ ဖပ ျိုး၊   ုသူက ု သက်  ုငရ်ာယာဉ် 

အမျ ြိုျိုးအစာျိုးဆ ာက်လုပ်ဆရျိုးစက်ယန္တရာျိုးက ုလမ်ျိုးညွှနဆ်စပေါက၊ မလ ုအပ်ပေါ။ 

2 ဆရှွဲ့အပ ုဒတ်ွငဆ်ဖာ်ပပ ာျိုးဆသာယာဉ်အမျ ြိုျိုးအစာျိုးဆ ာက်လုပ်ဆရျိုးစက်ယန္တရာျိုး၏ယာဉ်ဆမာငျ်ိုးသူသည်၊ အ  ုပေါအပ ုဒတ်ွင် ဆရျိုး ာျိုးဆသာ 

လမ်ျိုးညွှနသူ်၏လမ်ျိုးညွှနမ်ှုက ုလ ုက်နာရမည်။ 

မှတ်ချက်)“ အန္တရာယ်ရှ န္ ငုဆ်သာဆနရာ” တွငစ်က်ယန္တရာျိုးမျာျိုး၏ဆပပျိုး ွ မှုအကွာအဆဝျိုးသာမကလက်တံ (arm)၊ လက်တ(ံBoom)စသညို့်လုပ်ငနျ်ိုး

သံုျိုးက ရ ယာမျာျိုး၏ လည်ပတ်သညို့်အကွာအဆဝျိုးအတွငျ်ိုးရှ ဆနရာလည်ျိုးပေါဝငသ်ည်။ 

အပ ုဒ ်159 ＜အချက်ပပပခငျ်ိုး＞ 

လုပ်ငနျ်ိုးရှငသ်ည် ယာဉ်အမျ ြိုျိုးအစာျိုးဆ ာက်လုပ်ဆရျိုးစက်ယန္တရာျိုးက ုဆမာငျ်ိုးန္ငှပ်ခငျ်ိုးန္ငှို့စ်ပ်လျဉ်ျိုး၍လမ်ျိုးညွှနသူ်က ု ာျိုးရှ ဆသာအခေါ၊ 

တ ကျဆသာ အချက်ပပမှုမျာျိုးက ုသတ်မှတ်ဖပ ျိုး၊ လမ်ျိုးညွှနသူ်က ုသက်  ုငရ်ာအချက်ပပမှုမျာျိုးအာျိုးလုပ်ဆ ာငဆ်စရမည်။ 

2 ဆရှွဲ့အပ ုဒတ်ွငဆ်ဖာ်ပပ ာျိုးဆသာယာဉ်အမျ ြိုျိုးအစာျိုးဆ ာက်လုပ်ဆရျိုးစက်ယန္တရာျိုး၏ယာဉ်ဆမာငျ်ိုးသူသည်၊ အ  ုပေါအပ ုဒတ်ွင် 

ပေါဆသာအချက်ပပမှု မျာျိုးက ုလ ုက်နာရမည်။ 

အပ ုဒ ်160 <ဆမာငျ်ိုးန္ငှသ်ညို့်ဆနရာမှ ွက်ခွာဆသာအခေါလုပ်ဆ ာငရ်မည်မျာျိုး> 

လုပ်ငနျ်ိုးရှငသ်ည် ယာဉ်အမျ ြိုျိုးအစာျိုးဆ ာက်လုပ်ဆရျိုးစက်ယန္တရာျိုး၏ ယာဉ်ဆမာငျ်ိုးသူသည်ဆမာငျ်ိုးန္ငှသ်ညို့်ဆနရာမှ  ွက်ခွာဆသာအခေါ၊ 

သက်  ုငဆ်သာယာဉ်ဆမာငျ်ိုးသူက ုဆအာက်ပေါလုပ်ဆ ာငမ်ှုမျာျိုးပပြိုလုပ်ဆစရမည်။ 

1 လက်သည်ျိုး (bucket) ၊ ripper စသညို့် *1၏ လုပ်ငနျ်ိုးသံုျိုးက ရ ယာမျာျိုးက ုဆပမဆပေါ်သ ု ို့ချရမည်။ 

2 အငဂ်ျငက် ုရပ်ဖပ ျိုး၊ ဆမာငျ်ိုးန္ငှရ်နသ်ံုျိုးဆသာ ဘရ တ်က ုအုပ် ာျိုးပခငျ်ိုးစသည် *2 ၏ယာဉ်အမျ ြိုျိုးအစာျိုးဆ ာက်လုပ်ဆရျိုး စက်ယန္တရာျိုးလွတ် 

 ွက်သွာျိုးပခငျ်ိုးက ုကာကွယ်ရနလ်ုပ်ဆ ာငမ်ှုမျာျိုးက ုပပြိုလုပ်ရမည်။ 

2 

ဆရှွဲ့အပ ုဒတ်ွငဆ်ဖာ်ပပ ာျိုးဆသာယာဉ်အမျ ြိုျိုးအစာျိုးဆ ာက်လုပ်ဆရျိုးစက်ယန္တရာျိုး၏ယာဉ်ဆမာငျ်ိုးသူသည်ဆမာငျ်ိုးန္ငှသ်ညို့်ဆနရာမှ ွက်ခွာဆသာအခေါ

၊ ယာဉ်ဆမာငျ်ိုးသည်ယာဉ်အဆပခပပြိုဆ ာက်လုပ်ဆရျိုးသံုျိုး စက်ယန္တရာျိုးမျာျိုး၏အ  ုပေါအပ ုဒရ်ှ အမှတ် အသ ျိုးသ ျိုးတွငပ်ေါဝငဆ်သာ်လုပ်ဆ ာင ်

မှုမျာျိုးက ုပပြိုလုပ်ရမည်။ 

မှတ်ချက် 1) “လက်သည်ျိုး (bucket) ၊ ripper စသည်”၏ “စသည်”တွင၊် ဆပမဆကာ်က ရ ယ, (shoberu)၊ ဆပမတွနျ်ိုး ုတ်သညို့်ဘုတ်ပပာျိုး 

စသည်တ ု ို့ပေါဝငသ်ည်။ 

မှတ်ချက် 2) “ ဆမာငျ်ိုးန္ငှရ်နသ်ံျုိုးဆသာ ဘရ တ်က ုအုပ် ာျိုးပခငျ်ိုးစသည်” ၏ “စသည်”တွင၊် သပ်၊ stopper စသည်တ ု ို့ပဖငို့ရ်ပ်တန ို့ဆ်စ 

ပခငျ်ိုးလည်ျိုးပေါဝငသ်ည်။ 

(MY)
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အပ ုဒ ်161 <ယာဉ်အမျ ြိုျိုးအစာျိုးဆ ာက်လုပ်ဆရျိုးစက်ယန္တရာျိုး အမျ ြိုျိုးအစာျိုးမျာျိုးဆပပာငျ်ိုးဆ ွှွဲ့ ပခငျ်ိုး> 

လုပ်ငနျ်ိုးရှငသ်ည် ယာဉ်အမျ ြိုျိုးအစာျိုးဆ ာက်လုပ်ဆရျိုးစက်ယန္တရာျိုးမျာျိုးက ု ဆပပာငျ်ိုးဆ ွှွဲ့ရနက် ုယို့် န္ဒပဖငို့ဆ်မာငျ်ိုးပခငျ်ိုး သ ု ို့မဟုတ် ချ တ် ွ ဆမာငျ်ိုးန္ငှ ်

ဆသာကုနတ်ငယ်ာဉ်စသည် *1 ပဖငို့ ်ွ ယူပ ု ို့ဆ ာငမ်ှုပပြိုလုပ်ဆသာအခေါ၊ သက်  ုငရ်ာယာဉ် အမျ ြိုျိုးအစာျိုးဆ ာက်လုပ်ဆရျိုးစက်ယန္တရာျိုး 

လ ကျပခငျ်ိုးသ ု ို့မဟုတ်ပပြိုတ်ကျပခငျ်ိုးစသည်တ ု ို့ဆကကာငို့ ်အန္တရာယ်က ုကာကွယ်ရန၊် ဆအာက်ပေါတ ု ို့က လု က်ုနာရမည။် 

1  ွ ယူပ ု ို့ဆ ာငပ်ခငျ်ိုးက ု ည ညာပပန ို့ပ်ပြူျိုးဖပ ျိုးမာဆကျာဆသာဆနရာတွငလု်ပ်ဆ ာငရ်မည်။ 

2 ဆပခနငျ်ိုးပပာျိုးက ုအသံုျိုးပပြိုသညို့်အခေါ၊ လံုဆလာက်ဆသာ*2အရှည်၊ အကျယ်န္ငှို့ခ် ုငခ်ံို့မှုရှ သညို့်ဆပခနငျ်ိုးပပာျိုးက ုအသံုျိုးပပြိုဖပ ျိုး၊ သငို့ဆ်လျာ်ဆသာ 

အဆစာငျ်ိုးတွင*်3ဆသဆသချာချာတပ် ငပ်ေါ။ 

3 တာတမံ (morido)၊ ယာယ စငစ်သည်တ ု ို့က ုအသံုျိုးပပြိုဆသာအခေါ၊ လုံဆလာက်ဆသာအကျယ်န္ငှို့ခ် ုငခ်ံို့မှု *4န္ငှို့သ်ငို့ဆ်လျာ် ဆသာအဆစာငျ်ိုး

တွငဆ်သချာပပြိုလုပ်ပေါ။ 

မှတ်ချက်1) "ကုနတ်ငယ်ာဉ်စသည်" ၏ "စသည်" တွင ်ဆရလာကာျိုးလည်ျိုးပေါ၀ငသ်ည်။ 

မှတ်ချက်2)“လုံဆလာက်ဆသာအရှည်” ၏“လုံဆလာက်ဆသာ”  ုသည်မှာ၊  ွ ယူပ ု ို့ဆ ာငပ်ခငျ်ိုးက ုလုပ်ဆ ာငသ်ညို့် ယာဉ် အမျ ြိုျိုးအစာျိုး 

ဆ ာက်လုပ်ဆရျိုးစက်ယန္တရာျိုး၏အဆလျိုးချ နန်္ငှို့အ်ရွယ်အစာျိုးန္ငှို့အ်ည  ံုျိုးပဖတ်သငို့သ်ညို့်အရာပဖစ်သည်။ 

မှတ်ချက်3)“သငို့ဆ်လျာ်ဆသာ အဆစာငျ်ိုး”   ုသည်မှာသက်  ုငဆ်သာ စက်ယန္တရာျိုး၏တက်န္ ငုသ်ညို့်အာျိုးစသည်၏ စွမ်ျိုးဆ ာငရ်ည်က ုစဉ်ျိုးစာျိုးဖပ ျိုး၊ 

ဆဘျိုးကငျ်ိုးသည်ို့အကွာအဆဝျိုးအတွငျ်ိုးရှ အဆစာငျ်ိုးပဖစ်သည်။ 

မှတ်ချက်4) “တာတမံ (morido)၏ခ ုငခ်ံို့မှု” န္ငှို့စ်ပ်လျဉ်ျိုး၍၊ တာတမံ (morido) တွငသ်စ်တ ုငမ်ျာျိုး  ုက် ညို့်ဖပ ျိုး၊ လံုဆလာက်စွာ 

မာဆကျာဆစရနဆ် ာငရွ်က်ပခငျ်ိုးပဖငို့ခ် ုငခ်န ို့ဆ်စပခငျ်ိုးပဖစ်သည်။ 

အပ ုဒ ်162 <လ ုက်ပေါစ ျိုးနငျ်ိုးမှုကန ို့သ်တ်ချက်မျာျိုး> 

လုပ်ငနျ်ိုးရှငသ်ည် ယာဉ်အမျ ြိုျိုးအစာျိုးဆ ာက်လုပ်ဆရျိုးစက်ယန္တရာျိုးက ုအသံုျိုးပပြိုဖပ ျိုးအလုပ်လုပ်သညို့်အခေါ၊   ုငခ်ံု*မှလွ ၍ အပခာျိုးဆနရာတွင ်

အလုပ်သမာျိုးမျာျိုးအာျိုးစ ျိုးနငျ်ိုးဆစပခငျ်ိုးမပပြိုရ။ 

မှတ်ချက်) "  ုငခ်ံု"   ုသည်မှာယာဉ်ဆမာငျ်ိုးသူ  ုငခ်ံု၊ ခရ ျိုးသည်  ုငခ်ံုန္ငှို့အ်ပခာျိုးပစစည်ျိုးတငရ်န ် ုငခ်ံုမျာျိုးက ု  ုလ ုသည်။ 

အပ ုဒ ်163 <အသံုျိုးပပြိုမှုအဆပေါ်ကန ို့သ်တ်ချက်မျာျိုး> 

လုပ်ငနျ်ိုးရှငသ်ည် ယာဉ်အမျ ြိုျိုးအစာျိုးဆ ာက်လုပ်ဆရျိုးစက်ယန္တရာျိုးက ုအသံုျိုးပပြိုဖပ ျိုးအလုပ်လုပ်သညို့်အခေါ၊ လ ကျပခငျ်ိုးန္ငှို့ ် လက်တံ(Boom)၊ 

လက်တံ (arm)စသညို့် လုပ်ငနျ်ိုးသံုျိုးက ရ ယာမျာျိုးပျက်စ ျိုးပခငျ်ိုးဆကကာငို့ ် အလုပ်သမာျိုးမျာျိုး၏အန္တရာယ် က ုကာကွယ်ရန၊် သက်  ုငရ်ာယာဉ် 

အမျ ြိုျိုးအစာျိုးဆ ာက်လုပ်ဆရျိုးစက်ယန္တရာျိုးန္ငှို့စ်ပ်လျဉ်ျိုး၍ ၎ငျ်ိုး၏ဖွ ွဲ့စည်ျိုးပုံပဖငို့သ်တ်မှတ်  ာျိုးသညို့်* တည်ဖင မ်မှုပမာဏ၊ အမျာျိုး ံုျိုး 

အသံုျိုးပပြိုန္ ငုသ်ညို့် ဝနစ်သည်တ ု ို့က ုလ ုက်နာရမည်။ 

မှတ်ချက်) "၎ငျ်ိုး၏ဖွ ွဲ့စည်ျိုးပုံပဖငို့သ်တ်မှတ် ာျိုးသညို့်"   ုသည်မှာ၊ ယာဉ်အမျ ြိုျိုးအစာျိုးဆ ာက်လုပ်ဆရျိုးစက်ယန္တရာျိုး၏ ဖွ ွဲ့စည်ျိုးပုံစံန္ှုနျ်ိုးက ု 

ဆဖာ်ပပပခငျ်ိုးပဖစ်သည်။ 

(MY)
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အပ ုဒ ်164 <အဓ ကရည်ရွယ်ချက်မဟုတ်ဘ အသံုျိုးပပြိုပခငျ်ိုး၏ကန ို့သ်တ်ချက်မျာျိုး> 

လုပ်ငနျ်ိုးရှငသ်ည် ယာဉ်အမျ ြိုျိုးအစာျိုးဆ ာက်လုပ်ဆရျိုးစက်ယန္တရာျိုးက ု၊ စွမ်ျိုးအာျိုးပမငို့ဆ်ပမဆကာ်စက်ပဖငို့ ် ဝနက် ု ွ တငဖ်ပ ျိုး၊ clamshell 

ပဖငို့အ်လုပ်သမာျိုးက ုအတငအ်ချပပြိုပခငျ်ိုးစသညို့်*1 သက်  ုငဆ်သာယာဉ်အမျ ြိုျိုးအစာျိုးဆ ာက်လုပ်ဆရျိုးစက် ယန္တရာျိုး၏အဓ ကရည်ရွယ်ချက် 

မဟုတ်ဘ အသံုျိုးပပြိုပခငျ်ိုးမျာျိုးမပပြိုလုပ်ရပေါ။ 

2 ဆရှွဲ့အပ ုဒပ်ေါပပဌာနျ်ိုးချက်သည်၊ ဆအာက်ပေါတ ု ို့မှတစ်ခုခုန္ငှို့သ်က်  ုငပ်ေါကလ ုက်နာမလ ုအပ်ပေါ။ 

1 ဝနက် ု ွ တငသ်ညို့်လုပ်ငနျ်ိုး * 2 က ုလုပ်ဆ ာငခ်ျ နတ်ွင၊် ဆအာက်ပေါတ ု ို့မှတစ်ခုခုန္ငှို့သ်က်  ုငပ်ေါက။ 

a. လုပ်ငနျ်ိုး၏သဆဘာသဘာဝအရမတတ်သာ၍လုပ်ရဆသာအချ န် သ ု ို့မဟုတ်လုံပခံြိုစ တ်ချရဆသာအလုပ်က ုလုပ်ရန ် လ ုအပ် 

သညို့်အခေါ*3 ။ 

b. လက်တံ (arm)၊ လက်သည်ျိုး (bucket) စသညို့်လုပ်ငနျ်ိုးသံုျိုးက ရ ယာမျာျိုးက ု ဆအာက်ပေါတ ု ို့မှ တစ်ခုခုန္ငှို့သ်က်  ုငဆ်သာ ချ တ်၊

Shackle(shakkuru) စသညို့်သတတ ြိုပစစည်ျိုးန္ငှို့အ်ပခာျိုးဆသာချ တ် ွ ရနသ်ံုျိုးသညို့် က ရ ယာမျာျိုးက ုတပ် ငဖ်ပ ျိုးအသံုျိုးပပြိုသညို့်အခေါ*4။ 

(1) တငဆ် ာငရ်မညို့်ဝနအ်ဆလျိုးချ နဆ်ပေါ် မူတည်၍ လုံဆလာက်ဆသာခ ုငခ်ံို့မှု * 5 ရှ သညို့်ပစစည်ျိုး ပဖစ်ရမည်။ 

(2) တွ  က်ရနအ်သံုျိုးပပြိုသညို့်က ရ ယာအသံုျိုးပပြိုမှုဆကကာငို့ ် သက်  ုငရ်ာက ရ ယာမှ ွ တင ်ာျိုးဆသာ ဝနသ်ည်ကျသွာျိုး

န္ ငုသ်ညို့်အန္တရာယ်မရှ သညို့်အရာပဖစ်ပေါက။ 

(3) လုပ်ငနျ်ိုးသံုျိုးက ရ ယာမျာျိုးမှပပြိုတ် ွက်မလာန္ ငုသ်ညို့်အရာပဖစ်ပခငျ်ိုး *6။

2 ဝနက် ု ွ တငသ်ညို့်လုပ်ငနျ်ိုးမှလွ ၍ အပခာျိုးအလုပ်မျာျိုးက ုလုပ်ဆ ာငဆ်သာအခေါ၊ အလုပ်သမာျိုးမျာျိုးအတွက် အန္တရာယ်မရှ န္ ငုသ်ညို့်အချ န။် 

မှတ်ချက် 1) "clamshell ပဖငို့အ်လုပ်သမာျိုးက ုအတငအ်ချပပြိုပခငျ်ိုးစသည်" ၏ "စသည်" တွင၊် လကတ်ံ(Boom)၊ လက်တ ံ (arm)စသညတ် ု ို့က ု 

ဆရွွဲ့လျာျိုး၍ရဆသာဆလှကာျိုးအစာျိုးအသံုျိုးပပြိုပခငျ်ိုးစသည်တ ု ို့ပဖစ်သည်။ 

မှတ်ချက်2)“ဝနက် ု ွ တငသ်ညို့်လုပ်ငနျ်ိုး” တွငဝ်နက် ု ွ ဖပ ျိုး လက်တံ(Boom) က ုလှညို့်ပခငျ်ိုး၊ ဝနက် ု ွ ဖပ ျိုးဆမာငျ်ိုးန္ငှပ်ခငျ်ိုး တ ု ို့ပေါဝငသ်ည်။ 

မှတ်ချက်3) “လုပ်ငနျ်ိုး၏သဆဘာသဘာဝအရမတတ်သာ၍လုပ်ရဆသာအချ န ်သ ု ို့မဟုတ်လုံပခံြိုစ တ်ချရဆသာအလုပ်က ု လုပ်ရနလ် ုအပ်သညို့်အခေါ” 

တွင၊် ယာဉ်အမျ ြိုျိုးအစာျိုးဆ ာက်လပ်ုဆရျိုးစက်ယန္တရာျိုးက ုအသံုျိုးပပြို၍ တူျိုးဆဖာ်ပခငျ်ိုးလုပ်ငနျ်ိုး၏ တစ်စ တ်တစ်ပ ုငျ်ိုးအဆနပဖငို့၊် ဆပမန္ငှို့သ် မျာျိုး 

ဖပ ြိုကျမှုဆကကာငို့ပ်ဖစ်ဆသာအန္တရာယက် ုဆလျှာို့ချရန၊် ဆပမ  နျ်ိုးရနသ်စ်သာျိုးပပာျိုး၊ အခ ုျိုးအဆငွွဲ့ (hyumu)ပ ုက်စသည်တ ု ို့က ု ွ တငသ်ညို့် 

လုပ်ငနျ်ိုးက ုလုပ်ဆ ာငပ်ေါက၊ လုပ်ငနျ်ိုးဆနရာကျဉ်ျိုးဆသာဆကကာငို့၊် ဆရွွဲ့လျာျိုးန္ ငုဆ်သာအမျ ြိုျိုးအစာျိုးကရ နျ်ိုးက ုသယ်ယူလာ ဖပ ျိုးလုပ်ငနျ်ိုးက ု 

လုပ်ဆ ာငပ်ေါကလုပ်ငနျ်ိုးဆနရာသည်ပ ု ှုပ်လာကာ၊ အန္တရာယ်က ုတ ုျိုးပွာျိုးဆစန္ ငုသ်ည်ဟုစဉ်ျိုးစာျိုးရသညို့်အဆပခအဆနမျာျိုးရှ ပခငျ်ိုး။ 

မှတ်ချက်4) “လုပ်ငနျ်ိုးသံုျိုးက ရ ယာမျာျိုးက ုချ တ် ွ ရနသ်ံုျိုးသညို့်က ရ ယာမျာျိုးက ု တပ် ငဖ်ပ ျိုးအသံုျိုးပပြိုသညို့်အခေါ”  ုသည်မှာ၊ လုပ်ငနျ်ိုးသံုျိုးက ရ ယာ 

မျာျိုးတွင ် ချ တ်၊ Shackle(shakkuru) ၊ ဝေါယာကက ြိုျိုး၊  ွ သညို့်ချ နျ်ိုးစသည်တ ု ို့က ု လွယ်လွယ်ကူကူပပြိုတ်မ ွက်န္ ငုဆ်အာငတ်ပ် ငဖ်ပ ျိုး၊ 

၎ငျ်ိုးက ုအသံုျိုးပပြိုကာဝနက် ု ွ တငသ်ညို့်လုပ်ငနျ်ိုးလုပ်ဆ ာငသ်ညို့် အခေါက ု  ုလ ုပခငျ်ိုးပဖစ်ဖပ ျိုး၊ လက်သည်ျိုး (bucket) ၏လက်သည်ျိုးတွင ်

ဝေါယာကက ြိုျိုးက ုတပ်ဖပ ျိုးဝနက် ု ွ တငသ်ညို့်အခေါ၊ လက်တံ(Boom)၊ လက်တံ (arm)တငွ ် ဝေါယာက ုတ ုက်  ုက်ပတ်ဖပ ျိုး ဝနက် ု ွ တင ်

သညို့်အခေါမျာျိုးမပေါဝငပ်ေါ။ 

မှတ်ချက်5)  ချ တ် ွ ရနသ်ံုျိုးသညို့်က ရ ယာမျာျိုး၏ခ ုငခ်ံို့မှုသည်၊ ဆဘျိုးကငျ်ိုးသညို့်အချက် (ချ တ် ွ ရနသ်ံုျိုးသညို့်က ရ ယာမျာျိုး၏ ပဖတ်ဆတာကဝ်န ်

အဆလျိုးချ နတ်နဖ် ုျိုးက ု အပ ုဒ ်3 အမှတ်စဉ် 4 ရှ  ဝနအ်ဆလျိုးချ နတ်နဖ် ုျိုးပဖငို့ ်စာျိုး ာျိုး ဆသာတနဖ် ုျိုးပဖစ်သည်။) သည် 5 န္ငှို့အ် က်ရှ ရမည်။ 

မှတ်ချက်6) "လုပ်ငနျ်ိုးသံုျိုးက ရ ယာမျာျိုးမှပပြိုတ် ွက်မလာန္ ငုသ်ညို့်အရာ"   ုသည်မှာ၊ ချ တ်စသည်တ ု ို့က ု ဂဆဟ က်ဖပ ျိုး ချ တ် ာျိုးပခငျ်ိုးပဖစ်ကာ၊ 

လုံဆလာက်ဆသာ  ုျိုးဆဖာက်ဝငဆ်ရာက်မှု၊ လည်ဆချာငျ်ိုးအ ူစသည်တ ု ို့ရရှ န္ ငုဆ်သာဂဆဟပဖစ်ဖပ ျိုး၊ သက်  ုငဆ်သာတပ် ငအ်စ တ်အပ ုငျ်ိုး

တစ်ခုလံုျိုးက ုဂဆဟဆ ာ် ာျိုးသညို့်အရာပဖစ်ရမည်။ 

(သတ ပပြိုရန)် လုပ်ငနျ်ိုးက ု ဆရွွဲ့လျာျိုးန္ ငုဆ်သာအမျ ြိုျိုးအစာျိုးကရ နျ်ိုး၊ ဝနန်္ငှို့ဝ်နခ်ျ စက်ချ တ်ပခငျ်ိုး (tamagake) ၏အရည်အချငျ်ိုး ပပညို့်မ သူမှ 

လုပ်ဆ ာငရ်နလ် ုအပ်သည်။ 
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အပ ုဒ ် 165 ＜ပပြိုပပငပ်ခငျ်ိုး＞ 

လုပ်ငနျ်ိုးရှငသ်ည် ယာဉ်အမျ ြိုျိုးအစာျိုးဆ ာက်လုပ်ဆရျိုးစက်ယန္တရာျိုးပပြိုပပငပ်ခငျ်ိုးသ ု ို့မဟုတ်၊ ပူျိုးတွ စက်က ရ ယာမျာျိုးတပ် ငပ်ခငျ်ိုး သ ု ို့မဟုတ် 

ဖယ်ရှာျိုးပခငျ်ိုးလုပ်ငနျ်ိုးမျာျိုးက ုလုပ်ဆ ာငသ်ညို့်အခေါ၊ သက်  ုငရ်ာလုပ်ငနျ်ိုးက ုညွှနက်ကာျိုးမညို့်သူက ုသတ်မှတ်ဖပ ျိုး၊   ုသူက ု ဆအာက်ပေါလုပ်ဆ ာင် 

မှုမျာျိုးပပြိုလုပ်ဆစရမည်။ 

1 လုပ်ငနျ်ိုးလုပ် ုံျိုးလုပ်နည်ျိုးက ု ံုျိုးပဖတ်ဖပ ျိုး၊ လုပ်ငနျ်ိုးက ုညွှနက်ကာျိုးပခငျ်ိုး။ 

2 ဆအာက်ပေါအပ ုဒ ် 1 တွငဆ်ဖာ်ပပ ာျိုးဆသာ လုံပခံြိုဆရျိုးဆ ာက်  ုင၊် လုံပခံြိုဆရျိုးဂျ ြိုက်စသည်တ ု ို့န္ငှို့ ် အပ ုဒ ် 166 ၏ 2 အမှတ်စဉ် 1 

တွငဆ်ဖာ်ပပ ာျိုးဆသာ ဆ ာက်သညို့်စငက် ုအသံုျိုးပပြိုမှုအဆပခအဆနက ုဆစာငို့က်ကညို့်ပခငျ်ိုး။ 

အပ ုဒ ်166 <လက်တံ(Boom) စသည်တ ု ို့၏ကျလာပခငျ်ိုးဆကကာငို့ပ်ဖစ်ဆသာဆဘျိုးအန္တရာယ်ကာကွယ်ပခငျ်ိုး> 

လုပ်ငနျ်ိုးရှငသ်ည် ယာဉ်အမျ ြိုျိုးအစာျိုးဆ ာက်လုပ်ဆရျိုးစက်ယန္တရာျိုး၏ လက်တံ(Boom)၊ လက်တံ (arm)စသည်တ ု ို့က ုမတင ် ဖပ ျိုး၊ ၎ငျ်ိုး၏ 

ဆအာက်တွငပ်ပြိုပပငပ်ခငျ်ိုး၊ စစ်ဆ ျိုးပခငျ်ိုးစသညို့်လုပ်ငနျ်ိုးမျာျိုးပပြိုလုပ်ဆသာအခေါ၊ လက်တံ(Boom)၊ လကတ်ံ (arm) စသည်တ ု ို့သည် သတ မ ာျိုးမ ဘ  

ကျလာပခငျ်ိုးဆကကာငို့အ်လုပ်သမာျိုး၏အန္တရာယ်က ုကာကွယ်ရန၊် သက်  ငုရ်ာလုပ်ငနျ်ိုးတွင ် လုပ်က ုငဆ်နဆသာအလုပ်သမာျိုးက ု လံုပခံြိုဆရျိုးဆ ာက် 

  ုင၊် လုံပခံြိုဆရျိုးဂျ ြိုက်စသည်တ ု ို့က ုအသံုျိုးပပြိုဆစရမည်။ 

2 ဆရှွဲ့အပ ုဒတ်ွငဆ်ဖာ်ပပ ာျိုးဆသာလုပ်ငနျ်ိုးတွငလ်ုပ်က ုငဆ်နဆသာအလုပ်သမာျိုးသည်၊   ုအပ ုဒရ်ှ  လံုပခံြိုဆရျိုးဆ ာက်  ုင၊် လံုပခံြိုဆရျိုးဂျ ြိုက် စသည် 

* တ ု ို့က ုအသံုျိုးပပြိုရမည်။

မှတ်ချက်) “လံုပခံြိုဆရျိုးဂျ ြိုက် စသည်”၏ “စသည်”တွင ်ဆ ာက်သညို့်စငစ်သည်တ ု ို့လည်ျိုးပေါဝငသ်ည်။ 

အပ ုဒ ်166 ၏ 2 <ပူျိုးတွ စက်က ရ ယာမျာျိုးဖပ ြိုကျပခငျ်ိုးဆကကာငို့ပ်ဖစ်ဆသာဆဘျိုးအန္တရာယ်ကာကွယ်ပခငျ်ိုး> 

လုပ်ငနျ်ိုးရှငသ်ည် ယာဉ်အမျ ြိုျိုးအစာျိုးဆ ာက်လုပ်ဆရျိုးစက်ယန္တရာျိုး၏ ပူျိုးတွ စက်က ရ ယာမျာျိုးက ုတပ် ငပ်ခငျ်ိုး သ ု ို့မဟုတ် ဖယ်ရှာျိုးပခငျ်ိုးပပြိုလုပ် 

သညို့်လုပ်ငနျ်ိုးလုပ်ဆ ာငဆ်သာအခေါ၊ ပူျိုးတွ စက်က ရ ယာမျာျိုးဖပ ြိုကျပခငျ်ိုးဆကကာငို့ ် အလုပ်သမာျိုးမျာျိုး၏ အန္တရာယ်က ုကာကွယ်ရန၊် သက်  ုငရ်ာ 

လုပ်ငနျ်ိုးက ုလုပ်ဆ ာငဆ်သာအလုပ်သမာျိုးအာျိုးဆ ာက်သညို့်စငက် ုအသံုျိုးပပြိုရမည်။ 

2 ဆရှွဲ့အပ ုဒတ်ွငဆ်ဖာ်ပပ ာျိုးဆသာလုပ်ငနျ်ိုးတွငလ်ုပ်က ုငဆ်နဆသာအလုပ်သမာျိုးသည်၊   ုအပ ုဒရ်ှ  ဆ ာက်သညို့်စငက် ု အသံုျိုးပပြိုရမည်။ 

အပ ုဒ ်166 ၏3 <ပူျိုးတွ စက်က ရ ယာမျာျိုးတပ် ငမ်ှုကန ို့သ်တ်ချက်မျာျိုး> 

လုပ်ငနျ်ိုးရှငသ်ည် ယာဉ်အမျ ြိုျိုးအစာျိုးဆ ာက်လုပ်ဆရျိုးစက်ယန္တရာျိုးမျာျိုးတွင ် ၎ငျ်ိုးတ ု ို့၏ဖွ ွဲ့စည်ျိုးပုံအရသတ်မှတ် ာျိုးဆသာ 

အဆလျိုးချ န ်က်ဆကျာ် လွနဆ်သာပူျိုးတွ စက်က ရ ယာမျာျိုးက ုမတပ် ငရ်ပေါ။ 

အပ ုဒ ်166 ၏4 <ပူျိုးတွ စက်က ရ ယာမျာျိုး၏အဆလျိုးချ နဆ်ဖာ်ပပချက်စသည်> 

လုပ်ငနျ်ိုးရှငသ်ည် ယာဉ်အမျ ြိုျိုးအစာျိုးဆ ာက်လုပ်ဆရျိုးစက်ယန္တရာျိုးမျာျိုး၏ ပူျိုးတွ စက်က ရ ယာမျာျိုးက ု ဖယ်ရှာျိုးအစာျိုး  ုျိုး ဆသာအခေါ၊ 

ယာဉ်ဆမာငျ်ိုး သူမှပမငလ်ွယ်ဆသာဆနရာတွင ် ပူျိုးတွ စက်က ရ ယာမျာျိုး၏အဆလျိုးချ န ် (လကသ်ည်ျိုး (bucket) ၊ ripper 

စသည်တ ု ို့က ုတပ် ငသ်ညို့်အခေါ၊ သက်  ုငရ်ာ လက်သည်ျိုး (bucket) ၊ ripper စသည်တ ု ို့တွင ်ံို့ဆသာပမာဏ သ ု ို့မဟုတ် အမျာျိုး ံုျိုးတငဆ် ာင ်

န္ ငုသ်ညို့်အဆလျိုးချ နလ်ည်ျိုးပေါဝငသ်ည်။ ဆအာက်ပေါအပ ုဒတ်ွငလ်ည်ျိုးအတူတူပငပ်ဖစ်သည်) က ုဆဖာ်ပပဖပ ျိုး၊ သ ု ို့မဟုတ်သက်  ုငရ်ာယာဉ် 

အမျ ြိုျိုးအစာျိုးဆ ာက်လုပ်ဆရျိုးစက်ယန္တရာျိုးတွင ် ယာဉ်ဆမာငျ်ိုးသူသည်၊ ပူျိုးတွ စက်က ရ ယာမျာျိုး၏ အဆလျိုးချ နက် ုအလွယ်တကူ 

အတည်ပပြိုန္ ငုဆ်သာစာရွက်စာတမ်ျိုးတစ်ခုပပင ်င ်ာျိုးရမည်။ 
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အခနျ်ိုး 8 ၏5 ကွနက်ရစ်ဖွ ွဲ့စည်ျိုးပုံအဆ ာက်အဦျိုးမျာျိုးက ုဖဖ ြိုဖျက်ပခငျ်ိုးစသညို့်လုပ်ငနျ်ိုးရှ အန္တရာယ်မျာျိုးက ကုာကွယ်ပခငျ်ိုး 

အပ ုဒ ်517 ၏ 15 ＜ကွနက်ရစ်ဖွ ွဲ့စည်ျိုးပုံအဆ ာကအ်ဦျိုးမျာျိုးက ုဖဖ ြိုဖျက်ပခငျ်ိုးစသညို့်လုပ်ငနျ်ိုးရှ အန္တရာယ်မျာျိုးက ကုာကွယ်ပခငျ်ိုး＞ 

လုပ်ငနျ်ိုးရငှသ်ည် အမ န ို့အ်ပ ုဒ ်6  အမှတစ်ဉ်15-5 ၏လုပ်ငနျ်ိုးက ုဆ ာငရွ်ကရ်ာတငွ၊် ဆအာက်ပေါလုပ်ဆ ာငမ်ှုမျာျိုးက ု ဆ ာငရွ်က်ရမည်။

1 စစ်ဆ ျိုးပခငျ်ိုးန္ငှို့ပ်ပြိုပပင ် နျ်ိုးသ မ်ျိုးပခငျ်ိုးဆ ာငရွ်က်ဆသာလုပ်ငနျ်ိုးဆနရာအတငွျ်ိုး မသက်  ုငသူ်မျာျိုးက ုဝငခွ်ငို့မ်ပပြိုရ။ 

2 ဆလပပငျ်ိုးတ ကု်ပခငျ်ိုး၊ မ ုျိုးသည်ျိုး နစွ်ာရွာသနွျ်ိုးပခငျ်ိုး၊ န္ငှျ်ိုးမျာျိုး  ူပ်ပခငျ်ိုးစဆသာရာသ ဥတု  ုျိုးဝေါျိုးပခငျ်ိုးမျာျိုးဆကကာငို့ ် အလုပ်က ုလုပ်ဆ ာင ် ရနအ်န္တရာယ်ရှ သည် 

ဟုခန ို့မှ်နျ်ိုးရပေါက၊ လုပ်ဆ ာငဆ်နဆသာအလုပ်က ုရပ်တန ို့ပ်ေါ။ 

3 စက်က ရ ယာမျာျိုး၊ က ရ ယာမျာျိုးစသည်တ ု ို့က ုပမ ငို့တ်ငပ်ခငျ်ိုး၊ သ ု ို့မဟတု်ချသညို့်အခေါ၊ ချ တ် ွ ကက ြိုျိုး၊ ချ တ် ွ အ တ် စသည်တ ု ို့က ု အလုပ်သမာျိုးမျာျိုး 

အာျိုးအသံုျိုးပပြိုဆစရမည်။

အပ ုဒ ်517 ၏16 ＜ဖဖ ြိုချပခငျ်ိုးစသညို့လ်ပ်ုငနျ်ိုး၏အချက်ပပပခငျ်ိုး＞ 

လုပ်ငနျ်ိုးရငှသ်ည် အမ န ို့အ်ပ ုဒ ် 6  အမှတ်စဉ်15-5 ၏လုပ်ငနျ်ိုးက ုဆ ာငရွ်က်ရာတငွ၊် အပပငန်ရံံ၊ တ ုငမ်ျာျိုးစသည်ပဖငို့ဖ်ဖ ြိုချ ပခငျ်ိုးစသညို့် လုပ်ငနျ်ိုးက  ု

လုပ်ဆသာအခေါ၊ဖဖ ြိုချပခငျ်ိုးန္ငှို့ပ်တသ်က်ဆသာတ ကျဆသာအချက်ပပမှုမျာျိုးသတ်မှတ်ဖပ ျိုး၊ သက်  ုငဆ်သာ အလုပ်သမာျိုးမျာျိုးက ုအဆကကာငျ်ိုးကကာျိုးရမည်။ 

2 လုပ်ငနျ်ိုးရငှသ်ည်ဆရှ ွဲ့အပ ဒုပ်ေါ ဖဖ ြိုချပခငျ်ိုးစသညို့်လုပ်ငနျ်ိုးက လုုပ်ဆသာအခေါ၊ သက်  ုငရ်ာ ဖဖ ြိုချပခငျ်ိုးစသညို့လ်ုပ်ငနျ်ိုးတွင ် လုပ်ဆ ာငမ်ညို့် အလုပ်သမာျိုး 

မဟတု်ဆသာအလုပ်သမာျိုးမျာျိုး (ဆအာကတ်ငွ ် ဤက စစန္ငှို့စ်ပ်လျဉ်ျိုး၍ “အပခာျိုးအလုပ်သမာျိုး”ဟ ု သံုျိုးမည်။) အာျိုး ဖဖ ြိုချပခငျ်ိုး

စသည်တ ု ို့ဆကကာငို့အ်န္တရာယ်ရှ န္ ငုဆ်သာအခေါ၊ သက်  ငုရ်ာ ဖဖ ြိုချပခငျ်ိုးစသညို့်လုပ်ငနျ်ိုးတွင ် လုပ်ဆ ာင ် မညို့်အလုပ်သမာျိုးအာျိုး၊ ကက ြိုတငဖ်ပ ျိုး၊ 

အ က်ပေါပပဌာနျ်ိုးချက၏်အချက်ပပမှုက လုုပ်ဆ ာငဆ်စကာ၊ အပခာျိုးအလုပ်သမာျိုး မျာျိုးဆရှာငတ် မ်ျိုးသွာျိုးသည်က ုအတည်ပပြိုဖပ ျိုးသညို့်ဆနာက်မဟုတ်ပေါက၊ 

သက်  ုငရ်ာ ဖဖ ြိုချပခငျ်ိုးစသညို့်လုပ်ငနျ်ိုးက ုမလုပ်ဆ ာင ်ဆစရပေါ။ 

အပ ုဒ ် 3 အချက် 1 တွင ် ဖဖ ြိုချပခငျ်ိုးစသညို့်လုပ်ငနျ်ိုးတွင ် လုပ်ဆ ာငမ်ညို့်အလုပ်သမာျိုးသည်၊ အ က်ပေါပပဌာနျ်ိုးချကတ်ွငပ်ေါဆသာ အန္တရာယ်ရှ န္ ငု် ဆသာအခေါ၊ 

ကက ြိုတငဖ်ပ ျိုးအချက်ပပမှုက ုလုပ်ဆ ာငဆ်စကာ၊ အပခာျိုးအလုပ်သမာျိုးမျာျိုးဆရာှငတ် မ်ျိုးသွာျိုးသည် က ုအတည်ပပြိုဖပ ျိုးသညို့်ဆနာက်မဟုတ်ပေါက၊ သက်  ုငရ်ာ ဖဖ ြိုချပခငျ်ိုး 

စသညို့်လုပ်ငနျ်ိုးက ုမလုပ်ဆ ာငဆ်စရပေါ။ 

အပ ုဒ ်517 ၏ 17 ＜ကွနက်ရစ်ဖွ ွဲ့စည်ျိုးပုံအဆ ာကအ်အံုမျာျိုးက ု ဖဖ ြိုဖျက်ပခငျ်ိုးစသည်ို့လုပ်ငနျ်ိုးခွငအ်ကက ျိုးအက က ု တာဝနဆ်ပျိုးပခငျ်ိုး＞ 

 လုပ်ငနျ်ိုးရှငသ်ည် အမ န ို့အ်ပ ုဒ ် 6 အမှတ်စဉ်15-5 ၏လုပ်ငနျ်ိုးန္ငှို့စ်ပ်လျဉ်ျိုး၍၊ ကနွက်ရစ်ဖွ ွဲ့စည်ျိုးပုံအဆ ာက်အဦျိုးမျာျိုးက ု ဖဖ ြိုဖျက်ပခငျ်ိုးစသည်ို့ လုပ်ငနျ်ိုးခွင ်

အကက ျိုးအက နည်ျိုးပညာကျွမ်ျိုးကျငမ်ှုသငတ်နျ်ိုးက ုဖပ ျိုး ုံျိုး ာျိုးသူမျာျိုး  မှ၊ ကွနက်ရစ်ဖွ ွဲ့စည်ျိုးပုံ အဆ ာက်အအံုမျာျိုးက ုဖဖ ြိုဖျက်ပခငျ်ိုး စသည်ို့လုပ်ငနျ်ိုးခွငအ်ကက ျိုး 

အက က တုာဝနဆ်ပျိုးရမည်။ 

အပ ုဒ ်517 ၏ 18 ＜ကွနက်ရစ်ဖွ ွဲ့စည်ျိုးပုံအဆ ာကအ်ဦျိုးမျာျိုးက ုဖဖ ြိုဖျက်ပခငျ်ိုးစသည်ို့လုပ်ငနျ်ိုးခွငအ်ကက ျိုးအက ၏တာဝန＞် 

လုပ်ငနျ်ိုးရငှသ်ည် ကနွက်ရစ်ဖွ ွဲ့စည်ျိုးပုံအဆ ာက်အအံုမျာျိုးက ုဖဖ ြိုဖျက်ပခငျ်ိုးစသည်ို့လုပ်ငနျ်ိုးခွငအ်ကက ျိုးအက က ု၊ ဆအာက်ပေါ အချက်မျာျိုးက ု ပပြိုလုပ်ဆစရမည်။ 

1 လုပ်ငနျ်ိုးနည်ျိုးလမ်ျိုးန္ငှို့အ်လုပ်သမာျိုးဆနရာချ ာျိုးမှုက ု ုံျိုးပဖတ်ဖပ ျိုး၊ လုပ်ငနျ်ိုးက တု ကု်  ုက်ညွှနက်ကာျိုးပေါ။ 

2 ပစစည်ျိုးက ရ ယာမျာျိုး၊ က ရ ယာမျာျိုး၊ လံုပခံြိုဆရျိုးခေါျိုးပတ်စသည်တ ု ို့န္ငှို့ဦ်ျိုး ုပ်အမာ၏လုပ်ဆ ာငမ်ှုမျာျိုးက ုစစ်ဆ ျိုးဖပ ျိုး၊ ချွတယွ်ငျ်ိုးဆသာပစစည်ျိုး မျာျိုးက ုဖယ်ရှာျိုးပေါ။ 

3 လံုပခံြိုဆရျိုးခေါျိုးပတ်စသည်တ ု ို့န္ငှို့ဦ်ျိုး ုပ်အမာမျာျိုးအသံုျိုးပပြိုပခငျ်ိုးအဆပခအဆနက ုဆစာငို့က်ကညို့်ပေါ။ 

အပ ုဒ ်517 ၏ 19 ＜ဦျိုး ုပ်အမာဆ ာငျ်ိုးပခငျ်ိုး＞ 

လုပ်ငနျ်ိုးရငှသ်ည် အမ န ို့အ်ပ ဒု ် 6 အမှတ်စဉ်15-5 ၏လုပ်ငနျ်ိုးက ုဆ ာငရွ်က်ရာတငွ၊် အရာ၀တထ ြိုမျာျိုးလွငို့ ်ကွလ်ာပခငျ်ိုး သ ု ို့မဟုတ် ပပြိုတက်ျပခငျ်ိုးဆကကာငို့ ်

အလုပ်သမာျိုးမျာျိုးအတွကအ်န္တရာယ်က ကုာကွယ်ရန၊် သက ် ုငရ်ာလုပ်ငနျ်ိုးက လုုပ်ဆ ာင ်ဆသာအလုပ်သမာျိုးက ုဦျိုး ပ်ုအ မာဆ ာငျ်ိုးဆစရမည်။

2 ဆရှွဲ့အပ ုဒတ်ွငဆ်ဖာ်ပပ ာျိုးဆသာလုပ်ငနျ်ိုးတွငလ်ုပ်က ုငဆ်နဆသာအလုပ်သမာျိုးသည်၊   ုအပ ုဒရ်ှ  ဦျိုး ုပ်အမာက ုအသံုျိုးပပြိုရမည်။ 

(MY)
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အတွ  4 အ ူျိုးစည်ျိုးမျဉ်ျိုးမျာျိုး 

အခနျ်ိုး2 စက်ယန္တရာျိုးစသည်တ ု ို့က ုငာှျိုးရမ်ျိုးသူစသည်တ ု ို့န္ငှို့သ်က်  ုငဆ်သာအ ူျိုးစည်ျိုးမျဉ်ျိုးမျာျိုး 

အပ ုဒ ်666 <စက်ယန္တရာျိုးစသည်တ ု ို့က ုငာှျိုးရမ်ျိုးသူအဆနပဖငို့ဆ် ာငရွ်ကသ်ငို့သ်ညို့်နည်ျိုးလမ်ျိုးမျာျိုး> 

ဆရှွဲ့အပ ုငဒ်တ်ွငဆ်ဖာ်ပပ ာျိုးဆသာသူ (ဆအာက်တွင ် “စက်ယန္တရာျိုးငာှျိုးသူ”ဟုသံုျိုးမည်။) သည်၊ သက်  ုငရ်ာစက်ယန္တရာျိုးက ု အပခာျိုးဆသာ 

လုပ်ငနျ်ိုးရှင ံ်ငာှျိုးဆပျိုးသညို့်အခေါ၊ စက်ပ ုငျ်ိုး  ုငရ်ာဆချျိုးငာှျိုးသူစသည်တ ု ို့ပဖစ်သည်။ ) သည်စက်ပစစည်ျိုးငာှျိုးရမ်ျိုးသညို့် အခေါဆအာက်ပေါလုပ် 

ဆ ာငမ်ှုမျာျိုးက ုပပြိုလုပ်ရမည်။ 

1 သက်  ုငရ်ာစက်ယန္တရာျိုးစသည်တ ု ို့က ုကက ြိုတင၍်*1စစ်ဆ ျိုးဖပ ျိုး၊ ပုံမှနမ်ဟုတ်ဆသာဆတွွဲ့ ရှ မှုတစ်ခုခုရှ ပေါက၊ ပပနလ်ည် ပပြိုပပငပ်ခငျ်ိုး

သ ု ို့မဟုတ်အပခာျိုးလ ုအပ်ဆသာပပြိုပပင ် နျ်ိုးသ မ်ျိုးမှုမျာျိုးက ုပပြိုလုပ်ပေါ။ 

2 သက်  ုငရ်ာစက်ယန္တရာျိုးစသည်တ ု ို့က ုငာှျိုးဆပျိုးဆသာလုပ်ငနျ်ိုးရှင ် သ ု ို့၊ ဆအာက်ပေါအချက်မျာျိုးပေါသညို့် စာရွက်စာတမ်ျိုး တစ်ခုဆပျိုးပ ု ို့ပေါ။ 

a. သက်  ုငရ်ာစက်ယန္တရာျိုးစသည်တ ု ို့၏စွမ်ျိုးဆ ာငန်္ ငုမ်ှု*2

b. သက်  ုငရ်ာစက်ယန္တရာျိုးစသည်တ ု ို့၏ ဝ ဆသသလကခဏာမျာျိုးန္ငှို့ ်အပခာျိုးအသံုျိုးပပြိုရနအ်တွက်သတ ပပြိုသငို့သ်ညို့် အချက်မျာျိုး*3

2 ဆရှွဲ့အပ ုဒပ်ေါပပဌာနျ်ိုးချက်သည်၊ စက်ယန္တရာျိုးစသည်တ ု ို့က ုငာှျိုးရမ်ျိုးဖပ ျိုး၊ သက်  ုငရ်ာငာှျိုးရမ်ျိုးမညို့်စက်ယန္တရာျိုးစသည်တ ု ို့က ု ဝယ်သညို့်အခေါစက် 

အမျ ြိုျိုးအစာျိုးဆရွျိုးချယ်ပခငျ်ိုး၊ ငာှျိုးရမ်ျိုးဖပ ျိုးဆနာက်  နျ်ိုးသ မ်ျိုးပခငျ်ိုးစသညို့် သက်  ုငရ်ာစက်ယန္တရာျိုး၏ ပ ုငရ်ှငမှ်ဆ ာငရွ်က်သငို့ဆ်သာလုပ်ငနျ်ိုးမျာျိုးက  ု

သက်  ုငရ်ာစက်ယန္တရာျိုးက ုငာှျိုးဆသာလုပ်ငနျ်ိုးရှငမှ်ဆ ာငရွ်က်ရမညို့်အရာမျာျိုး 

(အဆသျိုးစာျိုးစ ျိုးပွာျိုးဆရျိုးလုပ်ငနျ်ိုးမျာျိုးအတွက်ပစစည်ျိုးက ရ ယာမ တ် က်ရနပုံ်ဆငဆွ ာက်ပံို့မှုနည်ျိုးလမ်ျိုး (1956 ခုန္စ်ှ ဥပဆဒ ပုဒမ် 115) အပ ုဒ ် 2 

အမှတ်စဉ် 6 တွငသ်တ်မှတ် ာျိုးဆသာစ ရငစု်  ုငရ်ာပစစည်ျိုးက ရ ယာမျာျိုးက ု ငာှျိုးရမ်ျိုးသညို့် အဖွ ွဲ့အစည်ျိုးမျာျိုးကဆ ာငရွ်က်ဆသာ ပစစည်ျိုးက ရ ယာ 

မျာျိုးငာှျိုးရမ်ျိုးပခငျ်ိုးလုပ်ငနျ်ိုးအပေါအ၀င)် ။ ) န္ငှို့စ်ပ်လျဉ်ျိုး၍၊ မလ ုအပ်ပေါ 

မှတ်ချက် 1“ ကက ြိုတင၍်”   ုသညမှ်ာ၊ ငာှျိုးရမ်ျိုးသညို့်အချ နတ် ုငျ်ိုးအာျိုးလံုျိုးက ုမပျက်မကွက်စစ်ဆ ျိုးပခငျ်ိုး ဆ ာငရွ်ကရ်န ် ရည်ရွယ်ပခငျ်ိုးမဟုတ်ဘ ၊ 

အသံုျိုးပပြိုမှုအဆပခအဆနဆပေါ် မူတည်၍ လ ုအပ်ဆသာအပ ုငျ်ိုးမျာျိုးက ုသာကန ို့သ်တ် ာျိုးပခငျ်ိုးပဖစ်သည်။ 

မှတ်ချက် 2 “စက်ယန္တရာျိုးစသည်တ ု ို့၏စွမ်ျိုးဆ ာငန်္ ငုမ်ှု”   ုသညမှ်ာ၊  ယာဉ်အမျ ြိုျိုးအစာျိုးဆ ာကလု်ပ်ဆရျိုးစက်ယန္တရာျိုးန္ငှို့ ် စပ်လျဉ်ျိုးဖပ ျိုး၊ 

အသံုျိုးပပြိုရန ် အ ူျိုးလ အုပ်ဆသာစွမ်ျိုးဆ ာငန်္ ငုမ်ှုမျာျိုး၊ ဥပမာ တည်ဖင မ်မှုပမာဏ၊ လက်သည်ျိုး (bucket) ပမာဏစသညို့် အ ူျိုးလ ုအပ်ဆသာ 

အချက်မျာျိုးပဖစ်သည်။ 

မှတ်ချက် 3 “အပခာျိုးအသံုျိုးပပြိုရနအ်တွက်သတ ပပြိုသငို့သ်ညို့်အချက်မျာျိုး” မှာ၊ အသံုျိုးပပြိုဆလာငစ်ာ  ၊ ချ နည်  နည်ျိုးလမ်ျိုး 

စသည်အသံုျိုးပပြိုရနအ်တွက် သတ ပပြိုသငို့သ်ညို့်အချက်မျာျိုးက ု  ုလ ုပခငျ်ိုးပဖစ်သည်။ 

မှတ်ချက်4  အပ ုဒ ် 2 ၏ရညရွ်ယ်ချက်သည်၊ ဆငဆွရျိုးဆကကျိုးဆရျိုးနည်ျိုးလမ်ျိုးအဆနပဖငို့ ် အငာှျိုးချ ာျိုးသညို့်ပုံစံက ုယူ ာျိုးဆသာ 

အရာမျာျိုးန္ငှို့စ်ပ်လျဉ်ျိုး၍၊ ဤအပ ုဒ၏် ရည်ရွယ်ချက်န္ငှို့ ်မသက်  ုငဟု်သတ်မှတ်သည်။ 
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9.3. ယာဉ်အမျ ြိုျိုးအစာျိုးဆ ာက်လုပ်ဆရျိုးစက်ယန္တရာျိုးဖွ ွဲ့စည်ျိုးပုံစံန္ှုနျ်ိုး (ဆရွျိုးန္ှုတ်ဆဖာ်ပပချက်) (အဆ ာက်အကူပပြိုစာအုပ် စာမျက်န္ာှ177) 

အပ ုဒ ်1 <ခ ုငခ်ံို့မှုစသည်> 

အပ ုဒ ်2 <တည်ဖင မ်မှုပမာဏ> 

အပ ုဒ ်3 (တ ုငစ် ုက်စက်န္ငှို့ ်ပုံသွငျ်ိုးစက်တ ု ို့၏တည်ဖင မ်မှုပမာဏ) 

အပ ုဒ ် 4 (တူျိုးဆဖာ်သညို့်စက်(crawler အမျ ြိုျိုးအစာျိုးမပေါ) န္ငှို့ဖ်ျကသ် မ်ျိုးသညို့်စက် (crawler type အမျ ြိုျိုးအစာျိုးမပေါ) တ ု ို့၏အဆနာက် 

ဘက်တည်ဖင မ်မှုပမာဏ) 

အပ ုဒ ်5 <Driving Brake စသည်> 

အပ ုဒ ်6 <လုပ်ငနျ်ိုးသံုျိုးက ရ ယာမျာျိုးအတွက်ဘရ တ်> 

အပ ုဒ ်7 <ဆပပျိုး ွ မှုက ရ ယာစသည်တ ု ို့၏လုပ်ဆ ာငသ်ညို့်အစ တ်အပ ုငျ်ိုးမျာျိုး> 

အပ ုဒ ် 8 (သက်  ုငရ်ာလုပ်ဆ ာငသ်ညို့်အပ ုငျ်ိုး၏စွမ်ျိုးဆ ာငန်္ ငုမ်ှု၊ လည်ပတ်မှုနည်ျိုးလမ်ျိုးစသည် အ  ုပေါလည်ပတ်မှုန္ငှို့ ်က်စပ် 

ဖပ ျိုးလ ုအပ်ဆသာအချက်မျာျိုး) 

အပ ုဒ ်9 <ဆမာငျ်ိုးန္ငှရ်နလ် ုအပ်ဆသာပမငန်္ ငုစွ်မ်ျိုးစသည်> 

အပ ုဒ ်10 <ဝနခ်ျ စက်> 

အပ ုဒ ်11 <လက်တံ (arm)စသည်ပပြိုတ်ကျပခငျ်ိုးဆကကာငို့ပ်ဖစ်ဆသာအန္တရာယ်တာျိုး  ျိုးကာကွယ်ဆရျိုးက ရ ယာမျာျိုး> 

အပ ုဒ ်12 <လမ်ျိုးညွှနက် ရ ယာ> 

အပ ုဒ ်13 <သတ ဆပျိုးက ရ ယာ> 

အပ ဒု ်13 ၏2 <လုပ်ငနျ်ိုးအဝနျ်ိုးအဝ ုငျ်ိုးက ုဆကျာက်သွာျိုးပေါကကအလ ုအဆလျာက်ရပ်တန ို့သ်ညို့်က ရ ယာစသည်> 

အပ ုဒ ်14 <လုံပခံြိုဆရျိုးအ  ု ို့ရှငစ်သည်> 

အပ ုဒ ်15 <ပပသမှု> 

အပ ုဒ ်16 <အ ူျိုးဖွ ွဲ့စည်ျိုး ာျိုးသညို့်ယာဉ်အမျ ြိုျိုးအစာျိုးဆ ာက်လုပ်ဆရျိုးစက်ယန္တရာျိုး> 

အပ ုဒ ်17 <သက်  ုငသ်ညို့်အချက်မျာျိုးမှလွ ၍> 
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10. ဆဘျိုးအန္တရာယ်သာဓကမျာျိုး

ဆ ာက်လုပ်ဆရျိုးလုပ်ငနျ်ိုးတွင ်အလုပ်နာျိုးလ ုက်ရဆသာရက် 4ရက်န္ငှို့အ် က်ရှ ဆသာ ဆသ ံုျိုးမှုဆဘျိုးအန္တရာယ်အကူျိုးအဆပပာငျ်ိုးမျာျိုးမှာ 

ပုံ10-1 ပေါအတ ုငျ်ိုးပဖစ်သည်။ 

ပုံ10-1 ဆ ာက်လုပ်ဆရျိုးလုပ်ငနျ်ိုးတွင ်အလုပ်နာျိုးလ ုက်ရဆသာရက် 4 ရက်န္ငှို့အ် က်ရှ ဆသာ ဆသ ံုျိုးမှုဆဘျိုးအန္တရာယ်အကူျိုးအဆပပာငျ်ိုးမျာျိုး 

(ဂျပနန်္ ငုင်အံဆရှွဲ့ ပ ုငျ်ိုးငလျငက်က ျိုးဆကကာငို့တ် ုက်  ုက်ပဖစ်ရဆစာအဆကကာငျ်ိုးအရငျ်ိုးမျာျိုးက ုဖယ် ုတ်ဖပ ျိုး) 

  ု ို့အပပင ် 2017 ခုန္စ်ှ (ဆဟျိုးဆ ျိုး 29 န္စ်ှ) အတွငျ်ိုးပဖစ်ပွာျိုးခ ို့သညို့် အလုပ်နာျိုးလ ုက်ရဆသာရက် 4 ရက်န္ငှို့အ် က်ရှ ဆသာ 

ဆသ ံုျိုးမှုဆဘျိုးအန္တရာယ်မျာျိုးမှ  ုတ်ယူ ာျိုးသညို့် ဆဘျိုးအန္တရာယ်မျာျိုးန္ငှို့စ်ပ်လျဉ်ျိုး၍ ဆဘျိုးအန္တရာယ်ပဖစ်ရသညို့် အဆကကာငျ်ိုးရငျ်ိုးမျာျိုးက  ု

အဆကကာငျ်ိုးပဖစ်ဆစသညို့်အချက်သ ျိုးပခာျိုးစ ပဖငို့စ်ာရငျ်ိုးပပြိုစုသညို့်အခေါ၊ ဆ ာက်လုပ်ဆရျိုးစက်ယန္တရာျိုး ဆကကာငို့ဆ်သ ံုျိုးမှုဆဘျိုးအန္တရာယ်မျာျိုး၏ 

56% ခန ို့သ်ည် ဆပမည  ပခငျ်ိုး၊ ကက ျိုးမာျိုးဆသာဝနမ်ျာျိုးသယ်ယူပ ု ို့ဆ ာငဆ်ရျိုး၊ ဝနက် ုမကာတငပ်ခငျ်ိုးအတွက်န္ငှို့ ် တူျိုးဆဖာ်ရနအ်တွက်၊ 15% 

ခန ို့သ်ည်ဖဖ ြိုဖျက်ပခငျ်ိုးအတွက်ပဖစ်ဆနသည်။ 

(က ုျိုးကာျိုး) ကျနျ်ိုးမာဆရျိုး၊ အလုပ်သမာျိုးန္ငှို့လူ်မှုဖူလုံဆရျိုး၀နက်က ျိုးဌာန၏လုပ်ငနျ်ိုးခွငမ်ဆတာ်တ ပဖစ်မှုအဆပခအဆန၊ လုပ်ငနျ်ိုးခွငဆ်ဘျိုးကငျ်ိုး

ဆရျိုး  ုက်：လုပ်ငနျ်ိုးခွငမ်ဆတာ်တ ပဖစ်မှုအဆကကာငျ်ိုးရငျ်ိုးမျာျိုးအာျိုးသံုျိုးသပ်ခွ ပခာျိုး (2017 ခုန္စ်ှ ဆ ာက်လပ်ုဆရျိုးလုပ်ငနျ်ိုး） 
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သာဓက 1 ကက တခ်ွ လပ်ုငနျ်ိုးလပ်ုဆနစဉ်ဆပမ ာက်တင ်ာျိုးဆသာဆကျာကတ်ံုျိုးပပြိုတက်ျပခငျ်ိုး

35 န္စှ်

မဆတာ်တ မှု 

အမျ ြိုျိုးအစာျိုး 

ဆ
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 ဆဖာက်စက်ပဖငို့လ်ုပ်ဆ ာငသူ်က ုဆချာ်ပခငျ်ိုးက ို့သ ု ို့ဆသာဆဘျိုးအန္တရာယ်သာဓကမျာျိုးက ုပညာဆပျိုးပခ

ငျ်ိုးက လုက်ဆတွွဲ့လုပ်ဆ ာငပ်ခငျ်ိုး။ 

 ဆကျာကတ်ံုျိုးမျာျိုးကျဆစန္ ငုဆ်သာအန္တရာယ်ရှ သညို့်လုပ်ငနျ်ိုးတွငဆ်ခေါငျ်ိုးကာစသည်တ ု ို့က တုပ် င်

 ာျိုးဆသာယာဉ်အမျ ြိုျိုးအစာျိုးဆ ာက်လပ်ုဆရျိုးစက်ယန္တရာျိုးက အုသံုျိုးပပြိုပခငျ်ိုး။ 

 ဆစာငို့က်ကညို့်သူစသည်တ ု ို့အာျိုးလုပ်ငနျ်ိုးအဆပခအဆနက ုဆစာငို့က်ကညို့်ဆစလျကလ်ုပ်ငနျ်ိုးက ုဆ ာငရွ်က်

ပခငျ်ိုး။ 

59 န္စ်ှ

ရက ်

အဆကကာငျ်ိုးပဖစ်ဆစ 

သညို့်ပစစည်ျိုး 

ဒဏရ်ာအမည ်

အလုပ်အက ငု ်

လုပ်ငနျ်ိုးအဆတွွဲ့အကကံြိုရှ  

သညို့်န္စှ်အဆရအတွက် 

လုပ်ငနျ်ိုးသ ု ို့ဝင ်

ဆရာက်ဖပ ျိုးဆနာက ်

အ
ဆ
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ာင
ျိုးအ

ရ
င
ျိုး 

စ
 မံ
ခ
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လမ်ျိုးဆ ာက်လုပ်ဆရျိုးလုပ်ငနျ်ိုး

  ုက်မ ပခငျ်ိုး

ဖဖ ြိုဖျကသ်ညို့်စက်ယန္တရာျိုး 

ကျ ြိုျိုးပခငျ်ိုး (ဆသ ုံျိုးမှုမဆတာ်တ မှု) 

လမ်ျိုးဆပေါ်တငွဆ်ဘျိုးအန္တရာယ်  ခ ကု်မှုပပနလ်ည် ူဆ ာငဆ်ရျိုးလုပ်ငနျ်ိုးလုပ်ဆနစဉ်အတငွျ်ိုး၊ 

 ငဆ်ပခဆလျှာမျကန်္ာှပပငရ်ှ ဆကျာကတ်ံုျိုးက ုမဖပ ျိုးကက တ်ခွ ဆနစဉ်၊ ဆပမ ာကတ်င ်ာျိုးဆသာ 

ဆကျာကတ်ံုျိုးပပြိုတက်ျကာဆဖာက်စက်၏ယာဉ်ဆမာငျ်ိုး  ုငခုံ်က ု  ုက်မ ခ ို့သည်။ 

ဆ ာကလ်ုပ်ဆရျိုးစက်ယန္တရာျိုးယာဉ်ဆမာငျ်ိုးသ ူ

 ဆစာငို့က်ကညို့်သူစသည်တ ု ို့အာျိုးဆကျာကတ်ံုျိုး၏အဆပခအဆနက ုဆစာငို့က်ကညို့်ဆစလျကလ်ုပ်ငနျ်ိုးက လုုပ်

ဆ ာငမ်ှုမပပြိုခ ို့ပခငျ်ိုး။ 

 ဆဖာက်စက်ပဖငို့လ်ုပ်ဆ ာငသူ်တွင ်ဆပမပပငပ်စစည်ျိုးမျာျိုးန္ငှို့ပ်တသ်က်ဆသာ 

အသ ပညာမလံုဆလာက်ခ ို့ပခငျ်ိုး။

လုပ်ငနျ်ိုးအမျ ြိုျိုးအစာျိုး 

အသက ်

ကက တ်ခွ လုပ်ငနျ်ိုးလုပ်ဆနစဉ်ဆပမ ာက်တင ်ာျိုးဆသာဆကျာက်တံုျိုးပပြိုတ်ကျပခငျ်ိုး 

(MY)
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သာဓက 2 ဖဖ ြိုဖျက်ပခငျ်ိုးလုပ်ငနျ်ိုးလုပ်ဆနစဉ်အတွငျ်ိုးပပြိုတက်ျလာဆသာအရာဝတထ ြိုန္ငှို့ ် ုကမ် ပခငျ်ိုး

အသက ်

စ
 မံ
ခ
ျက

် 

65 န္စ်ှ 21 န္စ်ှ

ရက ်

A 

သံမဏ ဆဘာငအ်ဆ ာက်အဦ၏ဆခေါငမ် ုျိုးအပ ုင်ျိုးက ုဖဖ ြိုဖျက်ဆနစဉ်၊ တ ုငက် ုသံမဏ ပဖတ်က ရ ယာပဖငို့ ် ပဖတ်ဆတာက် 

ကာ၊ ဆအာက်သ ု ို့ချဆနစဉ်တ ုင်  ပ်ပ ုငျ်ိုးတွငရ်ှ ဆနဆသာယာယ လျှပ်စစ်ဝေါယာကက ြိုျိုးက ုပေါ ွ  ုတ်လ ုက်မ ဖပ ျိုး၊   ွ လ ုက် 

ဆသာအရှ နပ်ဖငို့ယ်ာယ လျှပ်စစ်ဘုတ်ပပာျိုးပပြိုတ်ကျကာအန ျိုးတွငအ်လုပ်လုပ်ဆနဆသာလုပ်သာျိုးက ု   ုက်မ ခ ို့သည်။ 

အပခာျိုးဆသာဆ ာကလ်ုပ်ဆရျိုးလုပ်ငနျ်ိုး 

 ဖဖ ြိုဖျကရ်မညို့်အရာဝတတ ြို၏အဆပခအဆနဆပေါ် မူတည်၍ 

သငို့ဆ်တာ်ဆသာလုပ်ငနျ်ိုးစ မံချကက် ုချမှတ်မ ာျိုးပခငျ်ိုး။ 

 ဖဖ ြိုဖျက်ပခငျ်ိုးလုပ်ငနျ်ိုးဆ ာငရွ်က်ဆသာဆနရာသ ု ို့မဝငဆ်ရာက်ဆစရနတ်ာျိုးပမစ်မှုမပပြိုခ ို့ပခငျ်ိုး။ 

 ဖဖ ြိုဖျက်ပခငျ်ိုးမပပြိုလုပ်မ လုပ်ငနျ်ိုးခွငက် ုစစ်ဆ ျိုးမှုမပပြိုဘ ၊ လျှပ်စစ်ဝေါယာကက ြိုျိုးမပဖြိုတ်ခ ို့ပခငျ်ိုး။ 

ဖဖ ြိုဖျက်ပခငျ်ိုးလုပ်ငနျ်ိုးလုပ်ဆနစဉ်အတွငျ်ိုးပပြိုတ်ကျလာဆသာအရာဝတထ ြိုန္ငှို့ ် ုက်မ ပခငျ်ိုး

 ဖဖ ြိုဖျကရ်မညို့်အရာဝတတ ြိုက ုကက ြိုတငစူ်ျိုးစမ်ျိုးဖပ ျိုး၊ ၎ငျ်ိုးအဆပခအဆနဆပေါ် မူတည်၍ 

သငို့ဆ်တာ်ဆသာလုပ်ငနျ်ိုးစ မံချကက် ုချမှတက်ာ၊ လုပ်ငနျ်ိုးစ မံချကအ်တ ငုျ်ိုးလုပ်ငနျ်ိုးလုပ်ဆ ာငပ်ခငျ်ိုး။ 

 ပဖတ်ဆတာက် ာျိုးဆသာအစ တ်အပ ငုျ်ိုးစသည်တ ု ို့လွငို့ ်ကွလ်ာပခငျ်ိုး သ ု ို့မဟုတ ်

ပပြိုကျဖပ ျိုးလုပ်သာျိုးအတကွ်အန္တရာယ်ရှ န္ ငုဆ်သာဆနရာသ ု ို့ မဝငရ်ဟုသတ်မှတ်ပခငျ်ိုး။ 

 လုပ်ဆ ာငသူ်အာျိုးသမံဏ ပဖတက် ရ ယာက ုအသံုျိုးပပြိုရဆသာလုပ်ငနျ်ိုးလုပ် ံုျိုးလုပ်နည်ျိုးစသည်တ ု ို့

က ုပညာဆပျိုးပခငျ်ိုးက ုလက်ဆတွွဲ့လုပ်ဆ ာငပ်ခငျ်ိုး။ 

ဖပ ြိုကျပခငျ်ိုး၊ ပပြိုတက်ျပခငျ်ိုး 

ဖဖ ြိုဖျကသ်ညို့်စက်ယန္တရာျိုး အလုပ်သမာျိုးဆခေါငျ်ိုးဆ ာင ်

ကျ ြိုျိုးပခငျ်ိုး 

လုပ်ငနျ်ိုးအမျ ြိုျိုးအစာျိုး 

မဆတာ်တ မှု 

အမျ ြိုျိုးအစာျိုး 

အဆကကာငျ်ိုးပဖစ်ဆစ 

သညို့်ပစစည်ျိုး 

ဒဏရ်ာအမည ်

အလုပ်အက ငု ်

လုပ်ငနျ်ိုးအဆတွွဲ့အကကံြိုရှ  

သညို့်န္စှ်အဆရအတွက် 

လုပ်ငနျ်ိုးသ ု ို့ဝင ်

ဆရာက်ဖပ ျိုးဆနာက် 

ဆ
ဘ
ျိုးအ

န္
တရ
ာယ်

ပဖ
စ
်ပ
ွာျိုးမ

ှု 
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ဆ
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သာဓက 3 လပ်ုငနျ်ိုးအချငျ်ိုးဝက်အတွငျ်ိုးဝငသ်ွာျိုးဖပ ျိုးသကံူပဖငို့ ် ုကမ် ပခငျ်ိုး

69 န္စ်ှ 3 န္စ်ှ

ရက ်

လံုပခံြိုဆရျိုးအဆစာငို့လ်ုပ်ငနျ်ိုး အသက ်

လုပ်ငနျ်ိုးအချငျ်ိုးဝက်အတွငျ်ိုးဝငသွ်ာျိုးဖပ ျိုးသကံူပဖငို့ ် ုက်မ ပခငျ်ိုး

A 

  ုက်မ ပခငျ်ိုး

စ
 မံ
ခ
ျက

် 

 လမ်ျိုးညွှနသ်ူသည်ယာဉ်အမျ ြိုျိုးအစာျိုးဆ ာက်လုပ်ဆရျိုးစက်ယန္တရာျိုး၏လုပ်ငနျ်ိုးအချငျ်ိုးဝက်အတွငျ်ိုးဝငသ်ွာျိုးခ ို့သည်

။ 

  ရပ်ကာျိုး၏လမ်ျိုးညွှနသ်ူသည်ယာဉ်အမျ ြိုျိုးအစာျိုးဆ ာက်လုပ်ဆရျိုးစက်ယန္တရာျိုးဆရွွဲ့လျာျိုးဆသာအကွာအဆဝျိုးစသ

ည် ဖဖ ြိုဖျက်ပခင်ျိုးလုပ်ငနျ်ိုးန္ငှို့သ်က်  ုငဆ်သာလံုပခံြိုစ တ်ချရဆသာလုပ်ငနျ်ိုး၏အသ ပညာမလံုဆလာက်ခ ို့ပခငျ်ိုး။ 

 ကွနက်ရစ်ကက တ်ခွ စက်ပဖငို့လ်ုပ်ဆ ာငဆ်နသူသည်လုပ်ငနျ်ိုးအချငျ်ိုးဝက်အတွငျ်ိုးဝငလ်ာသူက ုစစ်ဆ ျိုးအတည်ပပြို

မှုမလုပ်ခို့ပခငျ်ိုး။ ဆမာငျ်ိုးန္ငှဆ်နစဉ်ကွနက်ရစ်ကက တ်ခွ စက်န္ငှို့ ် ဆတွွဲ့ မှုရှ န္ ငုသ်ညို့်ဆနရာမျာျိုးတွငမ်ဝငရ်  ုငျ်ိုးဘုတ်က ု ာျိုးပေါ။ 

 မပဖစ်မဆနစက်၏လုပ်ငနျ်ိုးခွငအ်ကွာအဆဝျိုးအတွငျ်ိုးဝငရ်မည်  ုပေါက၊ ဆ ာက်လုပ်ဆရျိုးစက်ယန္တရာျိုး၏ လမ်ျိုး 

ညွှနသ်ူက ုစ စဉ်ဆစဖပ ျိုး၊ သတ်မှတ် ာျိုးဆသာအချက်ပပပခငျ်ိုးပဖငို့ ်  ုသူက ုကွနက်ရစ်ကက တ်ခွ စက်က ု ညွှနပ်ပဆစ 

ရမည်။ 

 လမ်ျိုးညွှနသ်ူ၊ ကွနက်ရစ်ကက တ်ခွ စက်လုပ်ဆ ာငသ်ူအတွက်၊ ကက ြိုတငဖ်ပ ျိုးယာဉ်အမျ ြိုျိုးအစာျိုးဆ ာက်လုပ်ဆရျိုး 

စက်ယန္တရာျိုး၏ဆရွွဲ့လျာျိုးဆသာအကွာအဆဝျိုး၊ ဆဘျိုးအန္တရာယ်သာဓကစသည်တ ု ို့၏ ဆဘျိုးအန္တရာယ်ကငျ်ိုးရှငျ်ိုးဆရျိုး 

န္ငှို့က်ျနျ်ိုးမာသန ို့ရ်ှငျ်ိုး ဆရျိုးပညာဆပျိုးပခငျ်ိုးက ုလုပ်ဆ ာငပ်ေါ။ 

လံုပခံြိုဆရျိုးအဆစာငို့ ်

ကျ ြိုျိုးပခင်ျိုး 

ဖဖ ြိုဖျက်ပခငျ်ိုးလုပ်ငနျ်ိုးခွင၌်ယာဉ်လမ်ျိုးညွနသ်ူသည်သယ်ယူသညို့် ရပ်ကာျိုးအာျိုးလမ်ျိုးပပဆနစဉ်၊ 

အန ျိုးတွငက်နွက်ရစ်ကက တ်ခွ လုပ်ငနျ်ိုးလုပ်ဆနဆသာဆ ာကလ်ုပ်ဆရျိုးစက်ယန္တရာျိုး၏လက်တံ (arm) 

လှညို့်လာကာ၊ အဆသျိုးစာကက တ်ခွ စကတ်ွငည် ပ် ာျိုးဆသာသကံူပဖငို့ ်လမ်ျိုးညွှနသူ်က  ု ုက်မ ခ ို့သည်။ 

ဖဖ ြိုဖျကသ်ညို့်စက်ယန္တရာျိုး 

လုပ်ငနျ်ိုးအမျ ြိုျိုးအစာျိုး 

မဆတာ်တ မှု 

အမျ ြိုျိုးအစာျိုး 

အဆကကာငျ်ိုးပဖစ်ဆစ 

သညို့်ပစစည်ျိုး 

ဒဏရ်ာအမည ်

အလုပ်အက ငု ်

လုပ်ငနျ်ိုးအဆတွွဲ့အကကံြိုရှ  

သညို့်န္စှ်အဆရအတွက် 

လုပ်ငနျ်ိုးသ ု ို့ဝင ်

ဆရာက်ဖပ ျိုးဆနာက ်
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သာဓက 4 ဖဖ ြိုဖျက်ရနပ်ူျိုးတွ စက်က ရ ယာမျာျိုးန္ငှို့ ်ပတ်သညို့်ကက ြိုျိုးကကာျိုးတွငည်ာလက်ညပ်ကာကျ ြိုျိုးသွာျိုးပခငျ်ိုး

ဖဖ ြိုဖျကရ်နပူ်ျိုးတွ စကက် ရ ယာမျာျိုးန္ငှို့ ်ပတ်သညို့်ကက ြိုျိုးကကာျိုးတွငည်ာလက်ညပ်ကာကျ ြိုျိုးသွာျိုးပခငျ်ိုး

36 န္စ်ှ 1 န္စ်ှ

ရက ်

စ
 မံ
ခ
ျက

် 

အပခာျိုးဆသာဖမ ြိုွဲ့ ပပအငဂ်ျငန် ယာလုပ်ငနျ်ိုး 

ကျ ြိုျိုးပခငျ်ိုး ညပ်သွာျိုးပခငျ်ိုး၊ ဖ ည ပ်မ ပခငျ်ိုး 

အသက ်

ဆပမလုပ်သာျိုး 

  ွ မသညို့်လုပ်ငနျ်ိုးရှ မရှ စစ်ဆ ျိုးပခငျ်ိုးစသည်၊ 

ဆ ာကလ်ုပ်ဆရျိုးစက်ယန္တရာျိုးက အုသံုျိုးပပြိုဆသာလုပ်ငနျ်ိုးစ မံချကက် ုဆရျိုး ွ မ ာျိုးပခငျ်ိုး။ 

 Gripper ပဖငို့ ်Flexible container bag က ု ွ မရနက်က ြိုျိုးစာျိုးခ ို့ပခငျ်ိုး။ 

 ယာဉ်အမျ ြိုျိုးအစာျိုးဆ ာက်လုပ်ဆရျိုးစက်ယန္တရာျိုးက ုအသံုျိုးပပြိုဆသာလုပ်ငနျ်ိုးစ မံချက်က ုချမှတ်ကာ၊ 

၎ငျ်ိုးက ုလ ုက်ဖပ ျိုးလုပ်ငနျ်ိုးလုပ်ဆ ာငပ်ခငျ်ိုး။ 

 Gripper ပဖငို့အ်ရာဝတထ ြိုမျာျိုးက ု ွ မဖပ ျိုးဆ ွှွဲ့ ပခင်ျိုးက ုတာျိုးပမစ်ပခငျ်ိုး။ 

 အရာဝတထ ြိုမျာျိုး ွ မသညို့်လုပ်ငနျ်ိုးလုပ်ဆနစဉ်၊ ကရ နျ်ိုး (ကရ နျ်ိုးလုပ်ဆ ာငခ်ျက်ရှ ဆသာ) က ုအသံုျိုးပပြိုပခငျ်ိုး။ 

 ဆ ာက်လုပ်ဆရျိုးယန္တရာျိုး၏လုပ်ငနျ်ိုးအချငျ်ိုးဝက်အတွငျ်ိုး မဝငရ်  ုငျ်ိုးဘုတ်က ု ာျိုးဖပ ျိုး၊ 

လုပ်သာျိုးမျာျိုးက ုမဝငဆ်ရာက်ပေါဆစန္ငှို့။် 

န္စှ် ပ်သစ်သာျိုးအ မ်တစ်လံုျိုးက ုဖဖ ြိုဖျက်ပခငျ်ိုးလုပ်ငနျ်ိုးလုပ်ဆနစဉ် (“ဖဖ ြိုဖျက်သညို့်လုပ်ငနျ်ိုးလုပ်ဆနစဉ်”တွငလ်ည်ျိုးရ 

သည)်၊ စွန ို့ပ်စ်ပစစည်ျိုးမျာျိုးပေါဆသာ Flexible container bag က ု Gripper ၏ည ပ်ယူသညို့်လက်တံ 

(arm)တွငခ်ျ တ် ွ ကာဆ ွှွဲ့ဆနစဉ်၊ ည ပ်ယူသညို့်လက်တံ (arm)န္ငှို့ ်Flexible container bag 

၏ကက ြိုျိုးကကာျိုးတွငလ်က်ညပ်ဆနဆသာအဆနအ ာျိုးအတ ုငျ်ိုးဘက်ဟ ုျိုးက ုဆ ွှွဲ့ရနအ်ချက်ပပကာလက်ညပ်သွာျိုးခ ို့သည်။ 

အပခာျိုးဆ ာက်လုပ်ဆရျိုးစက်ပစစည်ျိုး 

လုပ်ငနျ်ိုးအမျ ြိုျိုးအစာျိုး 

မဆတာ်တ မှု 

အမျ ြိုျိုးအစာျိုး 

အဆကကာငျ်ိုးပဖစ်ဆစ 

သညို့်ပစစည်ျိုး 

ဒဏရ်ာအမည ်

အလုပ်အက ငု ်

လုပ်ငနျ်ိုးအဆတွွဲ့အကကံြိုရှ  

သညို့်န္စှ်အဆရအတွက် 

လုပ်ငနျ်ိုးသ ု ို့ဝင ်

ဆရာက်ဖပ ျိုးဆနာက ်
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သာဓက 5 ပူျိုးတွ စကက် ရ ယာမျာျိုးလ လယှသ်ညို့်လပ်ုငနျ်ိုးလပ်ုဆနစဉ်ဆပခဆ ာကည်ပ်ပခငျ်ိုး

စ
 မံ
ခ
ျက

် 

ညပ်သွာျိုးပခငျ်ိုး၊ ဖ ည ပ်မ ပခငျ်ိုး 

ဖဖ ြိုဖျက်သညို့်စက်ယန္တရာျိုး 

41 န္စ်ှ 3 န္စ်ှ

ရက ်

ဖဖ ြိုဖျကသ်ညို့်လုပ်ငနျ်ိုးခွငတ်ွင၊် ယာဉ်အမျ ြိုျိုးအစာျိုးဆ ာကလ်ုပ်ဆရျိုးစက်ယန္တရာျိုး၏စကက် ုယ် ည်က ု

Gripper မှ လက်သည်ျိုး(bucket) သ ု ို့လ လှယ်ရနအ်တကွ်၊ လကတ်ံ (arm)န္ငှို့ ်Gripper 

က ုပုံဆသတည်ရှ ဆစဆသာ pin က ု ွ န္ှုတလ် ကု်ဆသာအခေါ Gripper ပပြိုတက်ျဖပ ျိုး၊ 

ဆပခဆ ာက်ညပ်သွာျိုးသည်။ 

ကျ ြိုျိုးပခငျ်ိုး 

A 

 ပူျိုးတွ စက်က ရ ယာမျာျိုးလ လှယ်သညို့်အခေါပပြိုတ်ကျမှုကာကွယ်သညို့်အစ အမံမျာျိုးမလုပ်ခ ို့ပခငျ်ိုး။ 

 ပူျိုးတွ စက်က ရ ယာမျာျိုးလ လှယ်သညို့်လုပ်ငနျ်ိုးန္ငှို့စ်ပ်လျဉ်ျိုး၍၊ လုပ်သာျိုးမျာျိုးသည်လုပ် ုံျိုးလုပ်နည်ျိုးက ု 

အပပညို့်အ၀နာျိုးမလည်ခ ို့ပခငျ်ိုး။ 

 ပူျိုးတွ စက်က ရ ယာမျာျိုးလ လှယ်သညို့်လုပ်ငနျ်ိုးတွငဆ်ဘျိုးအန္တရာယ်ကငျ်ိုးရှငျ်ိုးဆရျိုးန္ငှို့က်ျနျ်ိုးမာသန ို့ရ်ှငျ်ိုး ဆရျိုးအသ ပ

ညာမလံုဆလာက်ခ ို့ပခငျ်ိုး။

အသက ်

ပူျိုးတွ စက်က ရ ယာမျာျိုးလ လှယ်သညို့်လုပ်ငနျ်ိုးလုပ်ဆနစဉ်ဆပခဆ ာက်ညပ်ပခငျ်ိုး

အပခာျိုးဆသာဆ ာက်လုပ်ဆရျိုးလုပ်ငနျ်ိုး 

 ပူျိုးတွ စက်က ရ ယာမျာျိုးက ုတပ် င်ပခငျ်ိုး၊ ဖယ်ရှာျိုးပခငျ်ိုးစသညို့်လုပ်ငနျ်ိုးလုပ်ဆနပေါကလ လှယ်ရနအ်တွက် 

စငစ်သည်တ ု ို့က ုသံုျိုးဖပ ျိုး၊ ပူျိုးတွ စက်က ရ ယာမျာျိုးက ုပပြိုတ်မကျဆစဆအာငပ်ပြိုလုပ်ပခငျ်ိုး။ 

 ပူျိုးတွ စက်က ရ ယာမျာျိုးလ လှယ်သညို့်လုပ်ငနျ်ိုးလုပ် ုံျိုးလုပ်နည်ျိုးက ုကက ြိုတငသ်တ်မှတ်ကာ၊ လုပ်သာျိုးမျာျိုးက ု 

ဆစို့ဆစို့စပ်စပ်အဆကကာငျ်ိုးကကာျိုးပေါ။ 

 ပူျိုးတွ စက်က ရ ယာမျာျိုးလ လှယ်ရာတွင ်လံုပခံြိုစ တ်ချရဆသာလုပ်ငနျ်ိုးန္ငှို့သ်က်  ုငဆ်သာ 

ဆဘျိုးအန္တရာယ်ကငျ်ိုးရှငျ်ိုးဆရျိုးန္ငှို့က်ျနျ်ိုးမာသန ို့ရ်ှငျ်ိုး ဆရျိုးပညာဆပျိုးပခငျ်ိုးက ုလုပ်ဆ ာငပ်ေါ။ 

ဆပမသယ်ကာျိုးယာဉ်ဆမာငျ်ိုးသူစသည် 

လုပ်ငနျ်ိုးအမျ ြိုျိုးအစာျိုး 

အဆကကာငျ်ိုးပဖစ်ဆစ 

သညို့်ပစစည်ျိုး 

ဒဏရ်ာအမည ်

အလုပ်အက ငု ်

လုပ်ငနျ်ိုးအဆတွွဲ့အကကံြိုရှ  

သညို့်န္စှ်အဆရအတွက် 
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အမျ ြိုျိုးအစာျိုး 

လုပ်ငနျ်ိုးသ ု ို့ဝင ်

ဆရာက်ဖပ ျိုးဆနာက် 
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သာဓက 6 လညှို့်သညို့်အချ နတ်ွငဟ်နခ်ျကပ်ျက်ဖပ ျိုးလ ကျပခငျ်ိုး

စ
 မံ
ခ
ျက

် 

38 န္စ်ှ 16 န္စ်ှ

ရက ်

လှညို့်သညို့်အချ နတ်ွငဟ်နခ်ျက်ပျက်ဖပ ျိုးလ ကျပခငျ်ိုး

လ ကျပခငျ်ိုး ဒဏရ်ာအနာတရ 

ဖဖ ြိုဖျကသ်ညို့်စက်ယန္တရာျိုး 

 စကက် ုမည မညာပဖစ်ဆနဆသာဆနရာဆပေါ်တွငတ်ပ် ငဖ်ပ ျိုး၊ 

မတည်ဖင မ်ဆသာအဆပခအဆနတွငအ် က် ုံလည်က ုယ် ည်က လုှညို့်ခ ို့သည်။ 

 လုပ်ဆ ာငဆ်နသူတွငစ်က၏်တည်ဖင မ်မှုစသည်တ ု ို့န္ငှို့စ်ပ်လျဉ်ျိုးဖပ ျိုးအသ ပညာမရှ ခ ို့ပခငျ်ိုး။ 

အသက ်

 ယာဉ်အမျ ြိုျိုးအစာျိုးဆ ာက်လုပ်ဆရျိုးစက်ယန္တရာျိုးက ုဆရပပငည် န္ငှို့ ်လံုဆလာက်စွာခ ုငခ်ံို့ဆသာဆပမပပငဆ်ပေါ်တွင ်

တပ် ငဖ်ပ ျိုးလုပ်ငနျ်ိုးလုပ်ဆ ာငပ်ခငျ်ိုး။ 

 လုပ်ဆ ာငသ်ူက ုမည မညာပဖစ်ဆနဆသာဆနရာတွငအ်လုပ်လုပ်ပခငျ်ိုး၏အန္တရာယ်၊ လုပ်ဆ ာင်ပံုနည်ျိုးလမ်ျိုးစသည် 

တ ု ို့က ုကက ြိုတငပ်ညာဆပျိုး ာျိုးပခငျ်ိုး။ 

 ယာဉ်တွငတ်ည်ဖင မ်မှုပမာဏဆ ာက်လှမ်ျိုးက ရ ယာက ုတပ်ဖပ ျိုး၊ ဆမာ်ဆတာ်ယာဉ်၏တည်ဖင မ်သည် 

အန္တရာယ်ဇုန ် သ ု ို့ ၀ငဆ်ရာက်ဆသာအခေါ၊ သတ ဆပျိုးသံပဖငို့လ်ုပ်ဆ ာငဆ်နသူက ုသတ ဆပျိုးရနဆ် ာငရွ်က်ရမည်။ 

အပခာျိုးဆသာဆ ာက်လုပ်ဆရျိုးလုပ်ငနျ်ိုး 

ဆ ာက်လုပ်ဆရျိုးစက်ယန္တရာျိုး၏လုပ်ဆ ာငသ်ူ

ဖဖ ြိုဖျက် ာျိုးဆသာအပ ုငျ်ိုးအစမျာျိုး (gara)ဆပေါ်တွင ်သံမဏ ပဖတ်စက်က ုတပ် ငဖ်ပ ျိုးအဆ ာက်အဦ၏ 

ဖဖ ြိုဖျက်ပခငျ်ိုးလုပ်ငနျ်ိုးလုပ်ဆနစဉ်၊ သယ်ယူသညို့် ရပ်ကာျိုး၏ရပ်သညို့်အဆနအ ာျိုးက ုစ တ်ဆရာက်ကာ၊ 

အ က် ံုလည်က ုယ် ည်က ုလှညို့်ဖပ ျိုးအတည်ပပြိုရနလ်ုပ်ဆ ာငဆ်သာအခေါ၊ ယာဉ်က ုယ် ည်ဟနခ်ျက်ပျက်ကာ၊ 

ယာဉ်က ုယ် ည်တစ်ခုလံုျိုးအပ ုငျ်ိုးအစမျာျိုး (gara)ဆပေါ်သ ု ို့လ ကျသွာျိုးခ ို့သည်။ 

လုပ်ငနျ်ိုးအမျ ြိုျိုးအစာျိုး 

မဆတာ်တ မှု 

အမျ ြိုျိုးအစာျိုး 

အဆကကာငျ်ိုးပဖစ်ဆစ 

သညို့်ပစစည်ျိုး 

ဒဏရ်ာအမည ်

အလုပ်အက ငု ်

လုပ်ငန်ျိုးအဆတွွဲ့အကကံြိုရှ  

သညို့်န္စှ်အဆရအတကွ်

လုပ်ငနျ်ိုးသ ု ို့ဝင ်

ဆရာက်ဖပ ျိုးဆနာက် 
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စာဆမျိုးပွ ဆမျိုးခွနျ်ိုးမျာျိုး 

အခနျ်ိုး 1 ယာဉ်အမျ ြိုျိုးအစာျိုးဆ ာကလ်ုပ်ဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုးန္ငှို့စ်ပ်လျဉ်ျိုးဆသာ အဆပခခ ံ

ဗဟုသတုမျာျိုး 

■ဆမျိုးခွနျ်ိုးနပံေါတ် 1 (ဖဖ ြိုဖျက်သညို့်စက်ယန္တရာျိုးအမျ ြိုျိုးအစာျိုးမျာျိုးန္ငှို့ရ်ည်ရွယ်ချက်မျာျိုး (ဝ ဆသသမျာျိုး) စသည်)

ဖဖ ြိုဖျက်သညို့်စက်ယန္တရာျိုးအမျ ြိုျိုးအစာျိုးမျာျိုးန္ငှို့ရ်ည်ရွယ်ချက်မျာျိုး (ဝ ဆသသမျာျိုး) စသည် န္ငှို့စ်ပ်လျဉ်ျိုး၍ ဆအာက်ပေါရှငျ်ိုးလငျ်ိုးချက် 4 ခုအတွငျ်ိုးမှ

မသငို့ဆ်လျာ် ံုျိုးဆသာ 1 ခုက ုဆရွျိုးချယ်ပေါ။ 

(1) ဆဖာက်စက်သည် ဟ ုက်ဒဆရာလစ်သ ု ို့မဟုတ်pneumatic ဖ အာျိုးပဖငို့ဆ်မာငျ်ိုးန္ငှသ်ညို့်ဆဖာက်စက်ယူနစ် ( ုန္ကှ်သညို့် ပုံစံကက တ်ခွ စက်) က ု

ပူျိုးတွ စက်က ရ ယာအပဖစ်တပ် င ်ာျိုးဆသာစက်ယန္တရာျိုးပဖစ်သည်။

(2) သမံဏ ပဖတ်စက်သည် သမံဏ ဆဘာငစ်သည် (သ ံည်မဟုတ်ဆသာသတတ ြိုပစစည်ျိုးမျာျိုးပေါ၀ငသ်ည်။) တ ု ို့က ုပဖတ်ဆတာက်ရန၊် 

ကတ်ဆကကျိုးန္ငှို့တ်ူဆသာပူျိုးတွ စက်က ရ ယာမျာျိုးတပ် င ်ာျိုးဆသာစက်ယန္တရာျိုးပဖစ်သည်။ 

(3) ကွနက်ရစ်ကက တ်ခွ စက်  ုသည်မှာ ကွနက်ရစ်ပဖငို့ပ်ဖငို့ဆ် ာက်လုပ်ဖွ ွဲ့စည်ျိုး ာျိုးသညို့်အရာမျာျိုးက ုကက တ်ဆချရန၊် ကတ ်

ဆကကျိုးန္ငှို့တ်ူဆသာပူျိုးတွ စက်က ရ ယာမျာျိုးတပ် င ်ာျိုးဆသာစက်ယန္တရာျိုးပဖစ်သည်။ 

(4) ဖဖ ြိုဖျက်ရန ် mechanical grab သည် ကွနက်ရစ်ပဖငို့တ်ည်ဆ ာက် ာျိုးသညို့အ်ရာမျာျိုးက ုဖဖ ြိုဖျကရ်န၊် သ ု ို့မဟုတ် 

၎ငျ်ိုးဖဖ ြိုဖျက်ဖပ ျိုးဆသာအရာက ုည ပ်ယူ ွ တငရ်နအ်တွက်ခက်ရငျ်ိုးပုံ grabber က ုပူျိုးတွ စက်က ရ ယာအပဖစ်တပ် င ်ာျိုး ဆသာစက်ယန္တရာျိုး။ 

■ဆမျိုးခွနျ်ိုးနပံေါတ် 2 (ယာဉ်အမျ ြိုျိုးအစာျိုးဆ ာက်လုပ်ဆရျိုးစက်ယန္တရာျိုးမျာျိုးန္ငှို့သ်က်  ုငသ်ညို့်ဆဝေါဟာရမျာျိုး)

ယာဉ်အမျ ြိုျိုးအစာျိုးဆ ာက်လုပ်ဆရျိုးစက်ယန္တရာျိုးမျာျိုးန္ငှို့သ်က်  ုငသ်ညို့်ဆဝေါဟာရမျာျိုးန္ငှို့စ်ပ်လျဉ်ျိုး၍၊ ဆအာက်ပေါ ရှငျ်ိုးလငျ်ိုး ချက် 4 ခုအတွငျ်ိုးမှ

မှနက်နဆ်သာ 1 ခုက ုဆရွျိုးချယ်ပေါ။ 

(1) စက်က ုယ် ည်အဆလျိုးချ န ် (သ ု ို့မဟုတ် ပဒပ် ု)   ုသည်မှာ ယာဉ်အမျ ြိုျိုးအစာျိုးဆ ာက်လုပ်ဆရျိုးစက်ယန္တရာျိုးမှ လုပ်ငနျ်ိုးသံုျိုးက ရ ယာ 

မျာျိုးက ုဖယ် ုတ် ာျိုးဆသာ အရည် ညို့်မတွက် ာျိုးဆသာပဒပ် ု (ဆလာငစ်ာ  ၊   ၊ ဆရစသည် တ ု ို့မပေါရှ ဆသာပဒပ် ု) ပဖစ်ဖပ ျိုး၊ 

တစ်နည်ျိုးအာျိုးပဖငို့ ်စက်က ုယ် ည်၏ ပဒပ် ုပဖစ်သည်။ 

(2) စက်အဆလျိုးချ န ် (သ ု ို့မဟုတ် ပဒပ် ု)   ုသည်မှာ ယာဉ်အမျ ြိုျိုးအစာျိုးဆ ာက်လုပ်ဆရျိုးစက်ယန္တရာျိုးအတွက် လ ုအပ်ဆသာလုပ်ငနျ်ိုးသံုျိုး

က ရ ယာမျာျိုးက ုတပ် င ်ာျိုးသညို့်အဆနအ ာျိုးအတ ုငျ်ိုးရှ သညို့် ပဒပ် ုပဖစ်ဖပ ျိုး၊ လက်သည်ျိုး စသည်တ ု ို့တွင ် ကုနပ်စစည်ျိုးမျာျိုးမတငဆ် ာင ်

 ာျိုးဆသာအဆနအ ာျိုး (ဝနမ်တင ်ာျိုးဆသာအဆပခအဆန) ၏ အရညပ်ေါ  ညို့်တွက် ာျိုးဆသာပဒပ် ု (ဆလာငစ်ာ  ၊   ၊ ဆရစသည်တ ု ို့ပေါ 

ရှ ဆသာပဒပ် ု) ပဖစ်သည်။ 

(3) စက်အဆလျိုးချ န ်(သ ု ို့မဟုတ် ပဒပ် ု)   ုသည်မှာ၊ စက်အဆလျိုးချ န ်(သ ု ို့မဟုတ် ပဒပ် ု) ၊ အမျာျိုး ံုျိုးတငဆ် ာငန်္ ငုသ်ညို့် အဆလျိုးချ န ်(သ ု ို့မဟုတ ်

ပဒပ် ု) န္ငှို့ ်70kg တွငစ် ျိုးနငျ်ိုးသူက ုဖယ်ကာရရှ လာဆသာ ပဒပ် ုက ု ပ်ဆပေါငျ်ိုး ပခငျ်ိုးပဖငို့ရ်ရှ ဆသာအရာပဖစ်သည်။ 

(4) စက်အဆလျိုးချ န ်(သ ု ို့မဟုတ် ပဒပ် ု)   ုသည်မှာ၊ စက်အဆလျိုးချ န ်(သ ု ို့မဟုတ် ပဒပ် ု) ၊ အမျာျိုး ံုျိုးတငဆ် ာငန်္ ငု ်သညို့်အဆလျိုးချ န ်(သ ု ို့မဟုတ ်

ပဒပ် ု) န္ငှို့ ်55kg တွငစ် ျိုးနငျ်ိုးသူက ုဖယ်ကာရရှ လာဆသာ ပဒပ် ုက ု ပ်ဆပေါငျ်ိုး ပခငျ်ိုးပဖငို့ရ်ရှ ဆသာအရာပဖစ်သည်။ 

(MY)
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အခနျ်ိုး 2 ယာဉ်အမျ ြိုျိုးအစာျိုးဆ ာက်လုပ်ဆရျိုးစက်ယန္တရာျိုး၏ ဆမာ်တာန္ငှို့ ်

ဟ ုက်ဒဆရာလစစ်နစ ်

■ဆမျိုးခွနျ်ိုးနပံေါတ် 3 (ဆမာ်တာ)

ဆမာ်တာန္ငှို့စ်ပ်လျဉ်ျိုး၍၊ ဆအာက်ပေါရှငျ်ိုးလငျ်ိုးချက် 4 ခုအတွငျ်ိုးမှ မှနက်နဆ်သာ 1 ခုက ုဆရွျိုးချယ်ပေါ။

(1) ဆမာ်တာသည ်စက်မှု  ုငရ်ာအလုပ်က ု စွမ်ျိုးအငအ်မျ ြိုျိုးမျ ြိုျိုးက ုအပဖစ်သ ု ို့ဆပပာငျ်ိုးလ ရနလု်ပ်ဆ ာငသ်ညို့်စက်ပဖစ်သည်။

(2) စက်မျာျိုးတွငအ်သံုျိုးပပြိုဆသာအဓ ကဆမာငျ်ိုးန္ငှသ်ညို့်ဆမာ်တာမျာျိုးတွင ်ဒ ဇယ်အငဂ်ျင၊် ဓာတ်  အငဂ်ျငစ်သညို့် အတွငျ်ိုးပ ုငျ်ိုး ဆလာငက်ျွမ်ျိုးမှုအင်

ဂျင၊် ဆမာ်တာစသညို့်လျှပ်စစ်ဆမာ်တာစသည်တ ု ို့ပေါဝငသ်ည်။

(3) ဆယဘုယျအာျိုးပဖငို့ယ်ာဉ်အမျ ြိုျိုးအစာျိုးဆ ာက်လုပ်ဆရျိုးစက်ယန္တရာျိုး၏ ဆမာ်တာက  ုအဓ ကအာျိုးပဖငို့ ်ဓာတ်  အငဂ်ျငတ်ွင ်အသံုျိုးပပြိုဆနသည်။

(4) မျာျိုးစွာဆသာဆလာငစ်ာ  မျာျိုး (ဆလာငစ်ာ  ၊ ဓာတ်  ) က ုဆရာစပ်ပေါကဆလာငစ်ာ  စွမ်ျိုးအာျိုးက ုတ ုျိုးတက်ဆစသည်။

■ဆမျိုးခွနျ်ိုးနပံေါတ် 4 (ဆလာငစ်ာ   / အငဂ်ျငဝ် ုင)်

ဆလာငစ်ာ   / အငဂ်ျငဝ် ုငန်္ငှို့စ်ပ်လျဉ်ျိုး၍ ဆအာက်ပေါရှငျ်ိုးလငျ်ိုးချက် 4 ခုအတွငျ်ိုးမှ မသငို့ဆ်လျာ် ံုျိုးဆသာ 1 ခုက ုဆရွျိုးချယ်ပေါ။

(1) အငဂ်ျငဝ် ုငတ်ွင ်ဆချာဆမွွဲ့ဆစဆသာလုပ်ဆ ာငမ်ှုရှ သည်

(2) အငဂ်ျငဝ် ုငတ်ွင ်ဆအျိုးဆစဆသာလုပ်ဆ ာငမ်ှုရှ သည်

(3) အငဂ်ျငဝ် ုငတ်ွင ်အလံုပ တ်ဆစဆသာလုပ်ဆ ာငမ်ှုရှ သည်

(4) အငဂ်ျငဝ် ုငတ်ွင ် မပျက်မကွက်ဆ ာက်လုပ်ဆရျိုးစက်ယန္တရာျိုးအသံုျိုးပပပုံရှငျ်ိုးလငျ်ိုးချက်စာအုပ်တွင ် ဆဖာ်ပပ ာျိုးဆသာစံန္ှုနျ်ိုးရှ  သညို့်ပစစည်ျိုးက ု

အသံုျိုးမပပြိုလည်ျိုးရသည်။

■ဆမျိုးခွနျ်ိုးနပံေါတ် 5 (ဟ ုက်ဒဆရာလစ်စနစ်)

ဟ ုက်ဒဆရာလစ်စနစ်န္ငှို့စ်ပ်လျဉ်ျိုး၍၊ ဆအာက်ပေါရှငျ်ိုးလငျ်ိုးချက် 4 ခုအတငွျ်ိုးမှ မှနက်နဆ်သာ 1 ခုက ုဆရွျိုးချယ်ပေါ။

(1) ပန ို့သ်ည် မ ုက်ခ  ုအစ တ်အပ ုငျ်ိုးမျာျိုးပဖငို့ဖ်ွ ွဲ့စည်ျိုး ာျိုးဆသာစက်မဟုတ်ဆသာဆကကာငို့၊် ဖုနမ်ှုန ို့၊် သ စသည်တ ု ို့ဆကကာငို့ ် ပျက်စ ျိုးပခငျ်ိုး၊ ပခစ်ရာ င်

ပခငျ်ိုးမျာျိုးမပဖစ်ပေါ။ 

(2) filter က ုပ တ်  ု ို့သွာျိုးပေါကဖ အာျိုးသည်မတက်န္ ငုဆ်ကကာငျ်ိုးသတ ပပြိုပေါ။

(3) filter သည် ဟ ုက်ဒဆရာလစ် ာျိုးကစ်အတွငျ်ိုးရှ  ဟ ုက်ဒဆရာလစ်  သ ု ို့ဖုနမ်ှုန ို့မ်ျာျိုးက ုဆရာဆန္ာှဆပေါငျ်ိုးစပ်သည်။

(4) filter က ုပ တ်  ု ို့ပဖငျ်ိုးပဖငို့၊် ဖ အာျိုးသည်သငို့ဆ်တာ်သလ ုချ နည်  သွာျိုးသည်။

(MY)
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အခနျ်ိုး 3 ဖဖ ြိုဖျကသ်ညို့စ်ကယ်န္တရာျိုး ဆပပျိုး ွ ပခငျ်ိုးန္ငှို့စ်ပ်လျဉ်ျိုးသညို့ ် ပစစညျ်ိုးက ရ ယာမျာျိုး 

၏ဖွ ွဲ့စညျ်ိုးပံ ု

■ဆမျိုးခွနျ်ိုးနပံေါတ် 6 (ဆအာက်ဆပခဘ ျိုးပတ်လည်စက်က ရ ယာမျာျိုး)

ဆအာက်ဆပခဘ ျိုးပတ်လည်စက်က ရ ယာမျာျိုးန္ငှို့စ်ပ်လျဉ်ျိုး၍၊ဆအာက်ပေါရှငျ်ိုးလငျ်ိုးချက် 4 ခုအတွငျ်ိုးမှ မှနက်နဆ်သာ 1 ခုက ုဆရွျိုးချယ်ပေါ။

(1) ဆလဖ အာျိုးအရမ်ျိုးန မို့်လျှင ်တာယာက ုဖ ကက တ်ရာမှ ွက်လာဆသာအပူသည် အလွနပ်ပငျ်ိုးဖပ ျိုးစုတ်ဖပ ပခငျ်ိုးက ုပဖစ်ဆပေါ်ဆစ သည်။

(2) ဆလဖ အာျိုးန မို့်လာလျှင ်တာယာန္ငှို့ ်ဆပမပပင၏်  ဆတွွဲ့ မှုမျက်န္ာှပပငက်က ျိုးလာဖပ ျိုးဘရ တ်အလုပ်လုပ်ရနလွ်ယ်လာသည်။ 

(3) ဆလဖ အာျိုးအရမ်ျိုးပမငို့လ်ျှင ်တာယာအစွနျ်ိုးန္စ်ှဖက်လုံျိုးသည်ဆပမက ု  ဖပ ျိုး၊   ုအပ ုငျ်ိုးမျာျိုးသည်လျငပ်မနစွ်ာ ပျက်စ ျိုးသည်။

(4) ဆလဖ အာျိုးပမငို့လ်ျှငပ်မငို့သ်လ ု၊ တာယာ၏မာဆကျာမှုပမငို့လ်ာကာ တာယာကကံို့ခ ုငလ်ာသည။်

■ဆမျိုးခွနျ်ိုးနပံေါတ် 7 (ဖဖ ြိုဖျက်သညို့်စက်ယန္တရာျိုး၏လံုပခံြိုဆရျိုးက ရ ယာမျာျိုးစသည်)

ဖဖ ြိုဖျက်သညို့်စက်ယန္တရာျိုး၏လုံပခံြိုဆရျိုးက ရ ယာမျာျိုးစသည်န္ငှို့စ်ပ်လျဉ်ျိုး၍၊ ဆအာက်ပေါရှငျ်ိုးလငျ်ိုးချက် 4 ခုအတွငျ်ိုးမှ မှနက်နဆ်သာ 1

ခုက ုဆရွျိုးချယ်ပေါ။ 

(1) ဆမာငျ်ိုးန္ငှခ်ျ န၊် လုပ်ငနျ်ိုးချ နတ် ု ို့၌ လုံပခံြိုမှုရှ ဆစရန၊် သက်  ုငရ်ာအလုပ်သမာျိုးမျာျိုးအာျိုး တုနခ်ေါမှုပဖငို့သ်တ ဆပျိုးရန ်  တုနခ်ေါမ ျျှကု ရ ယာ

က ုတပ် င ်ာျိုးသည်။

(2) စက်ယန္တရာျိုးက ုစစ်ဆ ျိုးချ န၊် ပပြိုပပင ် နျ်ိုးသ မ်ျိုးချ န၊် လုပ်ငနျ်ိုးရပ်နာျိုးချ နစ်သည်တ ု ို့တွင၊် စက်က ုယ် ည်သည်မဆမျှာ်လငို့ ် ဘ ဆရွွဲ့လျာျိုးပခငျ်ိုး၊

ပူျိုးတွ စက်က ရ ယာမျာျိုးဆရွွဲ့လျာျိုးပခငျ်ိုးမပဖစ်ဆစရနလုံ်ပခံြိုဆရျိုးဆလာို့ခ်လ ဗာအမျ ြိုျိုးမျ ြိုျိုးက ု တပ် င ်ာျိုး သည်။

(3) ဆစာငို့က်ကညို့်ဆလို့လာဆရျိုးစနစ်  ုသည်မှာ ယာဉ်ဆမာငျ်ိုးသူသည်လုပ်ဆ ာငဆ်နစဉ်၊ လုံပခံြိုစ တ်ချရဆသာဆမာငျ်ိုးန္ငှမ်ှုအတွက် လ ုအပ်ဆသာ

စက်ယန္တရာျိုး၏အဆပခအဆနက ုလျငပ်မနစွ်ာစစ်ဆ ျိုးန္ ငုဆ်သာအရာပဖစ်ဖပ ျိုး၊ မူမမှနပ်ခငျ်ိုးပဖစ်သညို့်အချ နတ်ွင၊် မ ျိုးလုံျိုးလငျ်ိုးလာပခငျ်ိုးန္ငှို့်

အချက်ဆပျိုးဥဩသတံ ု ို့ပဖငို့ ်ယာဉ်ဆမာငျ်ိုးသူက ု သတ ဆပျိုးန္ ျုိုးဆ ာ်ဆသာစနစ်ပဖစ်သည်။

(4) လုပ်ငနျ်ိုးရှငသ်ည်၊ အ ူျိုးဖဖ ြိုဖျက်သညို့်စက်ယန္တရာျိုးက ုအသံုျိုးပပြိုဖပ ျိုးလုပ်ငနျ်ိုးလုပ်ဆ ာငဆ်သာအခေါ၊ လမ်ျိုးပုခံုျိုး၊ ဆတာငဆ်စာငျ်ိုး စသညို့်

မတည်ဖင မ်ဆသာအဆပခအဆနရှ သညို့်ဆနရာ၌စက်က ုယ် ည်လ ကျပခငျ်ိုး သ ု ို့မဟုတ် ပပြိုတ်ကျန္ ငုသ်ည်ို့အန္တရာယ်ရှ  သည်  ုပေါကလည်ျိုး၊

လုပ်ငနျ်ိုးက ု က်လက်လုပ်ဆ ာင၍်ရသည်။

(MY)
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အခနျ်ိုး 4 ဖဖ ြိုဖျက်ရနပ်ူျိုးတွ စက်က ရ ယာမျာျိုးတပ် င ်ာျိုးရဆသာလုပ်ငနျ်ိုးအတွက် က ရ ယာမျာျိုးက ု 

က ုငတ်ွယ်ပခငျ်ိုးစသည် 

■ဆမျိုးခွနျ်ိုးနပံေါတ် 8 (ဆဖာက်စက်ဆရွျိုးချယ်ပခငျ်ိုးန္ငှို့တ်ပ် ငပ်ခငျ်ိုး)

ဆဖာက်စက်ဆရွျိုးချယ်ပခငျ်ိုးန္ငှို့တ်ပ် ငပ်ခငျ်ိုးန္ငှို့စ်ပ်လျဉ်ျိုး၍၊ ဆအာက်ပေါရှငျ်ိုးလငျ်ိုးချက် 4 ခုအတွငျ်ိုးမှ မှနက်နဆ်သာ 1 ခုက ုဆရွျိုးချယ်ပေါ။

(1) ဆဖာက်စက်ယူနစ်၏အရွယ်အစာျိုးသည်ကက တ်ခွ ရမညို့်အရာဝတထ ြိုန္ငှို့သ်က်  ုငမ်ှုမရှ ပေါ။

(2) ဆဖာက်စက်ယူနစ်အတွက်လ ုအပ်ဆသာ  ပမာဏ၊   ဖ အာျိုး၊ အဆလျိုးချ နန်္ငှို့စ်က်က ုယ် ည်သည် သက်  ုငမ်ှုမရှ ပေါ။

(3) စက်က ုယ် ည်၏ဟ ုက်ဒဆရာလစ် ာျိုးကစ်သည်၊ ဆဖာက်စက်ဆရျိုးချယ်ပခငျ်ိုးန္ငှို့ ်သက်  ုငမ်ှုမရှ ပေါ။

(4) ဆဖာက်စက်ယူနစ်က ု pin ပဖငို့ ် စက်က ုယ် ည်၏လက်တံ (arm)တွငတ်ပ် ငက်ာ၊ ဆဖာက်စကယ်ူနစ်န္ငှို့လ်က်တံ (arm)ဆပေါ် ရှ ဆဖာက်

စက်အတွက်ဟ ုက်ဒဆရာလစ် ာျိုးကစ်န္ငှို့ ်ဟ ုက်ဒဆရာလစ်ပ ုက်က ုချ တ်ပေါ။

■ဆမျိုးခွနျ်ိုးနပံေါတ် 9 (ဆဖာက်စက်၏ဝ ဆသသလကခဏာမျာျိုး)

ဆဖာက်စက်၏ဝ ဆသသလကခဏာမျာျိုးန္ငှို့စ်ပ်လျဉ်ျိုး၍၊ ဆအာက်ပေါရှငျ်ိုးလငျ်ိုးချက် 4 ခုအတွငျ်ိုးမှ မှနက်နဆ်သာ 1 ခုက ုဆရွျိုးချယ်ပေါ။

(1) ဆဖာက်စက်သည်၊ ပစစတငက် ုဆ ာက်ဆပေါ်သ ု ို့သက်ဆရာက်ဆစဖပ ျိုး၊   ုအချ နတ်ွင ်သက်ဆရာက်မှုအာျိုးက ု ဆ ာက်  ပ်ဖျာျိုး တွငစု်စည်ျိုးဖပ ျိုးအရာ

ဝတထ ြိုက ုဖ ကက တ်သညို့်ပုံစံပဖစ်သည်။

(2) ဆဖာက်စက်ပဖငို့ ် ဆကျာကတ်ံုျိုးကက တ်ခွ ပခငျ်ိုး၊ ကွနက်ရစ်ကက တ်ခွ ပခငျ်ိုး၊ တစ်ဖန ် အဂေဆတစသည်တ ု ို့က ုခွာသညို့်လုပ် ငနျ်ိုးစသည်တ ု ို့ကု

လုပ်ဆ ာင၍်မရပေါ။

(3) ဆဖာက်စက်သည်၊ စက်က ုယ် ည်၏ဟ ုက်ဒဆရာလစ်က ုမအသံုျိုးပပြိုပေါ။

(4) ဆဖာက်စက်သည်၊ ဆရွွဲ့လျာျိုးန္ ငုစွ်မ်ျိုးမဆကာငျ်ိုးဘ အဆသျိုးစ တ်လုပ်ဆ ာငရ်ဆသာလုပ်ငနျ်ိုးမျာျိုးန္ငှို့မ်သငို့ဆ်လျာ်ပေါ။

■ဆမျိုးခွနျ်ိုးနပံေါတ် 10 (ဆဖာက်စက်အမျ ြိုျိုးအစာျိုး)

ဆဖာက်စက်အမျ ြိုျိုးအစာျိုးန္ငှို့စ်ပ်လျဉ်ျိုး၍၊ ဆအာက်ပေါရှငျ်ိုးလငျ်ိုးချက် 4 ခုအတွငျ်ိုးမှ မှနက်နဆ်သာ 1 ခုက ုဆရွျိုးချယ်ပေါ။

(1) စုပုံဖပ ျိုးပပနက်န ွ်က်လာ ဆသာအမျ ြိုျိုးအစာျိုး၏လုပ်ဆ ာငမ်ှုနည်ျိုးလမ်ျိုးမှာ ပစစတင၏်ဆအာက်ပ ုငျ်ိုးဖ အာျိုးလက်ခံမျက်န္ာှပပင် တွင ်အသံုျိုးပပြို ာျိုး

ဆသာဖ အာျိုးပမငို့ဟ် ုက်ဒဆရာလစ်ပဖငို့ ် ပစစတငက် ု မတငဖ်ပ ျိုး ပစစတငအ် က်ပ ုငျ်ိုးတွင ်ညို့် ာျိုးဆသာ  ာျိုးဆသာန္ ကု်   ုဂျငဓ်ာတ်ဆငွွဲ့

က ုဖ အာျိုးဆပျိုးသည်။

(2) ဟ ုက်ဒဆရာလစ်တ ုက်  ုက်လုပ်ဆ ာငမ်ှုအမျ ြိုျိုးအစာျိုး၏လုပ်ဆ ာငမ်ှုနည်ျိုးလမ်ျိုးမှာ၊ ပစစတင၏်ဆအာက်ပ ုငျ်ိုးဖ အာျိုးလက်ခံ မျက်န္ာှပပငတ်ွင ်

အဖမ တမ်ျိုးဖ အာျိုးပမငို့ဟ် ုက်ဒဆရာလစ်က ုအသံုျိုးပပြိုဆစသည်။   ု ို့ဆနာက် ပစစတငအ်ဆပေါ် ပ ုငျ်ိုးဖ အာျိုး 

လက်ခံမျက်န္ာှပပငက် ုဖ အာျိုးအပမငို့သ် ု ို့ဆပပာငျ်ိုး လ ကာပစစတငက် ုလည်ပတ်ဆစသညို့်နည်ျိုးလမ်ျိုးသာလျှငရ်ှ သည်။ 

(3) ဟ ုက်ဒဆရာလစ်တ ုက်  ုက်လုပ်ဆ ာငမ်ှုအမျ ြိုျိုးအစာျိုး၏လုပ်ဆ ာငမ်ှုနည်ျိုးလမ်ျိုးမှာ၊ ပစစတင၏်ဆအာက်ပ ုငျ်ိုးဖ အာျိုးလက်ခံ မျက်န္ာှပပင ်

တွငအ်ဖမ တမ်ျိုးဖ အာျိုးပမငို့ဟ် ုက်ဒဆရာလစ်က ုအသံုျိုးပပြိုဆစဖပ ျိုး၊ ပစစတငဆ်အာက်ပ ုငျ်ိုးဖ အာျိုးလက်ခံ မျက်န္ာှပပင ်

က ုဖ အာျိုးအပမငို့သ် ု ို့ဆပပာငျ်ိုးလ ကာ ပစစတငက် ုလည်ပတ်ဆစသညို့်နည်ျိုးလမ်ျိုးသာလျှငရ်ှ သည်။

(4) ဟ ုက်ဒဆရာလစ်တ ုက်  ုက်လုပ်ဆ ာငမ်ှုအမျ ြိုျိုးအစာျိုးတွင၊် စက်ဆမာ်ဒယ်ဆပေါ် မူတည်၍ပစစတင၏်အဆပေါ် ပ ုငျ်ိုးတွင် န္ ကု်   ုဂျငဓ်ာတ်ဆငွွဲ့က ု

 ညို့်ဖပ ျိုး၊ ဟ ုက်ဒဆရာလစ်န္ငှို့ ်ဖ အာျိုးဆပျိုး ာျိုးဆသာန္ ကု်   ုဂျငဓ်ာတ်ဆငွွဲ့က ုပပန ို့က်ာျိုး ဆစပခငျ်ိုးပဖငို့ ု်န္ကှ်ပခငျ်ိုးပပြိုလုပ်သည်။ 

(MY)
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■ဆမျိုးခွနျ်ိုးနပံေါတ် 11 (ဆဖာက်စက်လပ်ုဆ ာငပုံ်စသည်) 

ဆဖာက်စက်လုပ်ဆ ာငပုံ်စသည်န္ငှို့စ်ပ်လျဉ်ျိုး၍၊ ဆအာက်ပေါရှငျ်ိုးလငျ်ိုးချက် 4 ခုအတွငျ်ိုးမှ မှနက်နဆ်သာ 1 ခကု ုဆရွျိုးချယ်ပေါ။ 

 

(1) ဆဖာက်စက်၏အဆပခခံလုပ်ဆ ာငပုံ်တွင၊် လက်တံ(Boom) အတငအ်ချသာလျှငရ်ှ သည်။ 

(2) ဆဖာက်စက်ယူနစ်၏ ုန္ကှ်လုပ်ဆ ာငမ်ှုမှလွ ၍အပခာျိုးအရာမျာျိုးမှာဟ ုက်ဒဆရာလစ်တူျိုးဆဖာ်စက်၏ လုပ်ဆ ာငမ်ှုန္ငှို့အ်တ ူ

တူပငပ်ဖစ်ပေါသည်။ 

(3) ဟ ုက်ဒဆရာလစ်တ်ူျိုးဆဖာ်စက်န္ငှို့စ်ပ်လျဉ်ျိုး၍၊ ဆပမ၊ အဆပခခံအဆ ာက်အအံု၊ သယ်ယူပ ု ို့ဆ ာငဆ်ရျိုးန္ငှို့ခ်ရ ျိုးသွာျိုးလာဆရျိုး ၀နက်က ျိုးဌာနသည၊် 

ဆပေါငျ်ိုးစည်ျိုး ာျိုးသညို့်လုပ်ဆ ာငမ်ှုနည်ျိုးလမ်ျိုးပဖငို့ ်စက်မျာျိုးက ု လူသ မျာျိုးဆအာငပ်ပြိုလုပ်ရန ်ကန ို့သ်တ်  ာျိုးသည်။ 

(4) ဆဖာက်စက်၏အဆပခခံလုပ်ဆ ာငပုံ်တွင၊် ဆဖာက်စက်ယူနစ်၏ ုန္ကှ်လုပ်ဆ ာငမ်ှုမပေါဝငပ်ေါ။ 

 

 

■ဆမျိုးခွနျ်ိုးနပံေါတ် 12 (ဆဖာက်စက်၏ဆယဘုယျလုပ်ဆ ာငမ်ှုနည်ျိုးလမ်ျိုး) 

ဆဖာက်စက်၏ဆယဘုယျလုပ်ဆ ာငမ်ှုနည်ျိုးလမ်ျိုးန္ငှို့စ်ပ်လျဉ်ျိုး၍၊ ဆအာက်ပေါရှငျ်ိုးလငျ်ိုးချက် 4 ခုအတွငျ်ိုးမှ မှနက်နဆ်သာ 1 ခုက ုဆရွျိုးချယ်ပေါ။ 

 

(1) ဆဖာက်စက်သည် ဆ ာကလု်ပ်ဖွ ွဲ့စည်ျိုး ာျိုးသညို့်အရာမျာျိုးက ုဖဖ ြိုဖျက်ပခငျ်ိုးန္ငှို့ ် ဆကျာက်တံုျိုးမျာျိုးက ုကက တ်ခွ သညို့်လုပ်ငနျ်ိုး မျာျိုးက ုလုပ် 

ဆ ာငန်္ ငုသ်ည်။ 

(2) ဆဖာက်စက်ယူနစ်က ု၊ စက်က ုယ် ည်၏လုပ်ဆ ာငန်္ ငုစွ်မ်ျိုးန္ငှို့က် ုက်ည ဆသာအရာမဟုတ်လည်ျိုးဘ အသံုျိုးပပြို၍ရသည်။ 

(3) ဆဖာက်စက်အသံုျိုးပပြိုဆသာလုပ်ငနျ်ိုးလုပ်ဆ ာငသ်ညို့်အခေါ၊ ဆဖာက်စက်၏အမ    ညို့်သညို့်ဆနရာ၌ အမ   က ုမ ညို့်၍ လည်ျိုးရသည်။ 

(4) ဆဖာက်စက်အသံုျိုးပပြိုဆသာလုပ်ငနျ်ိုးတွင၊် ဆ ာက်က ုကက တ်ခွ မညို့်ပစ်မှတ်မျက်န္ာှပပငသ် ု ို့ညာဘက်ဆရပပငည် အတ ုငျ်ိုး  ကာ၊ တွနျ်ိုးအာျိုးဆပျိုးဖပ ျိုး 

 ုန္ကှ်မှုက ုအဖပ ျိုးသတ်ပေါ။ 

 

 

■ဆမျိုးခွနျ်ိုးနပံေါတ် 13 (အလုပ်ဖပ ျိုးသညို့်ဆနာက်သတ ပပြိုရနအ်ချက်မျာျိုး) 

အလုပ်ဖပ ျိုးသညို့်ဆနာက်သတ ပပြိုရနအ်ချက်မျာျိုး န္ငှို့စ်ပ်လျဉ်ျိုး၍၊ ဆအာက်ပေါရှငျ်ိုးလငျ်ိုးချက် 4 ခုအတွငျ်ိုးမှ မှနက်နဆ်သာ 1 ခုက ုဆရွျိုးချယ်ပေါ။ 

 

(1) ဆဖာက်စက်ယူနစ်တပ် င ်ာျိုးဆသာစက်က ုယ် ည်က ု၊ စ ုစွတ်ဖပ ျိုးဆတာငဆ်စာငျ်ိုးရှ ဆသာဆနရာတွငရ်ပပ်ေါ။ 

(2) ဆဖာက်စက်ယူနစ်တွငက်ပ်ဆနဆသာ ွှံ ွဲ့မျာျိုးက ုမဖယ်ပေါန္ငှို့။် 

(3) ဆဖာက်စက်ယူနစ်က ုလက်တံ (arm)အပ ုငျ်ိုးမှဖယ် ုတ်သညို့်အခေါ၊ တတ်န္ ငုသ်မျှဟ ုက်ဒဆရာလစ်  အပူချ နပ်မငို့ဆ်နသညို့် အဆနအ ာျိုး 

အတ ုငျ်ိုးလုပ်ဆ ာငပ်ေါ။ 

(4) ဟ ုက်ဒဆရာလစ်ဆရပ ုက်က ုအပဖြိုတ်အတပ်လုပ်စဉ်စသည်တ ု ို့တွင၊် ဟ ုက်ဒဆရာလစ်  အတွငျ်ိုးပပငပ်မှအရာမျာျိုးပေါဝငဆ်ရာ စပ်မဆနဆစရန ်

သတ ပပြိုပေါ။ 
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■ဆမျိုးခွနျ်ိုးနပံေါတ် 14 (အလုပ်ဖပ ျိုးသညို့်ဆနာက်သတ ပပြိုရနအ်ချက်မျာျိုး)

အလုပ်ဖပ ျိုးသညို့်ဆနာက်သတ ပပြိုရနအ်ချက်မျာျိုး န္ငှို့စ်ပ်လျဉ်ျိုး၍၊ ဆအာက်ပေါရှငျ်ိုးလငျ်ိုးချက် 4 ခုအတွငျ်ိုးမှ မှနက်နဆ်သာ 1 ခုက ုဆရွျိုးချယ်ပေါ။

(1) ပဖြိုတ် ာျိုးဆသာဆဖာက်စက်ယူနစ်က ုအခနျ်ိုးပပင၌်သ ုဆလှာင ်ာျိုးပေါ။

(2) စက်က ုယ် ည်တွငက်ပ်ဆနဆသာ ွှံ ွဲ့ န္ငှို့ဆ်ရက ုဖယ်ရှာျိုးပေါ။

(3) ဆအာက်ဆပခဘ ျိုးပတ်လည်န္ငှို့၊် ဝနခ်ျ စက်စသညို့်ယာဉ်ဆမာငျ်ိုး  ုငခ်ံုဝနျ်ိုးကျငန်္ငှို့အ်တွငျ်ိုးပ ုငျ်ိုးက ု၊ ဆနာက်တစ်ကက မ်လုပ်ငနျ်ိုး မလုပ်မ အ

သန ို့ရ်ှငျ်ိုးဆရျိုးမလုပ်ရပေါ။ 

(4) ဟ ုက်ဒဆရာလစ် လငဒ်ေါဆချာငျ်ိုး(Cylinder rod) မျက်န္ာှပပငက် ု လုံျိုးဝသန ို့ရ်ှငျ်ိုးဆရျိုးလုပ်၍မရပေါ။

■ဆမျိုးခွနျ်ိုးနပံေါတ် 15 (သမံဏ ပဖတ်စက်၏်ဝ ဆသသလကခဏာမျာျိုး)

သမံဏ ပဖတ်စက်၏်ဝ ဆသသလကခဏာမျာျိုးန္ငှို့စ်ပ်လျဉ်ျိုး၍၊ ဆအာက်ပေါရှငျ်ိုးလငျ်ိုးချက် 4 ခုအတွငျ်ိုးမှ မှနက်နဆ်သာ 1 ခုက ုဆရွျိုးချယ်ပေါ။

(1) ဓာတ်ဆငွွဲ့ ပဖတ်စက်သည်၊ ဆဘျိုးအန္တရာယ်ရှ ဆသာဆကကာငို့အ်သံုျိုးပပြို၍မရပေါ။

(2) သမံဏ ပဖတ်စက်က ုအသံုျိုးပပြိုပခငျ်ိုးဆကကာငို့၊် ပပြိုတ်ကျပခငျ်ိုး၊ ပျက်ကျပခငျ်ိုးဆဘျိုးအန္တရာယ်ရှ န္ ငုမ်ှုတ ုျိုးမျာျိုးလာသည်။

(3) သမာျိုး  ု ျိုးကျဓာတ်ဆငွွဲ့ ပဖတ်စက်သည်၊ ပဖတ်ဆတာက်သညို့်လုပ်သာျိုးမျာျိုးမှအပမငို့ဆ်နရာမျာျိုးတွင ် ဓာတ်ဆငွွဲ့ ပဖငို့ပ်ဖတ်ဆတာက သညို့်လုပ်ငနျ်ိုးက ု

လုပ်ဆ ာငရ်ာတငွပ်ပြိုတ်ကျပခငျ်ိုး၊ ပျက်ကျပခငျ်ိုးစသညို့်ဆဘျိုးအန္တရာယ်ရှ န္ ငုမ်ှုန္ငှို့ ်ဓာတ်ဆငွွဲ့မ ျိုးဆလာင ်သညို့်ဆဘျိုးအန္တရာယ်ရှ န္ ငုမ်ှုမျာျိုးရှ သည်။

(4) သမာျိုး  ု ျိုးကျဓာတ်ဆငွွဲ့ ပဖတ်စက်သည်၊ သမံဏ ပဖတ်စက်က ုအသံုျိုးပပြိုသည် က်  ပ်သံုျိုးရနပ်ဖစ်န္ ငုလ်ာသည်။

■ဆမျိုးခွနျ်ိုးနပံေါတ် 16 (သမံဏ ပဖတ်က ရ ယာ၏အစ တ်အပ ုငျ်ိုးတစ်ခုစ ၏အမည်မျာျိုးန္ငှို့လု်ပ်ဆ ာငခ်ျက်မျာျိုး)

သမံဏ ပဖတ်က ရ ယာ၏အစ တ်အပ ုငျ်ိုးတစ်ခုစ ၏အမည်မျာျိုးန္ငှို့လု်ပ်ဆ ာငခ်ျက်မျာျိုးန္ငှို့စ်ပ်လျဉ်ျိုး၍ ဆအာက်ပေါရှငျ်ိုးလငျ်ိုးချက် 4 ခုအတွငျ်ိုးမှ

မသငို့ဆ်လျာ် ံုျိုးဆသာ 1 ခုက ုဆရွျိုးချယ်ပေါ။ 

(1) သမံဏ ပဖတ်က ရ ယာက ု၊ ပဖတ်ဆတာက်သညို့်လက်တံ (arm) ပဖငို့ဖ်ွ ွဲ့စည်ျိုး ာျိုးသည်။

(2) သမံဏ ပဖတ်က ရ ယာက ု၊ ပဖတ်ဓာျိုး ပဖငို့ဖ်ွ ွဲ့စည်ျိုး ာျိုးသည်။

(3) သမံဏ ပဖတ်က ရ ယာက ု၊ အဖငွ်ို့အပ တ် လငဒ်ေါ (Cylinder)ပဖငို့ဖ်ွ ွဲ့စည်ျိုး ာျိုးသည်။

(4) သမံဏ ပဖတ်က ရ ယာက ု၊ ဗဟ ဖုရ န ်ပဖငို့ဖ်ွ ွဲ့စည်ျိုး ာျိုးသည်။
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■ဆမျိုးခွနျ်ိုးနပံေါတ် 17 (သမံဏ ပဖတ်က ရ ယာ၏အမျ ြိုျိုးအစာျိုး)

သမံဏ ပဖတ်က ရ ယာ၏အမျ ြိုျိုးအစာျိုးန္ငှို့စ်ပ်လျဉ်ျိုး၍၊ ဆအာက်ပေါရှငျ်ိုးလငျ်ိုးချက် 4 ခုအတွငျ်ိုးမှ မှနက်နဆ်သာ 1 ခုက ုဆရွျိုးချယ်ပေါ။

(1) ပဖတ်ဆတာက်က ရ ယာသည်၊   ပ်ဖျာျိုးအဖွငို့ဆ်ပေါက်အကျယ်က ုကက ျိုးန္ ငုဆ်သာဆကကာငို့၊် ဖ ဆသာလ်ည်ျိုးမလှုပ်ရှာျိုးသညို့် သမံဏ ဆဘာင ်

ပဖငို့ဆ် ာက်လုပ်ဖွ ွဲ့စည်ျိုးသညို့်အရာမျာျိုးန္ငှို့အ်ဆ ာက်အဦမျာျိုးက ုပဖတ်ဆတာက်ရနသ်ငို့ဆ်တာ်သည်။ 

(2) ပဖတ်ဆတာက်က ရ ယာသည်၊   ပ်ဖျာျိုးအဖွငို့ဆ်ပေါက်အကျယ်က ုကက ျိုးန္ ငုဆ်သာဆကကာငို့၊် သမံဏ ဆဘာငပ်ဖငို့ဆ် ာက်လုပ် ဖွ ွဲ့စည်ျိုးသညို့် 

အရာမျာျိုးန္ငှို့အ်ဆ ာက်အဦမျာျိုးက ုပဖတ်ဆတာက်ရနမ်သငို့ဆ်တာ်ပေါ။ 

(3)  ပ်ဖျာျိုးက ု "V" ပုံသဏ္ဍာန ် ပပြိုလုပ် ာျိုးဆသာဆချာ် ွက်ရနခ်က်သညို့်ပုံစံမှာ၊   ပ်ဖျာျိုးအဖွငို့ဆ်ပေါက်အကျယ်မှာ ဆသျိုးငယ်သွာျိုးဆသာ်လည်ျိုး၊ 

Cutter အပ ုငျ်ိုးက ုဖ ရနလ် ုဆသာပဖတ်ဆတာက်က ရ ယာပဖစ်သည်။

(4)  ပ်ဖျာျိုးက ု "V" ပုံသဏ္ဍာန ်ပပြိုလုပ် ာျိုးဆသာဆချာ် ွက်ရနခ်က်သညို့်ပုံစံမှာ၊ သမံဏ အပ ုငျ်ိုးအစမျာျိုးက ုပဖတ် ဆတာက်ရနမ်သငို့ဆ်လျာ်ပေါ။

■ဆမျိုးခွနျ်ိုးနပံေါတ် 18 (သမံဏ ပဖတ်စက်ဆရွျိုးချယ်ပခငျ်ိုးန္ငှို့တ်ပ် ငပ်ခငျ်ိုး)

သမံဏ ပဖတ်စက်ဆရွျိုးချယ်ပခငျ်ိုးန္ငှို့တ်ပ် ငပ်ခငျ်ိုးန္ငှို့စ်ပ်လျဉ်ျိုး၍၊ ဆအာက်ပေါရှငျ်ိုးလငျ်ိုးချက် 4 ခုအတွငျ်ိုးမှ မှနက်နဆ်သာ 1 ခုက ုဆရွျိုးချယ်ပေါ။

(1) အသံုျိုးပပြိုမှုန္ငှို့က် ုက်ည ဆသာသံမဏ ပဖတ်က ရ ယာပုံစံန္ငှို့၊် ပဖတ်ဆတာက်မညို့်အရာန္ငှို့က် ုက်ည ဆသာ ပဖတ်ဆတာက်က ရ ယာ အရွယ်အစာျိုး

က ု ံုျိုးပဖတ်ရနမ်လ ုပေါ။

(2) သမံဏ ပဖတ်က ရ ယာ၏လ ုအပ်ဆသာ  ပမာဏန္ငှို့ ်က ုယ် ည်အဆလျိုးချ န ် (သ ု ို့မဟုတ် ပဒပ် ု) တ ု ို့၏ဟနခ်ျက်က ုလ ုက်ဖပ ျိုး၊ ဟ ုက်ဒဆရာလစ်၊

အဆလျိုးချ နတ် ု ို့န္ငှို့သ်ငို့ဆ်လျာ်ဆသာစက်က ုယ် ည်က ုဆရွျိုးချယ်ရနမ်လ ုပေါ။

(3) စက်က ုယ် ည်၏ဟ ုက်ဒဆရာလစ် ာျိုးကစ်ပဖငို့၊် သမံဏ ပဖတ်က ရ ယာအတွက်ဟ ုက်ဒဆရာလစ်အရငျ်ိုးအပမစ် က ု ုတ်ယ ူ ကာ၊ 

ဟ ုက်ဒဆရာလစ်ပန ို့၊် လက်တံ(Boom)၊ လက်တံ (arm) တ ု ို့မှတစ် ငို့ ် သမံဏ ပဖတ်က ရ ယာအတကွ်

ဟ ုက်ဒဆရာလစ် ာျိုးကစ်က ုဆ ာက်ပံို့ဆပျိုး၍မရပေါ။ 

(4) သမံဏ ပဖတ်က ရ ယာက  ု pin ပဖငို့ ် စက်က ုယ် ည်၏လက်တံ (arm)တငွတ်ပ် ငက်ာ၊ သမံဏ ပဖတ်က ရ ယာန္ငှို့လ်ကတ်ံ

(arm)ဆပေါ် ရှ သမံဏ ပဖတ်က ရ ယာအတွက်ဟ ုက်ဒဆရာလစ် ာျိုးကစ်တ ု ို့က ု  ပ ုက်ပဖငို့ ်က်ပေါ။ 

■ဆမျိုးခွနျ်ိုးနပံေါတ် 19 (သမံဏ ပဖတ်စက်၏ဆယဘုယျလုပ်ဆ ာငမ်ှုနည်ျိုးလမ်ျိုး)

သမံဏ ပဖတ်စက်၏ဆယဘုယျလုပ်ဆ ာငမ်ှုနည်ျိုးလမ်ျိုးန္ငှို့စ်ပ်လျဉ်ျိုး၍၊ ဆအာက်ပေါရှငျ်ိုးလငျ်ိုးချက် 4 ခုအတွငျ်ိုးမှ မှနက်နဆ်သာ 1 

ခုက ုဆရွျိုးချယ်ပေါ။ 

(1) စက်က ုယ် ည်၏ဟ ုက်ဒဆရာလစ်  က ုပူဆန္ျွိုးဆသာ  ပဖငို့လ်ည်ပတ်ဆစပခငျ်ိုးလုပ်ဆ ာငက်ာ၊   အပူချ နအ်နည်ျိုးငယ် တက်လာဖပ ျိုးမှ 

လည်ပတ်ဆစပေါ။

(2)  အပူချ န၏်သငို့ဆ်လျာ်ဆသာအကွာအဆဝျိုးမှာ၊  ုတ်လုပ်သူတစ်ဦျိုး ချငျ်ိုးစ ၏အသံုျိုးပပပုံရှငျ်ိုးလငျ်ိုးချက်စာအုပ်က ုလ ုက် နာရနမ်လ ုပေါ။

(3) သမံဏ ပဖတ်က ရ ယာအသစ်က ုစတငအ်သံုျိုးပပြိုဆသာအခေါ၊ အငဂ်ျငလ်ည်ပတ်မှုက ုပမ ငို့ပ်ေါ။

(4) သမံဏ ပဖတ်က ရ ယာအသစ်က ုစတငအ်သံုျိုးပပြိုဆသာအခေါ၊  လငဒ်ေါ(Cylinder)အဖွငို့ ် အပ တ်အပမနန်္ှုနျ်ိုးက ုချဖပ ျိုး၊ ဆနသာျိုး ကျရနလ်ည် 

ပတ်ဆစပခငျ်ိုးက ု1 မ နစ်ခန ို့လု်ပ်ဆ ာငပ်ေါ။

(MY)
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■ဆမျိုးခွနျ်ိုးနပံေါတ် 20 (အလုပ်ဖပ ျိုးသညို့်ဆနာက်သတ ပပြိုရနအ်ချက်မျာျိုး) 

အလုပ်ဖပ ျိုးသညို့်ဆနာက်သတ ပပြိုရနအ်ချက်မျာျိုး န္ငှို့စ်ပ်လျဉ်ျိုး၍၊ ဆအာက်ပေါရှငျ်ိုးလငျ်ိုးချက် 4 ခုအတွငျ်ိုးမှ မှနက်နဆ်သာ 1 ခုက ုဆရွျိုးချယ်ပေါ။ 

 

(1) သမံဏ ပဖတ်က ရ ယာတပ် င ်ာျိုးဆသာစက်က ုယ် ည်က ု၊ မာဆကျာဖပ ျိုးဆပခာက်ဆသွွဲ့ဆသာဆပမပပန ို့ဆ်နရာတွငရ်ပ်ပေါ။ 

(2) သမံဏ ပဖတ်က ရ ယာတွငက်ပ်ဆနဆသာ ွှံ ွဲ့မျာျိုးက ုမဖယ်ပေါန္ငှို့။် 

(3) သမံဏ ပဖတ်က ရ ယာက ုလကတ်ံ (arm)အပ ုငျ်ိုးမှဖယ် ုတ်သညို့်အခေါ၊ တတ်န္ ငုသ်မျှဟ ုက်ဒဆရာလစ်  အပူချ နပ်မငို့ဆ်နစဉ် လုပ်ဆ ာငပ်ေါ။ 

(4) ဟ ုက်ဒဆရာလစ်ဆရပ ုက်က ုအပဖြိုတ်အတပ်လုပ်စဉ်တွင ်ဟ ုက်ဒဆရာလစ်  အတွငျ်ိုးပပငပ်မှအရာမျာျိုး ပေါဝငဆ်ရာစပ်ဆနဆသာ် လည်ျိုးက စစမရှ ပေါ။ 

 

 

■ဆမျိုးခွနျ်ိုးနပံေါတ် 21 (အလုပ်ဖပ ျိုးသညို့်ဆနာက်သတ ပပြိုရနအ်ချက်မျာျိုး) 

အလုပ်ဖပ ျိုးသညို့်ဆနာက်သတ ပပြိုရနအ်ချက်မျာျိုး န္ငှို့စ်ပ်လျဉ်ျိုး၍၊ ဆအာက်ပေါရှငျ်ိုးလငျ်ိုးချက် 4 ခုအတွငျ်ိုးမှ မှနက်နဆ်သာ 1 ခုက ုဆရွျိုးချယ်ပေါ။ 

 

(1) ပဖြိုတ် ာျိုးဆသာသမံဏ ပဖတ်က ရ ယာက ုအခနျ်ိုးပပင၌်သ ုဆလှာင ်ာျိုးပေါ။ 

(2) စက်က ုယ် ည်တွငက်ပ်ဆနဆသာ ွှံ ွဲ့ န္ငှို့ဆ်ရက ုဖယ်ရှာျိုးပေါ။ 

(3)   ပဖညို့်ပခငျ်ိုးစသည်တ ု ို့က ုဆနာက်တစ်ကက မ်လုပ်ငနျ်ိုးမစမ လုပ်ဆ ာငပ်ေါ။ 

(4) ဟ ုက်ဒဆရာလစ် လငဒ်ေါဆချာငျ်ိုး(Cylinder rod) မျက်န္ာှပပငက် ု လုံျိုးဝသန ို့ရ်ှငျ်ိုးဆရျိုးလုပ်၍မရပေါ။ 

 

 

■ဆမျိုးခွနျ်ိုးနပံေါတ် 22 (ကွနက်ရစ်ကက တ်ခွ စက်၏ဝ ဆသသလကခဏာမျာျိုး) 

ကွနက်ရစ်ကက တ်ခွ စက်က ု အသံုျိုးပပြို၍ ကွနက်ရစ်အဆ ာက်အဦ မျာျိုး၏ဖဖ ြိုဖျက်ပခငျ်ိုးနည်ျိုးလမ်ျိုး၏ဝ ဆသသလကခဏာမျာျိုးန္ငှို့ ် စပ်လျဉ်ျိုး၍၊ 

ဆအာက်ပေါရှငျ်ိုးလငျ်ိုးချက် 4 ခုအတွငျ်ိုးမှ မှနက်နဆ်သာ 1 ခုက ုဆရွျိုးချယ်ပေါ။ 

 

(1) ဆဖာက်စက်န္ငှို့န်္ ှု ငျ်ိုးယှည်ပေါက  ူညံသပံ ုကျယ်သည်။ 

(2) ဆဖာက်စက်န္ငှို့န်္ ှု ငျ်ိုးယှည်ပေါက ပမငို့မ်ာျိုးဆသာတုနခ်ေါမှုရှ သည်။ 

(3) ဆဖာက်စက်န္ငှို့န်္ ှု ငျ်ိုးယှည်ပေါက သာပခငျ်ိုးန မို့်ပခငျ်ိုးမျာျိုးမရှ ပေါ။ 

(4)  ဆဖာက်စက်န္ငှို့န်္ ှု ငျ်ိုးယှည်ပေါက အပ ုငျ်ိုးအစမျာျိုးလွငို့ ွ်က်လာပခငျ်ိုးလည်ျိုးနည်ျိုးသည်။ 

 

 

■ဆမျိုးခွနျ်ိုးနပံေါတ် 23 (ကွနက်ရစ်ကက တ်ခွ စက်အစ တ်အပ ုငျ်ိုးတစ်ခုစ ၏အမည်မျာျိုးန္ငှို့လု်ပ်ဆ ာငခ်ျက်မျာျိုး) 

ကွနက်ရစ်ကက တ်ခွ စက်အစ တ်အပ ုငျ်ိုးတစ်ခုစ ၏အမည်မျာျိုးန္ငှို့လု်ပ်ဆ ာငခ်ျက်မျာျိုးန္ငှို့စ်ပ်လျဉ်ျိုး၍ ဆအာက်ပေါရှငျ်ိုးလငျ်ိုးချက် 4 ခုအတွငျ်ိုးမှ 

မသငို့ဆ်လျာ် ံုျိုးဆသာ 1 ခုက ုဆရွျိုးချယ်ပေါ။ 

 

(1) ကွနက်ရစ်ကက တ်ခွ စက် (အကက ျိုးစာျိုး) က ု၊ ကက တ်ခွ သညို့်လက်တံ (arm) ပဖငို့ဖ်ွ ွဲ့စည်ျိုး ာျိုးသည်။ 

(2) ကွနက်ရစ်ကက တ်ခွ စက် (အကက ျိုးစာျိုး) က ု၊ ပဖတ်ဓာျိုးပဖငို့ဖ်ွ ွဲ့စည်ျိုး ာျိုးသည်။ 

(3) ကွနက်ရစ်ကက တ်ခွ စက် (အကက ျိုးစာျိုး) က ု၊ ဗဟ ုဖရ နပ်ဖငို့ဖ်ွ ွဲ့စည်ျိုး ာျိုးသည်။ 

(4) ကွနက်ရစ်ကက တ်ခွ စက် (အကက ျိုးစာျိုး) က ု၊  ံုလည်အကူကငွျ်ိုးပဖငို့ဖ်ွ ွဲ့စည်ျိုး ာျိုးသည်။ 

 

(MY)
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■ဆမျိုးခွနျ်ိုးနပံေါတ် 24 (ကွနက်ရစ်ကက တ်ခွ စက်အမျ ြိုျိုးအစာျိုးမျာျိုး)

ကွနက်ရစ်ကက တ်ခွ စက်အမျ ြိုျိုးအစာျိုးမျာျိုးန္ငှို့စ်ပ်လျဉ်ျိုး၍၊ ဆအာက်ပေါရှငျ်ိုးလငျ်ိုးချက် 4 ခုအတွငျ်ိုးမှ မှနက်နဆ်သာ 1 ခုက ုဆရွျိုးချယ်ပေါ။

(1) ကွနက်ရစ်ကက တ်ခွ စက် (အကက ျိုးစာျိုး) သည်၊ ကွနက်ရစ်ပဖငို့ဆ် ာက်လုပ်ဖွ ွဲ့စည်ျိုး ာျိုးသညို့်အရာမျာျိုး / အဆ ာက်အဦမျာျိုး က ုကက တခ်ွ 

ပဖတ်ဆတာက်ဖပ ျိုး၊ အပ ုငျ်ိုးအစငယ်မျာျိုးအပဖစ်ခွ ပခာျိုးန္ ငုဆ်သာအရွယ်အစာျိုးရှ သညို့် ကွနက်ရစ်တံုျိုးမျာျိုးပဖစ်သည် အ  ကက တ်ခွ သညို့်အ

ရာပဖစ်သည်။ 

(2) ကွနက်ရစ်ကက တ်ခွ စက် (အကက ျိုးစာျိုး) တွင ် ံုလည်က ရ ယာမပေါပေါ။

(3) ကွနက်ရစ်ကက တ်ခွ စက် (အဆသျိုးစာျိုး) သည်၊ အကက ျိုးစာျိုးက ရ ယာ၏ဆရှွဲ့တွငအ်သံုျိုးပပြိုသည်။

(4) ကွနက်ရစ်ကက တ်ခွ စက် (အဆသျိုးစာျိုး) ပဖငို့၊် ကွနက်ရစ်န္ငှို့ ်သကံူတ ု ို့က မုခွ ပခမ်ျိုးန္ ငုပ်ေါ။

■ဆမျိုးခွနျ်ိုးနပံေါတ် 25 (ကွနက်ရစ်ကက တ်ခွ က ရ ယာဆရွျိုးချယ်ပခငျ်ိုးန္ငှို့တ်ပ် ငပ်ခငျ်ိုး)

ကွနက်ရစ်ကက တ်ခွ က ရ ယာဆရွျိုးချယ်ပခငျ်ိုးန္ငှို့တ်ပ် ငပ်ခငျ်ိုးန္ငှို့စ်ပ်လျဉ်ျိုး၍၊ ဆအာက်ပေါရှငျ်ိုးလငျ်ိုးချက ် 4 ခုအတွငျ်ိုးမှ မှနက်နဆ်သာ 1

ခုက ုဆရွျိုးချယ်ပေါ။ 

(1) အသံုျိုးပပြိုမှုန္ငှို့က် ုက်ည ဆသာကွနက်ရစ်ကက တ်ခွ က ရ ယာပုံစံန္ငှို့၊် ကက တ်ခွ မညို့်အရာန္ငှို့က် ုက်ည ဆသာကက တ်ခွ က ရ ယာ အရွယ်အစာျိုးက ု 

ံုျိုးပဖတ်ပေါ။

(2) ကွနက်ရစ်ပဖငို့ဆ် ာက်လုပ်ဖွ ွဲ့စည်ျိုး ာျိုးသညို့်အရာမျာျိုး / အဆ ာက်အဦမျာျိုးက ုအပ ုငျ်ိုးအစ အကက ျိုးမျာျိုးအပဖစ် ပဖတ်ဆတာက်ခွ  

ပခာျိုးဆသာစက်အကက ျိုးစာျိုး။ 

(3) ကွနက်ရစ်ကက တ်ခွ စက်၏စက်အဆသျိုးစာျိုးစသည်တ ု ို့ပဖငို့ပ်ဖတ် ုတ် ာျိုးဆသာ သကံူကွနက်ရစ်မျာျိုးက ုအပ ုငျ်ိုးအစငယ် မျာျိုးအပဖစ်ခွ  ုတ်

လ ုက်ဖပ ျိုးအကူသံမဏ န္ငှို့က်ွနက်ရစ်အပ ုငျ်ိုးအစမျာျိုးအပဖစ်ခွ ပခာျိုးဆသာစက်အကက ျိုးစာျိုး။

(4) ကွနက်ရစ်ကက တ်ခွ က ရ ယာ၏လ ုအပ်ဆသာ  ပမာဏန္ငှို့ ် က ုယ် ည်အဆလျိုးချ နတ် ု ို့၏ဟနခ်ျက်သည်၊ စက်က ုယ် ည် က ုဆရွျိုးချယ်မှုန္ငှို့်

မသက်  ုငပ်ေါ။

■ဆမျိုးခွနျ်ိုးနပံေါတ် 26 (ကွနက်ရစ်ကက တ်ခွ စက်၏ဆယဘုယျလုပ်ဆ ာငမ်ှုနည်ျိုးလမ်ျိုး)

ကွနက်ရစ်ကက တ်ခွ စက်၏ဆယဘုယျလုပ်ဆ ာငမ်ှုနည်ျိုးလမ်ျိုး န္ငှို့စ်ပ်လျဉ်ျိုး၍၊ ဆအာက်ပေါရှငျ်ိုးလငျ်ိုးချက် 4 ခုအတွငျ်ိုးမှ မှနက်နဆ်သာ 1

ခုက ုဆရွျိုးချယ်ပေါ။ 

(1) ကွနက်ရစ်ကက တ်ခွ စက်အသံုျိုးပပြိုဆသာလုပ်ငနျ်ိုးလုပ်ဆ ာငသ်ညို့်အခေါ၊ ကက တ်ခွ စက်၏အမ    ညို့်သညို့်ဆနရာ၌ အမ  

မ ညို့်၍လည်ျိုးရသည်။ 

(2) ဆပျာို့ဆပျာငျ်ိုးဆသာဆပမသ ု ို့မဟုတ်ကွနက်ရစ်တံုျိုးစသညို့်၊ စက်က ုယ် ည်လ ကျသွာျိုးန္ ငုဆ်သာမတည်မဖင မ်ဆသာ ဆနရာမျာျိုး တငွလ်ုပ်ငနျ်ိုးက ု

သတ  ာျိုးဖပ ျိုးလုပ်ဆ ာငပ်ေါ။

(3) crawler (crawler belts) န္ငှို့ပ်တ်သတ်၍ ဆဒေါငလ် ုက်ဦျိုးတည်ဖပ ျိုးအလုပ်လုပ်ပခငျ်ိုးသည်၊ ဆဘျိုးတ ုက်ဦျိုးတည်ပခငျ်ိုးန္ငှို့ ် န္ှု ငျ်ိုးယှဉ်ပေါကတည်

ဖင မ်မှုမရှ ဘ  စက်က ုယ် ည်ဆပေါ်ဆလာဆပေါ်ကာဆပမ ာက်တက်ပခငျ်ိုး၊ လ ကျပခငျ်ိုးမျာျိုးပဖစ်သညို့် ဆဘျိုးအန္တရာယ်ရှ န္ ငုမ်ှုပမငို့မ်ာျိုးသည်။

(4) ကက တ်ခွ သညို့်လုပ်ငနျ်ိုးလုပ်သညို့်အခေါ ဆကာ် ုတ်ပခငျ်ိုးသည်ကက တ်ခွ စက်၏လက်တံ (arm) ဆကွျိုးဖပ ျိုးပုံဆပပာငျ်ိုးပခငျ်ိုး သ ု ို့မဟုတ် ကျ ြိုျိုးပခငျ်ိုး၊ pin

ဆလာငက်ျွမ်ျိုးပခငျ်ိုးန္ငှို့က်ျ ြိုျိုးပ ို့ပခငျ်ိုး၊ စက်က ုယ် ည်ပျက်စ ျိုးဆစန္ ငုဆ်သာအဆကကာငျ်ိုးအရငျ်ိုး ပဖစ်လာဆသာဆကကာငို့မ်ပပြိုလုပ်ရ။

(MY)
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■ဆမျိုးခွနျ်ိုးနပံေါတ် 27 (အလုပ်ဖပ ျိုးသညို့်ဆနာက်သတ ပပြိုရနအ်ချက်မျာျိုး)

အလုပ်ဖပ ျိုးသညို့်ဆနာက်သတ ပပြိုရနအ်ချက်မျာျိုးန္ငှို့စ်ပ်လျဉ်ျိုး၍၊ ဆအာက်ပေါရှငျ်ိုးလငျ်ိုးချက် 4 ခုအတွငျ်ိုးမှ မှနက်နဆ်သာ 1 ခုက ုဆရွျိုးချယ်ပေါ။

(1) အဖွင်ို့အပ တ် လငဒ်ေါဆချာငျ်ိုး(Cylinder rod) က ုကာကွယ်ရန၊် ပဖတ်ဆတာက်သညို့်လက်တံ (arm) က ုပဖန ို့က်ာျိုး  ာျိုးသညို့ ်

အဆနအ ာျိုးအတ ုငျ်ိုး ာျိုးကာတည်ဖင မ်ဆသာပုံစံအဆနအ ာျိုးပဖငို့က်ွနက်ရစ်ကက တ်ခွ က ရ ယာက ုဆပမပပငဆ်ပေါ်သ ု ို့တပ်ပေါ။ 

(2) ကွနက်ရစ်ကက တ်ခွ က ရ ယာတငွက်ပ်ဆနဆသာ ွှံ ွဲ့မျာျိုးက ုဖယ်ရနမ်လ ုအပ်ပေါ။

(3) ကွနက်ရစ်ကက တ်ခွ က ရ ယာက  ု လက်တံ (arm)အပ ုငျ်ိုးမှဖယ် ုတ်သညို့်အခေါ၊ တတ်န္ ငုသ်မျှဟ ုက်ဒဆရာလစ်  အပူ ချ နပ်မငို့ဆ်နစဉ်

လုပ်ဆ ာငပ်ေါ။

(4) ဟ ုက်ဒဆရာလစ်ဆရပ ုက်က ုအပဖြိုတ်အတပ်လုပ်စဉ်စသည်တ ု ို့တွင ် ဟ ုက်ဒဆရာလစ်  အတွငျ်ိုးပပငပ်မှအရာမျာျိုးပေါဝင ် ဆရာ စပ်ဆနဆသာ်

လည်ျိုးက စစမရှ ပေါ။

■ဆမျိုးခွနျ်ိုးနပံေါတ် 28 (အလုပ်ဖပ ျိုးသညို့်ဆနာက်သတ ပပြိုရနအ်ချက်မျာျိုး)

အလုပ်ဖပ ျိုးသညို့်ဆနာက်သတ ပပြိုရနအ်ချက်မျာျိုးန္ငှို့စ်ပ်လျဉ်ျိုး၍၊ ဆအာက်ပေါရှငျ်ိုးလငျ်ိုးချက် 4 ခုအတွငျ်ိုးမှ မှနက်နဆ်သာ 1 ခုက ုဆရွျိုးချယ်ပေါ။

(1) ပဖြိုတ် ာျိုးဆသာကွနက်ရစ်ကက တ်ခွ က ရ ယာက ုခနျ်ိုးပပငတ်ွငသ် ုဆလှာငသ်ညို့်အခေါတွငလ်ည်ျိုး၊ မ ုျိုးဆရမကျဆအာငက်ာရန ်အခငျ်ိုးအုပ်ရနမ်လ ုပေါ။

(2) စက်က ုယ် ည်တွငက်ပ်ဆနဆသာ ွှံ ွဲ့ န္ငှို့ဆ်ရက ုဖယ်ရှာျိုးပေါ။

(3) စက်က ုယ် ည်တွင ်  ပဖညို့်ပခငျ်ိုးစသည်တ ု ို့က ုဆနာက်တစ်ကက မ်လုပ်ငနျ်ိုးမစမ လုပ်ဆ ာငပ်ေါ။

(4) ဟ ုကဒ်ဆရာလစ် လငဒ်ေါဆချာငျ်ိုး(Cylinder rod) မျက်န္ာှပပငဆ်ပေါ်ကျလာဆသာဆရစက်န္ငှို့ရံွ် ွဲ့တ ု ို့က ု၊ အ ို့ဒ အတ ုငျ်ိုး ာျိုးရ မည်။

■ဆမျိုးခွနျ်ိုးနပံေါတ် 29 (mechanical grab ၏ဝ ဆသသလကခဏာမျာျိုး)

mechanical grab ၏ဝ ဆသသလကခဏာမျာျိုးန္ငှို့စ်ပ်လျဉ်ျိုး၍၊ ဆအာက်ပေါရှငျ်ိုးလငျ်ိုးချက် 4 ခုအတွငျ်ိုးမှ မှနက်နဆ်သာ 1 ခုက ုဆရွျိုးချယ်ပေါ။

(1) mechanical grab က ု သစ်သာျိုးအ မ်စသည်တ ု ို့က ုဖဖ ြိုဖျက်ပခငျ်ိုးန္ငှို့ ်အပ ုငျ်ိုးအစမျာျိုးစွန ို့ပ်စ်ပခငျ်ိုးလုပ်ငနျ်ိုးစသည် တ ု ို့တွငအ်သံုျိုးပပြို၍မရပေါ။

(2) ပစ်မှတ်အရာဝတထ ြိုက ုဖဖ ြိုဖျကသ်ညို့်အခေါ၊  ူညံသနံ္ငှို့ဖ်ဖ ြိုဖျက်ဖပ ျိုးဆသာအရာမျာျိုးလွငို့ ွ်က်လာပခငျ်ိုးမျာျိုးစွာရှ သည်။

(3) အပ ုငျ်ိုးအစမျာျိုးစွန ို့ပ်စ်ပခငျ်ိုးတွင၊် အမျ ြိုျိုးမျ ြိုျိုးဆသာ ု ည်၊ ကုနက်ကမ်ျိုး၊ ပုံသဏ္ဍာနမ်ျာျိုးဆရာစပ်ဆနသည်ကခွ ပခာျိုးဖပ ျိုး စွန ို့ပ်စ်ရာတွင ်လက်သည်ျိုး

(bucket) က ုသံုျိုးပေါကပ ုမ ု  ဆရာက်သည်။

(4) အ ူျိုးသပဖငို့သ်စ်သာျိုးအမျ ြိုျိုးအစာျိုးစသည်တ ု ို့၏ ဆပေါ ို့ပေါျိုးဆသာပစစည်ျိုးမျာျိုး၊ တ ုငရ်ှည်မျာျိုးန္ငှို့သ်မံဏ ဆဘာငမ်ျာျိုး၊ အ ည် အမျ ြိုျိုးအစာျိုး 

က ို့သ ု ို့ဆပျာို့ဆပျာငျ်ိုးဆသာအရာမျာျိုးက ုအလွယ်တကူ ုပ်က ုင၊် ခွ ပခာျိုး၊ တငဆ် ာငန်္ ငုသ်ည်။ 

(MY)
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■ဆမျိုးခွနျ်ိုးနပံေါတ် 30 (Gripper ၏အစ တ်အပ ုငျ်ိုးတစ်ခုစ ၏အမည်မျာျိုးန္ငှို့လု်ပ်ဆ ာငခ်ျက်မျာျိုး)

Gripper ၏အစ တ်အပ ုငျ်ိုးတစ်ခုစ ၏အမည်မျာျိုးန္ငှို့လု်ပ်ဆ ာငခ်ျကမ်ျာျိုးန္ငှို့စ်ပ်လျဉ်ျိုး၍ ဆအာက်ပေါရှငျ်ိုးလငျ်ိုးချက် 4 ခုအတွငျ်ိုးမှ 

မသငို့ဆ်လျာ် ံုျိုးဆသာ 1 ခုက ုဆရွျိုးချယ်ပေါ။ 

(1) Gripper က ု၊ ည ပ်ယူသညို့်လက်တံ (arm) စသည်တ ု ို့ပဖငို့ဖ်ွ ွဲ့စည်ျိုး ာျိုးသည်။

(2) Gripper က ု၊ ည ပ်ယူသညို့်ချ တ်စသည်တ ု ို့ပဖငို့ဖ်ွ ွဲ့စည်ျိုး ာျိုးသည်။

(3) Gripper က ု၊ ဗဟ ုဖရ န ်စသည်တ ု ို့ပဖငို့ဖ်ွ ွဲ့စည်ျိုး ာျိုးသည်။

(4) Gripper က ု၊ အဆပေါ် ပ ုငျ်ိုးဖရ နစ်သည်တ ု ို့ပဖငို့ဖ်ွ ွဲ့စည်ျိုး ာျိုးသည်။

■ဆမျိုးခွနျ်ိုးနပံေါတ် 31 (Gripper အမျ ြိုျိုးအစာျိုး)

Gripper အမျ ြိုျိုးအစာျိုးန္ငှို့စ်ပ်လျဉ်ျိုး၍၊ ဆအာက်ပေါရှငျ်ိုးလငျ်ိုးချက် 4 ခုအတွငျ်ိုးမှ မှနက်နဆ်သာ 1 ခုက ုဆရွျိုးချယ်ပေါ။

(1) လည်ပတ်က ရ ယာပေါဖပ ျိုး၊ အတွငျ်ိုး လငဒ်ေါ (Cylinder) လုပ်ဆ ာငသ်ညို့်ပုံစံ Gripper သည်၊ အတငွျ်ိုး လငဒ်ေါ ပဖငို့ ်လငဒ်ေါ ဘယ်ညာ

လွှ ပခငျ်ိုးန္ငှို့ဟ် ုက်ဒဆရာလစ်လှညို့်ပခငျ်ိုးပဖငို့၊် ည ပ်ယူဆ ာငို့န်္ငှို့ဆ်ပျာို့ဆပပာငျ်ိုးဆသာဆနရာက ု  ံုျိုးပဖတ် ရာတွငက် ုလွတ်လပ်စွာလုပ်ဆ ာင်

န္ ငုသ်ည်။

(2) အတွငျ်ိုး လငဒ်ေါပဖငို့ ်လငဒ်ေါ(Cylinder)ဘယ်ညာလွှ ပခငျ်ိုးတွင၊် ည ပ်ယူဆ ာငို့က် ုချ နည်  ၍မရပေါ။

(3) အပပင ်လငဒ်ေါ(Cylinder)ပဖငို့ ်လငဒ်ေါဘယ်ညာလွှ ပခငျ်ိုးတွင၊် ည ပ်ယူဆ ာငို့က် ုချ နည်  ပခငျ်ိုးက ု လွတ်လပ်စွာလုပ်ဆ ာင ်န္ ငုသ်ည။်

(4) gripper န္ငှို့စ်က်က ုယ် ည်၏ဆပေါငျ်ိုးစပ်ပေါက၊ အာျိုးပဖညို့်ရနလ် ုအပ်သည်သညို့်အရာမရှ ပေါ။

■ဆမျိုးခွနျ်ိုးနပံေါတ် 32 (Gripper ဆရွျိုးချယ်ပခငျ်ိုးန္ငှို့တ်ပ် ငပ်ခငျ်ိုး)

Gripper ဆရွျိုးချယ်ပခငျ်ိုးန္ငှို့တ်ပ် ငပ်ခငျ်ိုး န္ငှို့စ်ပ်လျဉ်ျိုး၍၊ ဆအာက်ပေါရှငျ်ိုးလငျ်ိုးချက် 4 ခုအတွငျ်ိုးမှ မှနက်နဆ်သာ 1 ခုက ုဆရွျိုးချယ်ပေါ။

(1) အသံုျိုးပပြိုမှုန္ငှို့က် ုက်ည ဆသာ Gripper ပုံစံန္ငှို့၊် ည ပ်ယူမညို့်အရာန္ငှို့က် ုက်ည ဆသာ Gripper အရွယ်အစာျိုးန္ငှို့မ်သက်  ုငပ်ေါ။

(2) Gripper ၏လ ုအပ်ဆသာ  ပမာဏန္ငှို့ ် က ုယ် ည်၏ည ပ်ယူ ွ တငသ်ညို့်အဆလျိုးချ န်တ် ု ို့၏ဟနခ်ျက်က ုလ ုက်ဖပ ျိုး၊ ဟ ုက်ဒ ဆရာလစ်၊

အဆလျိုးချ န ်တ ု ို့န္ငှို့သ်ငို့ဆ်လျာ်ဆသာစက်က ုယ် ည်က ုဆရွျိုးချယ်ရနမ်လ ုပေါ။

(3) စက်က ုယ် ည်၏ဟ ုက်ဒဆရာလစ် ာျိုးကစ်ပဖငို့၊် Gripper အတွက်ဟ ုက်ဒဆရာလစ်အရငျ်ိုးအပမစ်က ု ုတ်ယူကာ၊ ဟ ုက်ဒ ဆရာလစ်ပန ို့၊်

လက်တံ(Boom)၊ လက်တ ံ(arm) တ ု ို့မှတစ် ငို့ ်Gripper အတွက်ဟ ုက်ဒဆရာလစ် ာျိုးကစ်က ု ဆ ာက်ပံို့ဆပျိုးသည်။

(4) စက်က ုယ် ည်ဆပေါ်မူတည်၍ ဟ ုက်ဒဆရာလစ်အ  ု ို့ရှငန်္ငှို့ ်Relief Valve စသည်တ ု ို့က ု ညို့်ရနလ် ုအပ်မှုမရှ ပေါ။

(MY)
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■ဆမျိုးခွနျ်ိုးနပံေါတ် 33 (mechanical grab ၏ဆယဘုယျလုပ်ဆ ာငမ်ှုနည်ျိုးလမ်ျိုး)

mechanical grab ၏ဆယဘုယျလုပ်ဆ ာငမ်ှုနည်ျိုးလမ်ျိုးန္ငှို့စ်ပ်လျဉ်ျိုး၍၊ ဆအာက်ပေါရှငျ်ိုးလငျ်ိုးချက် 4 ခုအတွငျ်ိုးမှ မှနက်နဆ်သာ 1

ခုက ုဆရွျိုးချယ်ပေါ။ 

(1) mechanical grab အသံုျိုးပပြိုဆသာလုပ်ငနျ်ိုးလုပ်ဆ ာငသ်ညို့်အခေါ၊ mechanical grab ၏အမ   ညို့်သညို့် ဆနရာ၌အမ  

မ ညို့်၍လည်ျိုးရသည်။

(2) ဆပျာို့ဆပျာငျ်ိုးဆသာဆပမသ ု ို့မဟုတ်ကွနက်ရစ်တံုျိုးစသညို့်၊ စက်က ုယ် ည်လ ကျသွာျိုးန္ ငုဆ်သာမတည်မဖင မ်ဆသာ ဆနရာမျာျိုး တငွလ်ုပ်ငနျ်ိုးက ု

သတ  ာျိုးဖပ ျိုးလုပ်ဆ ာငပ်ေါ။

(3) crawler (crawler belts) န္ငှို့ပ်တ်သတ်၍ ဆဒေါငလ် ုက်ဦျိုးတည်ဖပ ျိုးအလုပ်လုပ်ပခငျ်ိုးသည်၊ ဆဘျိုးတ ုက်ဦျိုးတည်ပခငျ်ိုး န္ငှို့န်္ ှု ငျ်ိုးယှဉ်ပေါက

တည်ဖင မ်မှုမရှ ဘ  စက်က ုယ် ည်ဆပေါ်ဆလာဆပေါ်ကာ ဆပမ ာက်တက်ပခငျ်ိုး၊ လ ကျပခငျ်ိုးမျာျိုးပဖစ်သညို့် ဆဘျိုးအန္တရာယ်ရှ န္ ငုမ်ှုပမငို့မ်ာျိုးသည်။

(4) ည ပ်ယူသညို့်လုပ်ငနျ်ိုးလုပ်သညို့်အခေါ ဆကာ် ုတ်ပခငျ်ိုးသည် mechanical grab ၏လက်တံ (arm) ဆကွျိုးဖပ ျိုးပုံဆပပာငျ်ိုးပခငျ်ိုး သ ု ို့မဟုတ်

ကျ ြိုျိုးပခငျ်ိုး၊ pin ဆလာငက်ျွမ်ျိုးပခငျ်ိုးန္ငှို့က်ျ ြိုျိုးပ ို့ပခငျ်ိုး၊ စက်က ုယ် ည်ပျက်စ ျိုးဆစန္ ငုဆ်သာ အဆကကာငျ်ိုးအရငျ်ိုး ပဖစ်လာဆသာဆကကာငို့မ်ပပြိုလုပ်ရ။

■ဆမျိုးခွနျ်ိုးနပံေါတ် 34 (အလုပ်ဖပ ျိုးသညို့်ဆနာက်သတ ပပြိုရနအ်ချက်မျာျိုး)

အလုပ်ဖပ ျိုးသညို့်ဆနာက်သတ ပပြိုရနအ်ချက်မျာျိုး န္ငှို့စ်ပ်လျဉ်ျိုး၍၊ ဆအာက်ပေါရှငျ်ိုးလငျ်ိုးချက် 4 ခုအတွငျ်ိုးမှ မှနက်နဆ်သာ 1 ခုက ုဆရွျိုးချယ်ပေါ။

(1) Gripper တပ် င ်ာျိုးဆသာစက်က ုယ် ည်က ု၊ မာဆကျာဖပ ျိုးဆပခာက်ဆသွွဲ့ဆသာဆပမပပန ို့ဆ်နရာတွငရ်ပ်ပေါ။

(2) Gripper တွငက်ပ်ဆနဆသာ ွှံ ွဲ့မျာျိုးက ုမဖယ်ပေါန္ငှို့။်

(3) Gripper က ုစက်က ုယ် ည်၏ လက်တံ (arm) အပ ုငျ်ိုးမှဖယ် ုတ်သညို့်အခေါ၊ တတ်န္ ငုသ်မျှဟ ုက်ဒဆရာလစ်   အပူချ နပ်မငို့ဆ်နစဉ် 

လုပ်ဆ ာငပ်ေါ။

(4) ဟ ုက်ဒဆရာလစ်ဆရပ ုက်က ုအပဖြိုတ်အတပ်လုပ်စဉ်စသည်တ ု ို့တွင၊် ဟ ုက်ဒဆရာလစ်  အတွငျ်ိုးပပငပ်မှအရာမျာျိုး ပေါဝငဆ်ရာ စပ်မဆနဆစရနလ်ံု

ဆလာက်စွာသတ ပပြိုပေါ။

■ဆမျိုးခွနျ်ိုးနပံေါတ် 35 (ပူျိုးတွ စက်က ရ ယာမျာျိုးဖယ်ရှာျိုးပခငျ်ိုး)

ပူျိုးတွ စက်က ရ ယာမျာျိုးဖယ်ရှာျိုးပခငျ်ိုးန္ငှို့စ်ပ်လျဉ်ျိုး၍၊ ဆအာက်ပေါရှငျ်ိုးလငျ်ိုးချက် 4 ခုအတွငျ်ိုးမှ မှနက်နဆ်သာ 1 ခုက ုဆရွျိုးချယ်ပေါ။

(1) ပူျိုးတွ စက်က ရ ယာမျာျိုးက ုတပ် ငပ်ခငျ်ိုးန္ငှို့ ်ပဖြိုတ်ပခငျ်ိုးလုပ်ငနျ်ိုးက ုလုပ်ငနျ်ိုးခွငစ် မံသူ၏တ ုက်  ုက်ညွှနက်ကာျိုးမှုက ုမလ ုအပ်ပေါ။

(2) ဖဖ ြိုဖျက်သညို့်စက်ယန္တရာျိုး၏အသံုျိုးပပပုံရှငျ်ိုးလငျ်ိုးချက်စာအုပ်တွငဆ်ဖာ်ပပ ာျိုးဆသာလုပ် ုံျိုးလုပ်နည်ျိုးအတ ုငျ်ိုး၊ ပူျိုးတွ စက် က ရ ယာမျာျိုးက ု

တပ် ငပ်ခငျ်ိုးန္ငှို့ ်ပဖြိုတ်ပခငျ်ိုးဆ ာငရွ်က်ရမည်။

(3) လက်တံ (arm)၊ လက်တံ(Boom) ပပြိုတ်ကျပခငျ်ိုးမပဖစ်ဆစရန၊် လုံပခံြိုဆရျိုးဆ ာက်  ုင၊် လုံပခံြိုဆရျိုးဂျ ြိုက် စသည်တ ု ို့က ုသံုျိုးရန ်မလ ုအပ်ပေါ။

(4) ပူျိုးတွ စက်က ရ ယာမျာျိုးဖပ ြိုကျပခငျ်ိုးစသည်တ ု ို့က ုကာကွယ်ရနစ်ငက် ုအသံုျိုးမပပြိုရပေါ။
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■ဆမျိုးခွနျ်ိုးနပံေါတ် 36 (ဝနတ်ငပ်ခငျ်ိုးန္ငှို့ခ်ျပခငျ်ိုး)

ဝနတ်ငပ်ခငျ်ိုးန္ငှို့ခ်ျပခငျ်ိုးန္ငှို့စ်ပ်လျဉ်ျိုး၍၊ ဆအာက်ပေါရှငျ်ိုးလငျ်ိုးချက် 4 ခုအတငွျ်ိုးမှ မှနက်နဆ်သာ 1 ခုက ုဆရွျိုးချယ်ပေါ။

(1) ဖဖ ြိုဖျက်သညို့်ဆ ာက်လုပ်ဆရျိုးစက်ယန္တရာျိုးမျာျိုးက ု  ဆရလာကာျိုး (သ ု ို့)  ရပ်ကာျိုးစသည်တ ု ို့ဆပေါ်တွငတ်ငဆ် ာင ် ဖပ ျိုးဆပပာငျ်ိုးဆ ွှွဲ့သညို့်အခေါ၊ 

ဆ ာက်လုပ်ဆရျိုးစက်ယန္တရာျိုးမျာျိုးက ုဆပပာငျ်ိုးဆရွွဲ့ရနအ်တွက် သ ျိုးသန ို့အ်သံုျိုးပပြိုဆသာယာဉ်က ျ ျအုသံုျိုးပပြိုရနမ်လ ုပေါ။ 

(2) ဆပပာငျ်ိုးဆရွွဲ့မညို့်ဖဖ ြိုဖျက်သညို့်ဆ ာက်လုပ်ဆရျိုးစက်ယန္တရာျိုးမျာျိုးတငပ်ခငျ်ိုးန္ငှို့ခ်ျပခငျ်ိုးအတွက် လုပ်ငနျ်ိုးခွငစ် မံသူက ုသတ်မှတ် ဖပ ျိုး၊   ုသူ၏ညွှန ်

ကကာျိုးမှုပဖငို့မ်ဆ ာငရွ်က်၍လည်ျိုးရသည်။

(3) တငပ်ခငျ်ိုးန္ငှို့ခ်ျပခငျ်ိုးပပြိုလုပ်မညို့်ဆနရာသည် စည်ျိုးမျဉ်ျိုးစည်ျိုးကမ်ျိုးအရ  ုလျှင ် အတက်အ ငျ်ိုးမျာျိုးရှ ဖပ ျိုးဆပျာို့ဆပျာငျ်ိုးဆသာ ဆပမတွငလ်ုပ်

ဆ ာငရ်မည။်

(4) သယ်ယူပ ု ို့ဆ ာငဆ်ရျိုးသ ျိုးသန် ို့သံုျိုးဆမာ်ဆတာ်ယာဉ်၏ ပစစည်ျိုးတငရ်နဆ်နရာတွငတ်ပ်ရသညို့် တက်ရနသ်ံုျိုးဆသာက ရ ယာ (လမ်ျိုးခငျ်ိုးပပာျိုး) က ု

crawler သ ု ို့မဟုတ် တာယာလှညို့်ပခငျ်ိုးဆကကာငို့ ် တက်ရနသ်ံုျိုးဆသာက ရ ယ သည ် ပစစည်ျိုးတငရ်န ် ဆနရာမှလွတ်မသွာျိုးဆစရန်

လက်သည်ျိုးပေါဆသာ တက်ရနသ်ံုျိုးဆသာက ရ ယာက ုသံုျိုးပေါ။

■ဆမျိုးခွနျ်ိုးနပံေါတ် 37 (က ယ်ုတ ငုဆ်မာငျ်ိုးန္ငှပ်ခငျ်ိုး (Self-propelled) ပဖငို့ဆ်ပပာငျ်ိုးဆ ွှွဲ့ဆသာအခေါ)

က ယ်ုတ ငုဆ်မာငျ်ိုးန္ငှပ်ခငျ်ိုး (Self-propelled) ပဖငို့ဆ်ပပာငျ်ိုးဆ ွှွဲ့ဆသာအခေါန္ငှို့စ်ပ်လျဉ်ျိုး၍၊ ဆအာက်ပေါရှငျ်ိုးလငျ်ိုးချက် 4 ခုအတွငျ်ိုးမှ မှနက်နဆ်သာ 1

ခုက ုဆရွျိုးချယ်ပေါ။ 

(1) ဆပျာို့ဆပျာငျ်ိုးဆသာလမ်ျိုးမမျာျိုးဆပေါ်တွငက်ာျိုးဆမာငျ်ိုးဆနစဉ် လမ်ျိုးပုခံုျိုးမျာျိုးဖပ ြိုလ ပခငျ်ိုးက ုသတ ပပြိုရနမ်လ ုအပ်ပေါ။

(2) လူမ ို့ရ ာျိုးလမ်ျိုးဂ တ်သ ု ို့မဟုတ်ကျဉ်ျိုးဆပမာငျ်ိုးဆသာဆနရာက ုပဖတ်သနျ်ိုးဆသာအခေါ၊ အန္တရာယ်ရှ မရှ ဆသချာဆအာငစ်စ်ရနမ်လ ု ပေါ။

(3) ဖဖ ြိုဖျက်သညို့်ဆ ာက်လုပ်ဆရျိုးစက်ယန္တရာျိုးမျာျိုးက ု ရ ာျိုးလမ်ျိုးဦျိုးဆခေါငျ်ိုးအဆပေါ် ရှ လ ုငျ်ိုး (Overhead line )၊ လျှပ်စစ် ဝေါယာကက ြိုျိုးန္ငှို့ ်တံတာျိုး

ဆဘာငဆ်အာက်မှပဖတ်သနျ်ိုးဆသာအခေါ၊ လက်တံ(Boom) အစွနျ်ိုးပဖငို့ ် ဆနသလာျိုးစသညို့်၊ အကွာအဆဝျိုးခွ ပခာျိုးပခငျ်ိုးက ုလုံလုံဆလာက်ဆလာက်

ပဖစ်ဆအာငလ်ုပ်ပေါ။

(4) မတတ်သာ၍ ဆ ာက်လုပ်ဆရျိုးယန္တရာျိုးက ု က ယ်ုတ ငုဆ်မာငျ်ိုးန္ငှပ်ခငျ်ိုး (Self-propelled) ပဖငို့ဆ်ပပာငျ်ိုးဆ ွှွဲ့ဆသာအခေါ၊ လမ်ျိုးပမ်ျိုး က်သွယ်ဆရျိုး

ဥပဆဒ၊ လမ်ျိုးပနျ်ိုး က်သွယ်ဆရျိုးယာဉ်ဥပဆဒ၊ ယာဉ်ကန ို့သ်တ်အမ န ို့စ်သညို့် သက်  ုငဆ်သာ ဥပ ဆဒမျာျိုးက ုလ ုက်နာရမည်။

(MY)
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အခနျ်ိုး 5 ဖဖ ြိုဖျက်သညို့ဆ် ာက်လုပ်ဆရျိုးစက်ယန္တရာျိုးမျာျိုး၏စစ်ဆ ျိုးပခငျ်ိုးန္ငှို့ ် နျ်ိုးသ မ်ျိုးပခငျ်ိုး

■ဆမျိုးခွနျ်ိုးနပံေါတ် 38 (စစ်ဆ ျိုးပခငျ်ိုးန္ငှို့ ် နျ်ိုးသ မ်ျိုးပခငျ်ိုးအတွက်ဆယဘုယျကက ြိုတငသ်တ ဆပျိုးချက်မျာျိုး)

စစ်ဆ ျိုးပခငျ်ိုးန္ငှို့ ် နျ်ိုးသ မ်ျိုးပခငျ်ိုးအတွက်ဆယဘုယျကက ြိုတငသ်တ ဆပျိုးချက်မျာျိုးန္ငှို့စ်ပ်လျဉ်ျိုး၍၊ ဆအာက်ပေါရှငျ်ိုးလငျ်ိုးချက် 4 ခုအတွငျ်ိုးမှ 

မှနက်နဆ်သာ 1 ခုက ုဆရွျိုးချယ်ပေါ။ 

(1) လုပ်ငနျ်ိုးခွငစ်စ်ဆ ျိုးပခငျ်ိုးန္ငှို့ပ်ပြိုပပင ် နျ်ိုးသ မ်ျိုးပခငျ်ိုးပပြိုလုပ်ဆသာအခေါအတက်အ ငျ်ိုးမျာျိုးရှ ဆသာ ဆပမဆပေါ်တွငဖ်ဖ ြိုဖျက်သညို့ ်

ဆ ာက်လုပ်ဆရျိုးစက် ယန္တရာျိုးမျာျိုးက ုရပ်ပေါ။ 

(2) ဖဖ ြိုဖျက်သညို့်ဆ ာက်လုပ်ဆရျိုးစက်ယန္တရာျိုး၏လုပ်ဆ ာငဆ်စသညို့က် ရ ယာတစ်ခုစ တွင၊် လုံပခံြိုဆရျိုးဆသာို့၊ ဘရ တ်က ုမပျက် မကွက်နငျ်ိုးပေါ။ 

(3) ဖဖ ြိုဖျက်သညို့်ဆ ာက်လုပ်ဆရျိုးစက်ယန္တရာျိုးက ုပပြိုပပငရ်ာတွင ်လုပ်ငနျ်ိုးခွငစ် မံသူ၏ညွှနက်ကာျိုးမှုပဖငို့ ်ဆ ာငရွ်က်ရန ်မလ  ုအပ်ပေါ။ 

(4) စစ်ဆ ျိုးပခငျ်ိုးန္ငှို့ပ်ပြိုပပင ် နျ်ိုးသ မ်ျိုးပခငျ်ိုးဆ ာငရွ်က်ဆသာလုပ်ငနျ်ိုးဆနရာအတွငျ်ိုး မသက်  ုငသူ်မျာျိုးက ုဝငခ်ွငို့မ်ပပြိုရနမ်လ ု အပ်ပေါ။

■ဆမျိုးခွနျ်ိုးနပံေါတ် 39 (အငဂ်ျငစ်က်မန္ှု ျိုးမ )

အငဂ်ျငစ်က်မန္ှု ျိုးမ  န္ငှို့စ်ပ်လျဉ်ျိုး၍၊ ဆအာက်ပေါရှငျ်ိုးလငျ်ိုးချက် 4 ခုအတွငျ်ိုးမှ မှနက်နဆ်သာ 1 ခုက ုဆရွျိုးချယ်ပေါ။

(1) ဆပမဆပေါ်တွငဆ်ရန္ငှို့ ် ယ ုစ မို့်မှုမရှ ဆကကာငျ်ိုး၊ ပ ုက်မျာျိုးမှယ ုစ မို့်မှုမရှ ဆကကာငျ်ိုးစက်က ုယ် ည်က ု လှညို့်ပတ်ကကညို့်ဖပ ျိုးစစ်ဆ ျိုး ပေါ။

(2) ဆရတ ုငက် အဖံုျိုးက ုဖွငို့ဖ်ပ ျိုး၊ ဆရဗလာပဖစ်ဆနသလာျိုး  ုတာစစ်ဆ ျိုးပေါ။

(3) အလုပ်ဖပ ျိုးသွာျိုးပေါက ဆလာငစ်ာ  ပဖညို့်တငျ်ိုးဖပ ျိုး၊ အလုပ်မစတငခ်င ်ဆလာငစ်ာ  တ ုငက် က  ုစစ် ုတ်ပေါ။

(4) တာယာဆလဖ အာျိုးက ုအလုပ်မလုပ်မ  တာယာပူဆနစဉ် တ ုငျ်ိုးတာပေါ။

■ဆမျိုးခွနျ်ိုးနပံေါတ် 40 (အငဂ်ျငစ်က်န္ှု ျိုးဖပ ျိုးဆနာက်)

အငဂ်ျငစ်က်န္ှု ျိုးဖပ ျိုးဆနာက်န္ငှို့စ်ပ်လျဉ်ျိုး၍၊ ဆအာက်ပေါရှငျ်ိုးလငျ်ိုးချက် 4 ခုအတွငျ်ိုးမှ မှနက်နဆ်သာ 1 ခုက ုဆရွျိုးချယ်ပေါ။

(1) အငဂ်ျငစ်က်န္ှု ျိုးဖပ ျိုးဆနာက် ယာဉ်က ုမဆမာငျ်ိုးဘ န္ှု ျိုး ာျိုးသညို့်အတ ုငျ်ိုး ာျိုးပခငျ်ိုး (Idling ) က လုံုလုံဆလာက်ဆလာက် လုပ်ဆ ာငဖ်ပ ျိုး၊

တ ုငျ်ိုးတာက ရ ယာတစ်ခုစ ၏လည်ပတ်မှုန္ငှို့ ်ဆစာငို့က်ကညို့်ဆလို့လာဆရျိုးစနစ် အဆပခအဆနက ုစစ်ဆ ျိုးပေါ။

(2) အငဂ်ျငက် ုရပ် ာျိုးသညို့်အခေါတွငဆ်ရ၊   ယ ုစ မို့်မှုမရှ လျှင၊် အငဂ်ျငက် ုန္ှု ျိုးလ ုက်သညို့်အခေါယ ုစ မို့်ဆနပခငျ်ိုးမရှ ပေါ။

(3) low idle ၊ high idle ၊ full stall န္ငှို့လ်ည်ပတ်မှုပမနန်္ှုနျ်ိုးက ုဆပပာငျ်ိုးဖပ ျိုး၊   ုအချ နတ်ွင ် အ ပ်ဆဇာဆငွွဲ့အဆရာင၊် အငဂ်ျငသ်၊ံ

အ ပ်ဆဇာဆငွွဲ့အနံ ို့န္ငှို့တ်ုနခ်ေါမှုတ ု ို့တွင ်မူမမှနပ်ခငျ်ိုးရှ မရှ စစ်ဆ ျိုးရနမ်လ ုအပ်ပေါ။

(4) ပူျိုးတွ စက်က ရ ယာမျာျိုး၊ လက်တံ (arm)၊ လက်တံ(Boom) စသည်တ ု ို့ ဆချာဆချာဆမွွဲ့ဆမွွဲ့လှုပ်ရှာျိုးဆကကာငျ်ိုးစစ်ဆ ျိုးရန ်မလ ုအပ်ပေါ။

(MY)
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■ဆမျိုးခွနျ်ိုးနပံေါတ် 41 (အလုပ်ဖပ ျိုးသညို့်ဆနာက်)

အလုပ်ဖပ ျိုးသညို့်ဆနာက် န္ငှို့စ်ပ်လျဉ်ျိုး၍၊ ဆအာက်ပေါရှငျ်ိုးလငျ်ိုးချက် 4 ခုအတွငျ်ိုးမှ မှနက်နဆ်သာ 1 ခုက ုဆရွျိုးချယ်ပေါ။

(1) ကကမ်ျိုးပပငဘု်တ်ပပာျိုး၊ ဆပခနငျ်ိုးပပာျိုး၊ လ ဗာစသည်တ ု ို့တွင ်ရွှံန္ငှို့ ် မျာျိုးဆပကျံဆနပေါက၊ ဆချာ် ွက်လွယ်ဆသာဆကကာငို့၊် ဆကာငျ်ိုးဆကာငျ်ိုးသုတ်ပေါ။

(2) ဆလာငစ်ာ  ပဖညို့်သွငျ်ိုးပခငျ်ိုးက ုအငဂ်ျငက် ုမရပ်ဘ ပပြိုလုပ်ပေါ။

(3) ကာျိုးရပ်နာျိုးရာဆနရာသည်ည ညာပပန ို့ပ်ပြူျိုးသညို့်ဆနရာပဖစ်ပေါက၊ ဆကျာက်တံုျိုးမျာျိုးပပြိုတ်ကျပခငျ်ိုး၊ ဆရကက ျိုးပခငျ်ိုး၊ ဆပမဖပ ြိုပခငျ်ိုး မျာျိုးစသည်တ ု ို့၏

အန္တရာယ်ရှ သညို့်ဆနရာပဖစ်လျှငလ်ည်ျိုးရသည်။

(4) အပပငဘ်က်တွင ်ာျိုးရပေါက စက်က ုအကာပဖငို့အ်ုပ်ရနမ်လ ုပေါ။

(MY)
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အခနျ်ိုး 6 ဖဖ ြိုဖျက်သညို့်လုပ်ငနျ်ိုးန္ငှို့ ်က်စပ်ဆသာက စစရပ်မျာျိုး 

■ဆမျိုးခွနျ်ိုးနပံေါတ် 42 (အန္တရာယ်ကငျ်ိုးစွာဆမာငျ်ိုးန္ငှရ်နမှ်တ်ယူ ာျိုးသငို့သ်ည်မျာျိုး)

အန္တရာယ်ကငျ်ိုးစွာဆမာငျ်ိုးန္ငှရ်နမှ်တယ်ူ ာျိုးသငို့သ်ည်မျာျိုးန္ငှို့စ်ပ်လျဉ်ျိုး၍၊ ဆအာက်ပေါရှငျ်ိုးလငျ်ိုးချက် 4 ခုအတွငျ်ိုးမှ မှနက်နဆ်သာ 1

ခုက ုဆရွျိုးချယ်ပေါ။ 

(1) ယာဉ်ဆမာငျ်ိုးသူသည် ဦျိုး ုပ်အမာန္ငှို့ ်ဆဘျိုးကငျ်ိုးလုံပခံြိုဆရျိုးပစစည်ျိုးက ရ ယာမျာျိုးက ု၀တ် ငရ်နမ်လ ုအပ်ပေါ။

(2) ယာဉ်ဆမာငျ်ိုးသူသည်   ုငခ်ံုခေါျိုးပတ်က ုပတ် ာျိုးရနမ်လ ုအပ်ပေါ။

(3) ယာဉ်ဆမာငျ်ိုးသူသည် ဆမာငျ်ိုးန္ငှခ်ွငို့အ်ရည်အချငျ်ိုးလက်မှတ်မ တတ ြူက ုအတူသယ်ဆ ာင ်ာျိုးဖပ ျိုးဆမာငျ်ိုးန္ငှရ်မည်။

(4) အလုပ်မလုပ်မ စစ်ဆ ျိုးပခငျ်ိုးက ုမပျက်မကွက်လုပ်ဆ ာငဖ်ပ ျိုး၊ ပုံမှနမ်ဟုတ်ဆသာအရာမျာျိုးမရှ ဆကကာငျ်ိုးအတည်ပပြိုပေါ။

■ဆမျိုးခွနျ်ိုးနပံေါတ် 43 (အချက်ပပပခငျ်ိုး၊ လမ်ျိုးညွှနခ်ျက်မျာျိုး လုပ် ုံျိုးလုပ်နည်ျိုး)

အချက်ပပပခငျ်ိုး၊ လမ်ျိုးညွှနခ်ျက်မျာျိုး လုပ် ုံျိုးလုပ်နည်ျိုးန္ငှို့စ်ပ်လျဉ်ျိုး၍၊ ဆအာက်ပေါရှငျ်ိုးလငျ်ိုးချက် 4 ခုအတွငျ်ိုးမှ မှနက်နဆ်သာ 1 ခုက ုဆရွျိုးချယ်ပေါ။

(1) ဖဖ ြိုဖျက်သညို့်စက်ယန္တရာျိုးက ုဆမာငျ်ိုးန္ငှရ်ာတွင၊် စည်ျိုးမျဉ်ျိုးအရ အချက်ပပသူ၏အချက်ပပမှုန္ငှို့် လမ်ျိုးညွှနသူ်၏အချက်ပပမှု၊ 

လမ်ျိုးညွှနမ်ှုပဖငို့မ်လုပ်ဆ ာင၍်လည်ျိုးရသည်။ 

(2) ယာဉ်ဆမာငျ်ိုးသူအဆနပဖငို့လု်ပ်ငနျ်ိုးမစမ တွင၊် ကက ြိုတငဖ်ပ ျိုးအချက်ပပသူန္ငှို့် လမ်ျိုးညွှနသူ်တ ု ို့ပဖငို့ ် အပခာျိုးဆသာဆ ာက်လုပ်ဆရျိုး 

စက်ယန္တရာျိုးစသည်တ ု ို့၏လုပ်ငနျ်ိုးအဆနအ ာျိုး၊ လုပ်သာျိုး၏အလုပ်ဆနရာ၊ အန္တရာယရ်ှ သညို့်ဆနရာန္ငှို့် အချက်ပပမှုနည်ျိုး 

လမ်ျိုးမျာျိုးန္ငှို့စ်ပ်လျဉ်ျိုးဖပ ျိုး လုံဆလာက်စွာတ ုငပ်ငဆ် ွျိုးဆန္ျွိုးရနမ်လ ုအပ်ပေါ။ 

(3) အချက်ပပသူန္ငှို့ ် လမ်ျိုးညွှနသူ်တ ု ို့ကု အ ူျိုးတာဝနဆ်ပျိုး ာျိုးဆသာ တာဝနရ်ှ သူမှ ဆရွျိုးချယ်ဆသာဆကကာငို့၊်   ုသူ၏ 

အချက်ပပမှုပဖငို့ဆ်မာငျ်ိုးန္ငှရ်နမ်လ ုအပ်ပေါ။ 

(4) လမ်ျိုးညွှနသူ်သည် ယာဉ်ဆမာငျ်ိုးသူန္ငှို့် အလုပ်သမာျိုးတ ု ို့မှပမငလွ်ယ်ဖပ ျိုးအတည်ပပြိုန္ ငုဆ်သာအဝတ်အစာျိုးဝတ်ဖပ ျိုး ပမငလွ်ယ် 

ဆသာလုပ်ငနျ်ိုးဆနရာတွငလ်ုပ်ဆ ာငရ်မည်။ 

(MY)
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အခနျ်ိုး 7 မကက ငျ်ိုးနစ်ပညာန္ငှို့လ်ျှပ်စစ်အသ ပညာ 

■ဆမျိုးခွနျ်ိုးနပံေါတ် 44 (အာျိုး၏ moment (moment of force))

အာျိုး၏ moment (moment of force) န္ငှို့စ်ပ်လျဉ်ျိုး၍ ဆအာက်ပေါရှငျ်ိုးလငျ်ိုးချက် 4 ခုအတွငျ်ိုးမှ မသငို့ဆ်လျာ် ံုျိုးဆသာ 1 ခုက ုဆရွျိုးချယ်ပေါ။

(1) ဥမငလ် ုဏဆ်ခေါငျ်ိုးအတွငျ်ိုးရှ ဆကျာက်တံုျိုးက ုဆဖာက်စက်ပဖငို့ခ်ွ ဆသာအခေါ၊ ဆဖာက်စက်က ုလ ကျဆအာငလု်ပ်ဆ ာငဆ်သာ ဆရွွဲ့လျာျိုးမှု moment

ရှ သည်။

(2) mechanical grab က ုသံုျိုးဖပ ျိုး ကွနက်ရစ်အပ ုငျ်ိုးအစမျာျိုး (gara)က ို့သ ု ို့အရာဝတထ ြိုတစ်ခုက ုည ပ်ယူသညို့်အခေါ၊ စက်က ုလ  ကျဆအာင်

လုပ်ဆ ာငဆ်သာဆရွွဲ့လျာျိုးမှု moment တစ်ခုရှ သည်။

(3) စက်မှအလှမ်ျိုး န ျိုးဆသာဆနရာရှ အရာဝတထ ြိုက ုည ပ်ယူဆသာအခေါ၊ စက်က ုလ ကျဆအာငလု်ပ်ဆ ာငသ်လ ုပဖစ်ဖပ ျိုးဆရွွဲ့လျာျိုးဆသာ moment

ကက ျိုးလာကာ၊ စက်လ ကျရနအ်န္တရာယ်က ုတ ုျိုးပွာျိုးဆစသည်။

(4) အ ူျိုးဖဖ ြိုဖျက်သညို့်စက်ယန္တရာျိုးသည်၊ လက်တံ(Boom)၏ဆ ာငို့ဆ်ပေါ်မူတည်ဖပ ျိုးစက်၏တည်ဖင မ်မှုပမာဏန မို့်လာကာ၊ လ ကျန္ ငုသ်ည်။

■ဆမျိုးခွနျ်ိုးနပံေါတ် 45 ( ွ ငငအ်ာျိုးဗဟ ခုျက်)

 ွ ငငအ်ာျိုးဗဟ ုချက် န္ငှို့စ်ပ်လျဉ်ျိုး၍၊ ဆအာက်ပေါရှငျ်ိုးလငျ်ိုးချက် 4 ခုအတငွျ်ိုးမှ မှနက်နဆ်သာ 1 ခုက ုဆရွျိုးချယ်ပေါ။ 

(1) အရာ၀တထ ြိုက ုအပ ုငျ်ိုးအစငယ်မျာျိုးပဖငို့ခ်ွ  ုတ်ဖပ ျိုးစဉ်ျိုးစာျိုးဆသာအခေါ၊ ခွ  ုတ် ာျိုးဆသာအပ ုငျ်ိုးအသ ျိုးသ ျိုးအဆပေါ် ွ ငငအ်ာျိုး မသက်ဆရာက်ပေါ။

(2) အရာ၀တထ မျာျိုးဆပေါ်တွင ် မျာျိုးစွာဆသာအဖပ ြိုငအ်ာျိုး ( ွ ငငအ်ာျိုး) သက်ဆရာက်မှုရှ သည်ဟုယူ န္ ငုဖ်ပ ျိုး၊ ၎ငျ်ိုးအာျိုးမျာျိုး၏အင် အာျိုးစုက ု

ရှာကကညို့်ပေါက၊ ၎ငျ်ိုးသည်အရာဝတထ ြိုအဆပေါ်သက်ဆရာက်ဆသာ ွ ငငအ်ာျိုးန္ငှို့ည် မျှသည်။

(3)  ွ ငငအ်ာျိုး၏ဗဟ ုသည်အရာဝတထ ြိုတစ်ခုအတွက် ဆပပာငျ်ိုးလ ဆနဆသာဆနရာတွငရ်ှ ဖပ ျိုး၊ အရာဝတထ ြို၏တည်ဆနရာန္ငှို့ဆ်နရာ ချ ာျိုးမှု 

ဆပပာငျ်ိုးလ သွာျိုးလျှငပ်င ်ွ ငငအ်ာျိုး၏ဗဟ ုလည်ျိုးဆပပာငျ်ိုးသည်။ 

(4) အရာဝတထ ြိုတစ်ခု၏ဆရွွဲ့လျာျိုးမှု (အရာဝတထ ြိုတစ်ခုလံုျိုး၏လှညို့်ပတ်မှုအာျိုးက ုဖယ် ုတ်ဖပ ျိုးစဉ်ျိုးစာျိုးမည်။) က ုမကက ငျ်ိုးနစ်နည်ျိုး ကျကျက ုင်

တွယ်ဆသာအခေါ၊ ၎ငျ်ိုးအရာဝတထ ြို၏စုစုဆပေါငျ်ိုး ွ ငငအ်ာျိုးသည် ွ ငငအ်ာျိုးဗဟ ုတွငဗ်ဟ ုပပြိုသည်ဟုမယူ န္ ငုပ်ေါ။

■ဆမျိုးခွနျ်ိုးနပံေါတ် 46 (ဖငို့ဆ်န္ျှိုးပခငျ်ိုး)

ဖငို့ဆ်န္ျှိုးပခငျ်ိုးန္ငှို့စ်ပ်လျဉ်ျိုး၍၊ ဆအာက်ပေါရှငျ်ိုးလငျ်ိုးချက် 4 ခုအတွငျ်ိုးမှ မှနက်နဆ်သာ 1 ခုက ုဆရွျိုးချယ်ပေါ။

(1) စည်ျိုးမျဉ်ျိုးအရ  ုတ်တရက်ဆရှွဲ့တ ုျိုးဆမာငျ်ိုးန္ငှပ်ခငျ်ိုး၊  ုတ်တရက်ရပ်တန ို့ပ်ခငျ်ိုးတ ု ို့က ုပပြိုလုပ်၍ရဆသာ်လည်ျိုး၊  ုတ်တရက်ဆရှွဲ့ တ ုျိုးဆမာငျ်ိုးန္ငှပ်ေါက

ကယာဉ်ဆမာငျ်ိုးသူသည် အဆနာက်ဘက်သ ု ို့ ွ ခံရကာ၊  ုတ်တရက်ရပ်တန ို့လ် ုက်ပေါကယာဉ်ဆမာငျ်ိုးသူ သည်အဆရှွဲ့သ ု ို့ပပြိုတ်ကျမလ ု

ပဖစ်သွာျိုးမည်။

(2) အရာဝတထ ြိုတစ်ခုသ ု ို့ပပငပ်မှအာျိုးတစ်ခုမသက်ဆရာက်မချငျ်ိုး၊ ဆရွွဲ့လျာျိုးဆနဆသာအခေါတွင ် ဆရွွဲ့လျာျိုးဆနသညို့်အတ ုငျ်ိုး  က ် ရှ ဆနဆသာ 

သဘာဝရှ ဖပ ျိုး၊ ၎ငျ်ိုးက ု ဖငို့ဆ်န္ျှိုးပခငျ်ိုး (inertia) ဟုဆခေါ်သည်။

(3) ဆရွွဲ့လျာျိုးဆနဆသာအရာ၀တထ ြို၏အပမနန်္ှုနျ်ိုးန္ငှို့ဆ်ရွ ွဲ့လျာျိုးသညို့်ဦျိုးတည်ချက်က ုဆပပာငျ်ိုးရန ် ပပငပ်အာျိုးတစ်ခုလ ုအပ်သည်။ အပမနန်္ှုနျ်ိုးဆပပာငျ်ိုးပုံ

ကက ျိုးမာျိုးဆလဆလ၊ တစ်ဖန ်အရာဝတတ ြိုသည် ဆလျိုးဆလဆလ၊ ၎ငျ်ိုးအတွက်လ ုအပ်ဆသာ အာျိုးမှာ ကက ျိုးမာျိုးသည်။

(4) ဆမာငျ်ိုးန္ငှဆ်န  ပဖစ်ဆသာဖဖ ြိုဖျက်သညို့်စက်ယန္တရာျိုးတွင၊် ဖငို့ဆ်န္ျှိုးအာျိုးကလုပ်ဆ ာငဖ်ပ ျိုး၊ အပမနန်္ှုနျ်ိုးတ ုျိုးလာသည်န္ငှို့အ်တူ ဖငို့ဆ်န္ျှိုးအာျိုး

လည်ျိုးတ ုျိုးလာကာ၊ ဖငို့ဆ်န္ျှိုးအာျိုးသည်အပမနန်္ှုနျ်ိုးက ု 3ပဖငို့ဆ်ပမ ာက် ာျိုးသညို့်အချ ြိုျိုးအတ ုငျ်ိုးကက ျိုးလာသည်။

(MY)
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■ဆမျိုးခွနျ်ိုးနပံေါတ် 47 (ဗဟ ုမှခွာအာျိုး၊ ဗဟ ုသ ု ို့ချဉ်ျိုးကပ်အာျိုး)

ဗဟ ုမှခွာအာျိုး၊ ဗဟ ုသ ု ို့ချဉ်ျိုးကပ်အာျိုးန္ငှို့စ်ပ်လျဉ်ျိုး၍၊ ဆအာက်ပေါရှငျ်ိုးလငျ်ိုးချက် 4 ခုအတွငျ်ိုးမှ မှနက်နဆ်သာ 1 ခုက ုဆရွျိုးချယ်ပေါ။

(1) အဆလျိုးချ နတ်စ်ခုက ု  နျ်ိုး ာျိုးသညို့်ကက ြိုျိုးတစ်ဖက်စွနျ်ိုးက ုက ုင ်ာျိုးဖပ ျိုး၊ အဆလျိုးချ နက် ုအဝ ုငျ်ိုးပုံလည်ပတ်ဆစလျှင၊် လက်က ု အဆလျိုးချ နရ်ှ ရာ

ဘက်န္ငှို့ ်န် ို့ကျငဘ်က်သ ု ို့ ွ လ မို့်မည်။

(2) အဆလျိုးချ နက် ုပမနပ်မနလ်ှညို့်ပေါက၊ လက်က ုအာျိုးဆဖျာို့ဖပ ျိုး ွ ဆနသည်က ုခံစာျိုးရပေါလ မို့်မည်။

(3) အရာဝတထ ြိုက ုအဝ ုငျ်ိုးပုံလည်ပတ်ဆနဆစသညို့်အာျိုးက ု ဗဟ ုသ ု ို့ချဉ်ျိုးကပ်အာျိုးဟုဆခေါ် ဖပ ျိုး၊ ၎ငျ်ိုးန္ငှို့အ်ာျိုးကက ျိုးမာျိုးမှုတူည ဖပ ျိုး၊ ဦျိုး 

တည်ရာ န ို့က်ျငဘ်က်တွငရ်ှ ဆနဆသာအာျိုးက ု ဗဟ ုသ ု ို့ချဉ်ျိုးကပ်အာျိုးဟုဆခေါ်သည်။ 

(4) ဖဖ ြိုဖျက်သညို့်စက်ယန္တရာျိုးပဖငို့ ် မတ်ဆစာက်ဆသာ ငဆ်ပခဆလျှာက ု ငျ်ိုးဆသာအခေါ၊  ုတ်တရက်စတ ယာရငက် ုလှညို့်ပေါက 

 ွ ငငအ်ာျိုးဗဟ ုချက်သ ု ို့ ဗဟ ုမှခွာအာျိုးသက်ဆရာက်မည်ပဖစ်ကာ၊ အပပငဘ်က်သ ု ို့အာျိုးပပငျ်ိုးပပငျ်ိုး ွ  ုတ်ခံရမည်ပဖစ်ကာ၊ 

လ ကျသွာျိုးဆစသညို့်အန္တရာယ်ကက ျိုးလာမည်။ 

■ဆမျိုးခွနျ်ိုးနပံေါတ် 48 (ပွတ်တ ုက်မှု)

ပွတ်တ ုက်မှုန္ငှို့စ်ပ်လျဉ်ျိုး၍ ဆအာက်ပေါရှငျ်ိုးလငျ်ိုးချက် 4 ခုအတွငျ်ိုးမှ မသငို့ဆ်လျာ် ံုျိုးဆသာ 1 ခုက ုဆရွျိုးချယ်ပေါ။

(1) အရာဝတထ ြိုတစ်ခုန္ငှို့တ်စ်ခု  မ ဆသာအခေါ၊ ပွတ်တ ုက်အာျိုးဟုဆခေါ်ဆသာခုခံမှုတစ်ခုပဖစ်ဆပေါ်လာသည်။

(2) အရာဝတထ ြိုတစ်ခုက ုကကမ်ျိုးပပငဆ်ပေါ်သ ု ို့မဟုတ်ဘုတ်ပပာျိုးဆပေါ်တွင ်ာျိုးဖပ ျိုး၊ ၎ငျ်ိုးက ုတွနျ်ိုးပခငျ်ိုးသ ု ို့မဟုတ် ွ ပခငျ်ိုးပဖငို့ ် ဆရွွဲ့လျာျိုး ကကညို့်ပေါက၊

သတ်မှတ် ာျိုးဆသာကန ို့သ်တ်ချက်ဆအာက်ရှ အာျိုးတစ်ခုပဖငို့တ်ွနျ်ိုးလျှငပ်ငမ်ဆရွွဲ့ဆသာ်လည်ျိုး၊ ၎ငျ်ိုး က် ဆကျာ်လွနပ်ေါကဆရွွဲ့သွာျိုးလ မို့်မည်။

(3) ပွတ်တ ုက်အာျိုးသည်ပုံမှနအ်ာျိုးန္ငှို့ ်က်သွယ်မှုမျက်န္ာှပပင၏်အဆပခအဆနန္ငှို့ ်က်န္ယွ်ဖပ ျိုး၊  က်သွယ်မှုမျက်န္ာှပပင၏် အရွယ်အစာျိုး န္ငှို့မ်

သက်  ုငဆ်ပ။

(4) ဆမာငျ်ိုးန္ငှဆ်နသညို့်အခေါ၊ ရပ်ဆနသညို့်အချ န ်က် ဘရ တ်အလုပ်လုပ်ရနလ်ွယ်သည်။

■ဆမျိုးခွနျ်ိုးနပံေါတ် 49 (ဘက် ရ က ုငတ်ွယ်ပခငျ်ိုး)

ဘက် ရ က ုငတ်ွယ်ပခငျ်ိုးန္ငှို့စ်ပ်လျဉ်ျိုး၍၊ ဆအာက်ပေါရှငျ်ိုးလငျ်ိုးချက် 4 ခုအတွငျ်ိုးမှ မှနက်နဆ်သာ 1 ခုက ုဆရွျိုးချယ်ပေါ။

(1) ဖုနမ်ှုန ို့န်္ငှို့အ်ညစ်အဆကကျိုးမျာျိုးက ုအဖမ ဖယ်ရှာျိုးဖပ ျိုး၊ သန ို့ရ်ှငျ်ိုးစွာ ာျိုးရနမ်လ ုအပ်ပေါ။

(2) ဆပေါငျ်ိုးခံရည်အ ညို့်လွနသွ်ာျိုးလျှငလ်ည်ျိုးရသည်။

(3) မလ ုအပ်ဘ အလွနအ်ကျွံအာျိုးက ုမ ုတ်ပေါန္ငှို့။်

(4) ကကမ်ျိုးတမ်ျိုးစွာက ုငတ်ွယ်လျှငလ်ည်ျိုးက စစမရှ ပေါ။

(MY)
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■ဆမျိုးခွနျ်ိုးနပံေါတ် 50 (ဘက် ရ က ုငတ်ွယ်ပခငျ်ိုး)

ဘက် ရ က ုငတ်ွယ်ပခငျ်ိုးန္ငှို့စ်ပ်လျဉ်ျိုး၍၊ ဆအာက်ပေါရှငျ်ိုးလငျ်ိုးချက် 4 ခုအတွငျ်ိုးမှ မှနက်နဆ်သာ 1 ခုက ုဆရွျိုးချယ်ပေါ။

(1) ချ တ် က်မှုမဆကာငျ်ိုးပခငျ်ိုးမပဖစ်ဆစရန၊် တာမငန်ယ်က ုအခေါအာျိုးဆလျာ်စွာတငျ်ိုးကျပ်ရနမ်လ ုအပ်ပေါ။

(2) ဂွစသည်တ ု ို့ပဖငို့ ်short-circuit မပပြိုလုပ်ရနသ်တ ပပြိုပေါ။

(3) တ ကျဆသာ ွ ငငအ်ာျိုးက ုတ ုငျ်ိုးတာဖပ ျိုး၊ 1.22 န္ငှို့အ် က်ဆရာက်သွာျိုးပေါက ချက်ချငျ်ိုးအာျိုးသွငျ်ိုးပေါ။ 

(4) ဘက် ရ စစ်ဆ ျိုးက ရ ယာပဖငို့ဗ် ု ို့အာျိုးက ုတ ုငျ်ိုးတာရနမ်လ ုအပ်ပေါ။

(MY)
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အခနျ်ိုး 8 ဆ ာက်လုပ်ဖွ ွဲ့စညျ်ိုး ာျိုးသညို့အ်ရာမျာျိုး၏အမျ ြိုျိုးအစာျိုးန္ငှို့ဖ်ဖ ြိုဖျက်သညို့န်ည်ျိုးလမ်ျိုး 

■ဆမျိုးခွနျ်ိုးနပံေါတ် 51 (ခ ုငခ်ံို့ဆသာကွနက်ရစ်ဖွ ွဲ့စည်ျိုးပုံ (RC ဖွ ွဲ့စည်ျိုးပုံ))

ခ ုငခ်ံို့ဆသာကွနက်ရစ်ဖွ ွဲ့စည်ျိုးပုံ (RC ဖွ ွဲ့စည်ျိုးပုံ) န္ငှို့စ်ပ်လျဉ်ျိုး၍၊ ဆအာက်ပေါရှငျ်ိုးလငျ်ိုးချက် 4 ခုအတွငျ်ိုးမှ မှနက်နဆ်သာ 1 ခုက ုဆရွျိုးချယ်ပေါ။

(1) မ ျိုးဆလာငမ်လွယ်ဆသာဆကကာငို့မ် ျိုးဒဏခ်ံအဆ ာက်အဦမျာျိုးက ုမဆ ာက်လုပ်န္ ငုပ်ေါ။

(2) ဆ ာက်လုပ်ဖွ ွဲ့စည်ျိုး ာျိုးသညို့်အရာမျာျိုး၏တည်ဆ ာက်မှုပုံသဏ္ဍာနန်္ငှို့သ်က်  ုငဆ်သာ လွပ်လပ်စွာလုပ်ဆ ာင ်န္ ငုမ်ှုန မို့်သည်။

(3) ဘ လပ်ဆပမ၏အယ်လကာလ သတတ  သည် သကံူမျာျိုးက ုသဆံချျိုးမသွာျိုးဆစရနက်ာကွယ်မဆပျိုးဆသာဆကကာငို့၊် အဆ ာက်အဦ မျာျိုး၏သက်တမ်ျိုးမှာ

တ ုဆတာငျ်ိုးသည်။ 

(4) ကွနက်ရစ်ကျံြိုွဲ့ ပခငျ်ိုးန္ငှို့အ်က်ဆကကာငျ်ိုးမျာျိုးပဖစ်ဆပေါ်ဆသာအခေါသကံူမျာျိုးပျက်စ ျိုးဖပ ျိုး၊ အစ တ်အပ ုငျ်ိုးမျာျိုး၏ခ ုငခ်ံို့မှု ဆလျာို့နည်ျိုး သွာျိုးသည်။

■ဆမျိုးခွနျ်ိုးနပံေါတ် 52 (သစ်သာျိုးအဆ ာက်အဦမျာျိုးက ုဖဖ ြိုဖျက်ပခငျ်ိုးနည်ျိုးလမ်ျိုး)

သစ်သာျိုးအဆ ာက်အဦမျာျိုးက ုဖဖ ြိုဖျက်ပခငျ်ိုးနည်ျိုးလမ်ျိုးန္ငှို့စ်ပ်လျဉ်ျိုး၍၊ ဆအာက်ပေါရှငျ်ိုးလငျ်ိုးချက် 4 ခုအတွငျ်ိုးမှ မှနက်နဆ်သာ 1 ခုက ုဆရွျိုးချယ်ပေါ။

(1) ပစစည်ျိုးမျာျိုးက ုခွ ပခာျိုးသညို့်လုပ်ငနျ်ိုးက ုစနစ်တကျလုပ်ဆ ာငရ်နအ်တွက်၊ လက်ပဖငို့လု်ပ်ငနျ်ိုးလုပ်ဆ ာငရ်ဆသာ နည်ျိုးလမ်ျိုး 

သည်မသငို့ဆ်လျာ်ပေါ။ 

(2) စက်ပဖငို့လု်ပ်ငနျ်ိုးလုပ်ဆ ာငရ်ဆသာနည်ျိုးလမ်ျိုးပဖငို့သ်ာလုပ်ဆ ာငပ်ခငျ်ိုးသည်၊  ုတ်လာဆသာဆဘျိုး ွက်ပစစည်ျိုးမျာျိုးက ု ပပနလ်ည် အသံုျိုးပပြိုရန ်

ခက်ခ ဆသာဆကကာငို့၊် ဆ ာက်လုပ်ဆရျိုးလုပ်ငနျ်ိုးန္ငှို့သ်က်  ုငဆ်သာပစစည်ျိုးမျာျိုး ပပနအ်သံုျိုးပပြိုပခငျ်ိုးစ သည်တ ု ို့န္ငှို့သ်က်  ုငဆ်သာဥပဆဒ 

(ဆ ာက်လုပ်ဆရျိုးပပနလ်ည်အသံုျိုးချဥပဆဒ) တွငစ်ည်ျိုးမျဉ်ျိုးအပဖစ်တာျိုးပမစ်မ ာျိုးပေါ။ 

(3) ပုံမှနဖ်ဖ ြိုဖျက်ပခငျ်ိုးလုပ်ငနျ်ိုးက ု၊ လက်ပဖငို့လု်ပ်ငနျ်ိုးလုပ်ဆ ာငရ်ဆသာနည်ျိုးလမ်ျိုး၊ စက်ပဖငို့လု်ပ်ငနျ်ိုးလုပ်ဆ ာငရ်ဆသာ နည်ျိုးလမ်ျိုးတ ု ို့မှ

တစ်ခုခုပဖငို့သ်ာလုပ်ဆ ာငသ်ည်။

(4) အုတ်ပမစ်ကွနက်ရစ်စသည်တ ု ို့က ု gripper ပဖငို့ဖ်ဖ ြိုဖျက်ပခငျ်ိုးသည်၊ အပခာျိုးရည်ရွယ်ချက်မျာျိုးအတွက် အသံုျိုးပပြိုပခငျ်ိုး ပဖစ်ဆသာ 

ဆကကာငို့က်က တ်ခွ စက်စသည်တ ု ို့က ုအသံုျိုးပပြိုပေါ။

■ဆမျိုးခွနျ်ိုးနပံေါတ် 53 (ဆကျာက်လမ်ျိုးပလက်ဆဖာငျ်ိုးဖဖ ြိုဖျက်ပခငျ်ိုးနည်ျိုးလမ်ျိုး)

ဆကျာက်လမ်ျိုးပလက်ဆဖာငျ်ိုးဖဖ ြိုဖျက်ပခငျ်ိုးနည်ျိုးလမ်ျိုးန္ငှို့စ်ပ်လျဉ်ျိုး၍ ဆအာက်ပေါရှငျ်ိုးလငျ်ိုးချက် 4 ခုအတွငျ်ိုးမှ မသငို့ဆ်လျာ် ံုျိုး ဆသာ 1

ခုက ုဆရွျိုးချယ်ပေါ။ 

(1) လမ်ျိုး၏မျက်န္ာှပပငအ်လွှာန္ငှို့ဆ်အာက်ဆပခအလွှာက  ု ဖဖ ြိုဖျကရ်န၊် အကက ျိုးစာျိုးဆဖာက်စက်နည်ျိုးလမ်ျိုး သ ု ို့မဟုတ် လက်က ုင ် ဆဖာက်စက်

နည်ျိုးလမ်ျိုးက ုအသံုျိုးပပြိုသည်။

(2) ဆကျာက်လမ်ျိုးဖဖ ြိုဖျက်ပခငျ်ိုးအတကွ်ကက တ်ခွ စက်က ုအသံုျိုးမပပြိုပေါန္ငှို့။်

(3) ကွနက်ရစ်လမ်ျိုးဖဖ ြိုဖျက်ပခငျ်ိုးနည်ျိုးလမ်ျိုးတွင ် အကက ျိုးစာျိုးဆဖာက်စက်နည်ျိုးလမ်ျိုး၊ လက်က ုငဆ်ဖာက်စက်န်ည်ျိုးလမ်ျိုး၊ Cutter နည်ျိုးလမ်ျိုး၊ Core

ဆဖာက်ပခငျ်ိုးနည်ျိုးလမ်ျိုးစသည်တ ု ို့ရှ သည်။

(4) အုတ်ခငျ်ိုးလမ်ျိုးဖဖ ြိုဖျက်ပခငျ်ိုးနည်ျိုးလမ်ျိုးအပဖစ် တ ကျသညို့်အရာမရှ ဆသာ်လည်ျိုး၊ အကက ျိုးစာျိုးဆဖာက်စက်နည်ျိုးလမ်ျိုး၊ လက်က ုငဆ်ဖာက်စက်

နည်ျိုးလမ်ျိုးတ ု ို့ရှ သည်။

(MY)
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အခနျ်ိုး 9  က်စပ်ဥပဆဒမျာျိုး 

■ဆမျိုးခွနျ်ိုးနပံေါတ် 54 (ပုံမှနက် ုယ်တ ုငစ်စ်ဆ ျိုးပခငျ်ိုး (teiki jishu kensa))

ပုံမှနက် ုယ်တ ုငစ်စ်ဆ ျိုးပခငျ်ိုး (teiki jishu kensa) န္ငှို့စ်ပ်လျဉ်ျိုး၍၊ ဆအာက်ပေါရှငျ်ိုးလငျ်ိုးချက် 4 ခုအတွငျ်ိုးမှ မှနက်နဆ်သာ 1 ခုက ုဆရွျိုးချယ်ပေါ။

(1) လုပ်ငနျ်ိုးရှငသ်ည် ယာဉ်အမျ ြိုျိုးအစာျိုးဆ ာက်လုပ်ဆရျိုးစက်ယန္တရာျိုးမျာျိုးန္ငှို့စ်ပ်လျဉ်ျိုး၍၊ ကျနျ်ိုးမာဆရျိုး၊ အလုပ်သမာျိုးန္ငှို့ ် လူမှုဖူလံုဆရျိုး

၀နက်က ျိုးဌာနမှသတ်မှတ် ာျိုးဆသာဆနရာမျာျိုးက ု၊ ပုံမှနက် ုယ်တ ုငစ်စ်ဆ ျိုးပခငျ်ိုးက ုမလုပ်ဆ ာင၍်၊ န္ငှို့လု်ပ်

ဆ ာငသ်ညို့်ရလဒမ်ျာျိုးက ုမှတ်တမ်ျိုးတင ်ာျိုးရမည်။

(2) လုပ်ငနျ်ိုးရှငသ်ည ်ယာဉ်အမျ ြိုျိုးအစာျိုးဆ ာက်လုပ်ဆရျိုးစက်ယန္တရာျိုးမျာျိုးန္ငှို့စ်ပ်လျဉ်ျိုး၍၊ ပညာဆရျိုး၊ ယဉ်ဆကျျိုးမှု၊ အာျိုးကစာျိုး၊ သ ပပံန္ငှို့န်ည်ျိုးပညာ

၀နက်က ျိုးဌာနမှသတ်မှတ် ာျိုးဆသာဆနရာမျာျိုးက ု၊ ပုံမှနက် ုယ်တ ုငစ်စ်ဆ ျိုးပခငျ်ိုးက ုမလုပ်ဆ ာင၍်၊ န္ငှို့လု်ပ်ဆ ာငသ်ညို့်ရလဒမ်ျာျိုးက ုမှတ်တမ်ျိုး

တင ်ာျိုးရမည်။ 

(3) လုပ်ငနျ်ိုးရှငသ်ည် ယာဉ်အမျ ြိုျိုးအစာျိုးဆ ာက်လုပ်ဆရျိုးစက်ယန္တရာျိုးမျာျိုးန္ငှို့စ်ပ်လျဉ်ျိုး၍၊ ကျနျ်ိုးမာဆရျိုး၊ အလုပ်သမာျိုးန္ငှို့ ် လူမှုဖူလံုဆရျိုး

၀နက်က ျိုးဌာနမှသတ်မှတ် ာျိုးဆသာဆနရာမျာျိုးက ု၊ ပုံမှနက် ုယ်တ ုငစ်စ်ဆ ျိုးပခငျ်ိုးက ုမလုပ်ဆ ာငပ်ခငျ်ိုး၊ န္ငှို့လု်ပ်

ဆ ာငသ်ညို့်ရလဒမ်ျာျိုးက ုမှတ်တမ်ျိုးတင ်ာျိုးရနမ်လ ုပေါ။

(4) အလုပ်သမာျိုးန္ငှို့လူ်မှုဖူလုံဆရျိုး၀နက်က ျိုးဌာန၏ ဝနက်က ျိုးသည် က ုယ်တ ုငစ်စ်ဆ ျိုးပခငျ်ိုးအတွက်သငို့ဆ်တာ်ဖပ ျိုး အကျ ြိုျိုး ရှ ဆသာ အဆကာငအ်

 ည်ဆဖာ်မှုက ုလုပ်ဆ ာငရ်နအ်တကွ်လ ုအပ်ဆသာက ုယ်တ ုငစ်စ်ဆ ျိုးပခငျ်ိုးလမ်ျိုးညွှနခ်ျက်မျာျိုးက ုမ ုတ်ပပနပ်ေါ။ 

■ဆမျိုးခွနျ်ိုးနပံေါတ် 55 (နည်ျိုးပညာကျွမ်ျိုးကျငမ်ှုသငတ်နျ်ိုးဖပ ျိုးစ ျိုးဆကကာငျ်ိုးလက်မှတ်ပပနလ်ည် ုတ်ဆပျိုးပခငျ်ိုးစသည်)

နည်ျိုးပညာကျွမ်ျိုးကျငမ်ှုသငတ်နျ်ိုးဖပ ျိုးစ ျိုးဆကကာငျ်ိုးလက်မှတ်ပပနလ်ည် ုတ်ဆပျိုးပခငျ်ိုးစသည်တ ု ို့န္ငှို့စ်ပ်လျဉ်ျိုး၍၊ ဆအာက်ပေါရှငျ်ိုးလငျ်ိုးချက် 4 

ခုအတွငျ်ိုးမှ မှနက်နဆ်သာ 1 ခုက ုဆရွျိုးချယ်ပေါ။ 

(1) နည်ျိုးပညာကျွမ်ျိုးကျငမ်ှုသငတ်နျ်ိုးဖပ ျိုးစ ျိုးဆကကာငျ်ိုးလက်မှတ်ပပနလ်ည် ုတ်ဆပျိုးပခငျ်ိုးက ုလက်ခံပ ုငခ်ွငို့မ်ရှ ပေါ။

(2) အကယ်၍ ကျွမ်ျိုးကျငမ်ှုသငတ်နျ်ိုးလက်မှတ်ဆပျာက် ံုျိုးပခငျ်ိုးသ ု ို့မဟုတ် ပျက်စ ျိုးပခငျ်ိုးရှ ပေါကကျွမ်ျိုးကျငမ်ှုသငတ်နျ်ိုး လက်မှတ် က ုပပနလ်ည်

ဆလျှာက် ာျိုးရနဆ်လျှာက်လွှာက  ု ကျွမ်ျိုးကျငမ်ှုသငတ်နျ်ိုးလက်မှတ်က ုလက်ခံရရှ  ာျိုးဆသာ မှတ်ပုံတင ်ာျိုး

ဆသာသငတ်နျ်ိုးဆကျာငျ်ိုးသ ု ို့တငပ်ခငျ်ိုးပဖငို့၊် ပပနလ်ည်ဆလျှာက် ာျိုးန္ ငုသ်ည။်

(3) ကျွမ်ျိုးကျငမ်ှုသငတ်နျ်ိုးလက်မှတ်ဆပျာက် ံုျိုးပခငျ်ိုးသ ု ို့မဟုတ်ပျက်စ ျိုးပခငျ်ိုးရှ ပေါက၊ ကျွမ်ျိုးကျငမ်ှုသငတ်နျ်ိုးလက်မှတ်က ု ပပန ် လည်ဆလျှာက်

ာျိုးရနဆ်လျှာက်လွှာက ု ကျနျ်ိုးမာဆရျိုး၊ အလုပ်သမာျိုးန္ငှို့လူ်မှုဖူလုံဆရျိုး၀နက်က ျိုးဌာနသ ု ို့တငပ်ခငျ်ိုးပဖငို့၊် ပပနလ်ည်ဆလျှာက် ာျိုးန္ ငုသ်ည်။

(4) နာမည်ဆပပာငျ်ိုးလ ုက်ပေါက နည်ျိုးပညာကျွမ်ျိုးကျငမ်ှုသငတ်နျ်ိုးဖပ ျိုးစ ျိုးဆကကာငျ်ိုးလက်မှတ်က ု အစာျိုး  ုျိုးဆပျိုးရနတ်ငပ်ပ၍မရပေါ။

(MY)
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■ဆမျိုးခွနျ်ိုးနပံေါတ် 56 (ဆရှွဲ့မ ျိုးတပ် ငပ်ခငျ်ိုး)

ဆရှွဲ့မ ျိုးတပ် ငပ်ခငျ်ိုးန္ငှို့စ်ပ်လျဉ်ျိုး၍၊ ဆအာက်ပေါရှငျ်ိုးလငျ်ိုးချက် 4 ခုအတွငျ်ိုးမှ မှနက်နဆ်သာ 1 ခုက ုဆရွျိုးချယ်ပေါ။

(1) ယာဉ်အမျ ြိုျိုးအစာျိုးဆ ာက်လုပ်ဆရျိုးစက်ယန္တရာျိုးတွင၊် ဆရှွဲ့မ ျိုးတပ် ငရ်နမ်လ ုပေါ။

(2) လုပ်ငနျ်ိုးက ုဆဘျိုးကငျ်ိုးစွာလုပ်ဆ ာငန်္ ငုရ်နအ်တွက်လ ုအပ်ဆသာမ ျိုးအလငျ်ိုးက ု   နျ်ိုးသ မ်ျိုး ာျိုးသညို့်ဆနရာမျာျိုးအတွက် အသံုျိုးပပြိုဆသာယာဉ် 

အမျ ြိုျိုးအစာျိုးဆ ာက်လုပ်ဆရျိုးစက်ယန္တရာျိုးမျာျိုးတွငလ်ည်ျိုး ဆရှွဲ့မ ျိုးတပ် ငရ်မည်။

(3) လုပ်ငနျ်ိုးက ုဆဘျိုးကငျ်ိုးစွာလုပ်ဆ ာငန်္ ငုရ်နအ်တွက်လ ုအပ်ဆသာမ ျိုးအလငျ်ိုးက ု   နျ်ိုးသ မ်ျိုးမ ာျိုးသညို့်ဆနရာမျာျိုးအတွက် အသံုျိုးပပြိုဆသာယာဉ် 

အမျ ြိုျိုးအစာျိုးဆ ာက်လုပ်ဆရျိုးစက်ယန္တရာျိုးမျာျိုးတွငလ်ည်ျိုး၊ ဆရှွဲ့မ ျိုးတပ် ငရ်နမ်လ ုအပ်ပေါ။ 

(4) လုပ်ငနျ်ိုးက ုဆဘျိုးကငျ်ိုးစွာလုပ်ဆ ာငန်္ ငုရ်နအ်တွက်လ ုအပ်ဆသာမ ျိုးအလငျ်ိုးက ု   နျ်ိုးသ မ်ျိုးမ ာျိုးသညို့်ဆနရာမျာျိုးအတွက် အသံုျိုးပပြိုဆသာယာဉ် 

အမျ ြိုျိုးအစာျိုးဆ ာက်လုပ်ဆရျိုးစက်ယန္တရာျိုးမျာျိုးတွင၊် ဆရှွဲ့မ ျိုးမတပ် င၍်လည်ျိုးရသည်။ 

■ဆမျိုးခွနျ်ိုးနပံေါတ် 57 (ကန ို့သ်တ်အပမနန်္ှုနျ်ိုး)

ကန ို့သ်တအ်ပမနန်္ှုနျ်ိုးန္ငှို့စ်ပ်လျဉ်ျိုး၍၊ ဆအာက်ပေါရှငျ်ိုးလငျ်ိုးချက် 4 ခုအတွငျ်ိုးမှ မှနက်နဆ်သာ 1 ခုက ုဆရွျိုးချယ်ပေါ။

(1) ယာဉ်အမျ ြိုျိုးအစာျိုးဆ ာကလု်ပ်ဆရျိုးစက်ယန္တရာျိုးမျာျိုးက ု (အပမငို့ ်ံုျိုးအပမနန်္ှုနျ်ိုး တစ်နာရ  10 က လ ုမ တာ န္ငှို့ဆ်အာက် 

ရှ ဆသာအရာက ုဖယ် ာျိုးသည်။) အသံုျိုးပပြိုဖပ ျိုးလုပ်ငနျ်ိုးလုပ်ဆ ာငဆ်သာအခေါ၊ ကက ြိုတငဖ်ပ ျိုး ကန ို့သ်တ်အပမနန်္ှုနျ်ိုးက ု 

သတ်မှတ်ရနလ် ုအပ်သည်။ 

(2) ယာဉ်အမျ ြိုျိုးအစာျိုးဆ ာကလု်ပ်ဆရျိုးစက်ယန္တရာျိုးမျာျိုးက ု (အပမငို့ ်ံုျိုးအပမနန်္ှုနျ်ိုး တစ်နာရ   10 က လ ုမ တာ န္ငှို့ဆ်အာက် 

ရှ ဆသာအရာက ုဖယ် ာျိုးသည်။) အသံုျိုးပပြိုဖပ ျိုးလုပ်ငနျ်ိုးလုပ်ဆ ာငဆ်သာအခေါ၊ ကက ြိုတငဖ်ပ ျိုး ကန ို့သ်တ်အပမနန်္ှုနျ်ိုးက ု သတ်မှတ်ရနမ်လ ုအပ်ပေါ။ 

(3) ယာဉ်အမျ ြိုျိုးအစာျိုးဆ ာက်လုပ်ဆရျိုးစက်ယန္တရာျိုး၏ယာဉ်ဆမာငျ်ိုးသူသည်၊ ကျယ်ဆသာဆနရာပဖစ်ပေါကကန ို့သ်တ် အပမနန်္ှုနျ်ိုး

က ုဆကျာ်ဖပ ျိုးယာဉ်အမျ ြိုျိုးအစာျိုးဆ ာက်လုပ်ဆရျိုးစက်ယန္တရာျိုးက ုဆမာငျ်ိုး၍ရသည်။ 

(4) ယာဉ်အမျ ြိုျိုးအစာျိုးဆ ာကလု်ပ်ဆရျိုးစက်ယန္တရာျိုးမျာျိုးက ု (အပမငို့ ်ံုျိုးအပမနန်္ှုနျ်ိုး တစ်နာရ  30 က လ ုမ တာ န္ငှို့ဆ်အာက် 

ရှ ဆသာအရာက ုဖယ် ာျိုးသည်။) အသံုျိုးပပြိုဖပ ျိုးလုပ်ငနျ်ိုးလုပ်ဆ ာငဆ်သာအခေါ၊ ကက ြိုတငဖ်ပ ျိုး ကန ို့သ်တ်အပမနန်္ှုနျ်ိုးက ု 

သတ်မှတ်ရနလ် ုအပ်သည်။ 

■ဆမျိုးခွနျ်ိုးနပံေါတ် 58 ( ပပြိုတ်ကျပခငျ်ိုးစသည်တ ု ို့က ုကာကွယ်တာျိုး  ျိုးပခငျ်ိုးစသည်)

ပပြိုတ်ကျပခငျ်ိုးစသည်တ ု ို့က ကုာကွယ်တာျိုး  ျိုးပခငျ်ိုးစသည်တ ု ို့န္ငှို့စ်ပ်လျဉ်ျိုး၍၊ ဆအာက်ပေါရှငျ်ိုးလငျ်ိုးချက် 4 ခုအတွငျ်ိုးမှ မှနက်နဆ်သာ 1 ခုက ုဆရွျိုးချယ်ပေါ။

(1) ယာဉ်အမျ ြိုျိုးအစာျိုးဆ ာက်လုပ်ဆရျိုးစက်ယန္တရာျိုးမျာျိုးက ုအသံုျိုးပပြိုဖပ ျိုးလုပ်ငနျ်ိုးလုပ်ဆ ာငဆ်သာအခေါ၊ ယာဉ်အမျ ြိုျိုးအစာျိုး ဆ ာက်လုပ်ဆရျိုး

စက်ယန္တရာျိုး လ ကျပခငျ်ိုး သ ု ို့မဟုတ် ပပြိုတ်ကျပခငျ်ိုးတ ု ို့ဆကကာငို့ ် အလုပ်သမာျိုးမျာျိုး၏အန္တရာယ်က ု ကာကွယ်ရနအ်တွက်၊ လ ုအပ်ဆသာလုပ်

ဆ ာငမ်ှုမျာျိုးက ုပပြိုလုပ်ရနမ်လ ုအပ်ပေါ။

(2) လမ်ျိုးပခံုျိုးမျာျိုး၊ ဆတာငဆ်စာငျ်ိုးမျာျိုးစသည်တ ု ို့တွငယ်ာဉ်အမျ ြိုျိုးအစာျိုး ဆ ာက်လုပ်ဆရျိုးစက်ယန္တရာျိုးက ု အသံုျိုးပပြိုဖပ ျိုးအလုပ် လုပ်သညို့်အခေါ၊

သက်  ုငရ်ာယာဉ်အမျ ြိုျိုးအစာျိုး ဆ ာက်လုပ်ဆရျိုးစက်ယန္တရာျိုး လ ကျပခငျ်ိုးသ ု ို့မဟုတ်ပပြိုတ်ကျပခငျ်ိုး တ ု ို့ဆကကာငို့်

အလုပ်သမာျိုးမျာျိုးအတွက်အန္တရာယ်ရှ န္ ငုသ်ညို့်အခေါတွငပ်င၊် လမ်ျိုးညွှနသူ်က ု စ စဉ် ာျိုးရှ ရနမ်လ ုပေါ။

(3) ယာဉ်အမျ ြိုျိုးအစာျိုးဆ ာက်လုပ်ဆရျိုးစက်ယန္တရာျိုး၏ယာဉ်ဆမာငျ်ိုးသူသည် လမ်ျိုးညွှနသူ်၏လမ်ျိုးညွှနမ်ှုက ုလ ုက်နာရမည်။

(4) ယာဉ်အမျ ြိုျိုးအစာျိုးဆ ာက်လုပ်ဆရျိုးစက်ယန္တရာျိုး၏ယာဉ်ဆမာငျ်ိုးသူသည် လမ်ျိုးညွှနသူ်၏လမ်ျိုးညွှနမ်ှုက ုလ ုက်နာရနမ်လ ုပေါ။

(MY)
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■ဆမျိုးခွနျ်ိုးနပံေါတ် 59 (ယာဉ်အမျ ြိုျိုးအစာျိုးဆ ာက်လုပ်ဆရျိုးစက်ယန္တရာျိုးမျာျိုးဆပပာငျ်ိုးဆ ွှွဲ့ ပခငျ်ိုး)

ယာဉ်အမျ ြိုျိုးအစာျိုးဆ ာက်လုပ်ဆရျိုးစက်ယန္တရာျိုးမျာျိုးဆပပာငျ်ိုးဆ ွှွဲ့ ပခငျ်ိုးန္ငှို့စ်ပ်လျဉ်ျိုး၍၊ ဆအာက်ပေါရှငျ်ိုးလငျ်ိုးချက် 4 ခုအတွငျ်ိုးမှ မှနက်နဆ်သာ 1

ခုက ုဆရွျိုးချယ်ပေါ။ 

(1) ယာဉ်အမျ ြိုျိုးအစာျိုးဆ ာက်လုပ်ဆရျိုးစက်ယန္တရာျိုးမျာျိုးက ုဆပပာငျ်ိုးဆ ွှွဲ့ရန ် ကုနစ်ည်ပ ု ို့ဆ ာငဆ်ရျိုးယာဉ်မျာျိုးစသည်တ ု ို့က ု သယ ် ဆ ာငရ်ာတငွ၊် 

လမ်ျိုးဘုတ်မျာျိုး၊ တာတမံမျာျိုးစသည်တ ု ို့က ုအသံုျိုးပပြိုသညို့်အခေါကုနပ်စစည်ျိုးတငဆ် ာငပ်ခငျ်ိုး၊ ချပခငျ်ိုး တ ု ို့က အုစ ုငအ်ခ န္ငှို့ခ် ုငမ်ာဆသာဆနရာတွင်

လုပ်ဆ ာငရ်မည်။

(2) ယာဉ်အမျ ြိုျိုးအစာျိုးဆ ာက်လုပ်ဆရျိုးစက်ယန္တရာျိုးမျာျိုးက ုဆပပာငျ်ိုးဆ ွှွဲ့ရန ် ကုနစ်ည်ပ ု ို့ဆ ာငဆ်ရျိုးယာဉ်မျာျိုး စသည်တ ု ို့က ု သယ်ဆ ာငရ်ာတငွ၊် 

လမ်ျိုးဘုတ်မျာျိုး၊ တာတမံမျာျိုးစသည်တ ု ို့က ုအသံုျိုးပပြိုသညို့်အခေါကုနပ်စစည်ျိုးတငဆ် ာငပ်ခငျ်ိုး၊ ချပခငျ်ိုး တ ု ို့က ုအစ ုငအ်ခ န္ငှို့ခ် ုငမ်ာဆသာ

ဆနရာတွငလ်ုပ်ဆ ာငရ်နမ်လ ုအပ်ပေါ။

(3) ဆပခနငျ်ိုးပပာျိုးက ုအသံုျိုးပပြိုသညို့်အခေါ၊ လုံဆလာက်ဆသာအရှည်၊ အကျယ်န္ငှို့ခ် ုငခ်ံို့မှုရှ သညို့်ဆပခနငျ်ိုးပပာျိုးက ုအသံုျိုးပပြိုရနမ်လ ုပေါ။

(4) တာတမံ (morido)၊ ယာယ စငစ်သည်တ ု ို့က ုအသံုျိုးပပြိုဆသာအခေါ၊ လုံဆလာက်ဆသာအကျယ်န္ငှို့ခ် ုငခ်ံို့မှုန္ငှို့ ် သငို့ဆ်လျာ်ဆသာ အဆစာငျ်ိုးတွင်

ဆသချာပပြိုလုပ်ရနမ်လ ုပေါ။

■ဆမျိုးခွနျ်ိုးနပံေါတ် 60 (စက်ယန္တရာျိုးစသည်တ ု ို့က ုငာှျိုးရမ်ျိုးသူအဆနပဖငို့ဆ် ာငရွ်က်သငို့သ်ညို့်နည်ျိုးလမ်ျိုးမျာျိုး) 

စက်ယန္တရာျိုးစသည်တ ု ို့က ုငာှျိုးရမ်ျိုးသူအဆနပဖငို့ဆ် ာငရွ်က်သငို့သ်ညို့်နည်ျိုးလမ်ျိုးမျာျိုးန္ငှို့စ်ပ်လျဉ်ျိုး၍၊ ဆအာက်ပေါရှငျ်ိုးလငျ်ိုးချက် 4 ခုအတွငျ်ိုးမှ 

မှနက်နဆ်သာ 1 ခုက ုဆရွျိုးချယ်ပေါ။ 

(1) စက်ယန္တရာျိုးစသည်တ ု ို့က ုငာှျိုးရမ်ျိုးသူသည် အပခာျိုးဆသာလုပ်ငနျ်ိုးရှင ံ်ငာှျိုးဆပျိုးသညို့်အခေါ၊ သက်  ုငရ်ာစက်ယန္တရာျိုးက ု ကက ြိုတငစ်စ်ဆ ျိုးရန်

မလ ုပေါ။

(2) စက်ယန္တရာျိုးစသည်တ ု ို့က ုငာှျိုးရမ်ျိုးသူသည် အပခာျိုးဆသာလုပ်ငနျ်ိုးရှင ံ်ငာှျိုးဆပျိုးသညို့်အခေါ၊ သက်  ုငရ်ာစက်ယန္တရာျိုးက ု ကက ြိုတငစ်စ်ဆ ျိုးဖပ ျိုး၊

ပုံမှနမ်ဟုတ်ဆသာဆတွွဲ့ ရှ မှုတစ်ခုခုရှ ပေါက၊ ပပနလ်ည်ပပြိုပပငပ်ခငျ်ိုးသ ု ို့မဟုတ်အပခာျိုးလ ုအပ်ဆသာ ပပြိုပပင်

  နျ်ိုးသ မ်ျိုးမှုမျာျိုးက ုပပြိုလုပ်ရနလ် ုအပ်သည်။ 

(3) စက်ယန္တရာျိုးစသည်တ ု ို့က ုငာှျိုးရမ်ျိုးသူသည် အပခာျိုးဆသာလုပ်ငနျ်ိုးရှင ံ်ငာှျိုးဆပျိုးသညို့်အခေါ၊ ငာှျိုးဆပျိုးဆသာလုပ်ငနျ်ိုးရှင ် သ ု ို့၊ သက်  ုငရ်ာစက်

ယန္တရာျိုးစသည်တ ု ို့၏စွမ်ျိုးဆ ာငန်္ ငုမ်ှုစသည်ို့အချက်မျာျိုးပေါသညို့်စာရွက်စာတမ်ျိုးတစ်ခုဆပျိုးပ ု ို့ရနမ်လ ုပေါ။

(4) စက်ယန္တရာျိုးစသည်တ ု ို့က ုငာှျိုးရမ်ျိုးသူသည် အပခာျိုးဆသာလုပ်ငနျ်ိုးရှင ံ်ငာှျိုးဆပျိုးသညို့်အခေါ၊ ငာှျိုးဆပျိုးဆသာလုပ်ငနျ်ိုးရှင ် သ ု ို့၊ သက်  ုငရ်ာစက်

ယန္တရာျိုးစသည်တ ု ို့၏ဝ ဆသသလကခဏာမျာျိုးန္ငှို့အ်ပခာျိုးအသံုျိုးပပြိုရနအ်တွက်သတ ပပြိုသငို့သ်ညို့်အချက်မျာျိုးပေါသညို့်စာရွက်စာတမ်ျိုးတစ်ခုဆပျိုး

ပ ု ို့ရနမ်လ ုပေါ။

(MY)
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အဖပြေမှန် 

အခနျ်ိုး 1 ယာဉ်အမျ ြိုျိုးအစာျိုးဆ ာက်လုပ်ဆရျိုးစက်ယန္တရာျိုးန္ငှို့စ်ပ်လျဉ်ျိုးဆသာ အဆပခခံ ဗဟုသတုမျာျိုး 

■ဆမျိုးခွနျ်ိုးနပံေါတ် 1 (ဖဖ ြိုဖျက်သညို့်စက်ယန္တရာျိုးအမျ ြိုျိုးအစာျိုးမျာျိုးန္ငှို့ရ်ည်ရွယခ်ျကမ်ျာျိုး (ဝ ဆသသမျာျိုး) စသည)်................,...: (4) 

■ဆမျိုးခွနျ်ိုးနပံေါတ် 2 (ယာဉ်အမျ ြိုျိုးအစာျိုးဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစကယ်န္တရာျိုးမျာျိုးန္ငှို့သ်က ် ုငသ်ညို့ဆ်ဝေါဟာရမျာျိုး).........................: (4) 

အခနျ်ိုး 2 ယာဉ်အမျ ြိုျိုးအစာျိုးဆ ာက်လုပ်ဆရျိုးစက်ယန္တရာျိုး၏ ဆမာ်တာန္ငှို့ ်ဟ ုက်ဒဆရာလစ်စနစ် 

■ဆမျိုးခွနျ်ိုးနပံေါတ် 3 (ဆမာ်တာ)............................................................................................................................................................: (2) 

■ဆမျိုးခွနျ်ိုးနပံေါတ် 4 (ဆလာငစ်ာ   / အငဂ်ျငဝ် ုင)်.............................................................................................................................: (4) 

■ဆမျိုးခွနျ်ိုးနပံေါတ် 5 (ဟ ကုဒ်ဆရာလစစ်နစ)်......................................................................................................................................: (2) 

အခနျ်ိုး 3 ဖဖ ြိုဖျက်သညို့စ်က်ယန္တရာျိုး ဆပပျိုး ွ ပခငျ်ိုးန္ငှို့စ်ပ်လျဉ်ျိုးသညို့ ်

ပစစညျ်ိုးက ရ ယာမျာျိုး၏ဖွ ွဲ့စညျ်ိုးပံု 

■ဆမျိုးခွနျ်ိုးနပံေါတ် 6 (ဆအာကဆ်ပခဘ ျိုးပတလ်ညစ်က်က ရ ယာမျာျိုး)................................................................................................: (1) 

■ဆမျိုးခွနျ်ိုးနပံေါတ် 7 (ဖဖ ြိုဖျက်သညို့်စက်ယန္တရာျိုး၏လံုပခံြိုဆရျိုးက ရ ယာမျာျိုးစသည်)......................................................................: (2) 

(MY)
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အခနျ်ိုး 4 ဖဖ ြိုဖျက်ရနပ်ူျိုးတွ စက်က ရ ယာမျာျိုးတပ် င ်ာျိုးရဆသာလုပ်ငနျ်ိုးအတွက်က ရ ယာမျာျိုး က ု 

က ုငတ်ွယ်ပခငျ်ိုးစသည် 

■ဆမျိုးခွနျ်ိုးနပံေါတ ်8 (ဆဖာကစ်က်ဆရွျိုးချယ်ပခငျ်ိုးန္ငှို့တ်ပ် ငပ်ခငျ်ိုး).............................................. ................ ................ .................: (4) 

■ဆမျိုးခွနျ်ိုးနပံေါတ် 9 (ဆဖာကစ်က်၏ဝ ဆသသလကခဏာမျာျိုး)........................................................ ................ ................ ..............: (1) 

■ဆမျိုးခွနျ်ိုးနပံေါတ် 10 (ဆဖာကစ်က်အမျ ြိုျိုးအစာျိုး)............................. ........................................... ................ ................ .................: (1) 

■ဆမျိုးခွနျ်ိုးနပံေါတ် 11 (ဆဖာကစ်က်လပ်ုဆ ာငပံ်စုသည)်............................ .......................................... ................ .......................: (2) 

■ဆမျိုးခွနျ်ိုးနပံေါတ် 12 (ဆဖာကစ်က်၏ဆယဘယုျလပ်ုဆ ာငမ်ှုနည်ျိုးလမ်ျိုး)......................... ...................................... ...................: (1) 

■ဆမျိုးခွနျ်ိုးနပံေါတ ်13 (အလပ်ုဖပ ျိုးသညို့်ဆနာကသ်တ ပပြိုရနအ်ချက်မျာျိုး)......... ................ .............................................................: (4) 

■ဆမျိုးခွနျ်ိုးနပံေါတ ်14 (အလပ်ုဖပ ျိုးသညို့်ဆနာကသ်တ ပပြိုရနအ်ချက်မျာျိုး)............. ................ .........................................................: (2) 

■ဆမျိုးခွနျ်ိုးနပံေါတ် 15 (သမံဏ ပဖတ်စက်၏်ဝ ဆသသလကခဏာမျာျိုး)........................ .....................................................................: (3) 

■ဆမျိုးခွနျ်ိုးနပံေါတ် 16 (သမံဏ ပဖတ်က ရ ယာ၏အစ တ်အပ ုငျ်ိုးတစ်ခစု ၏အမည်မျာျိုးန္ငှို့လ်ပ်ုဆ ာငခ်ျက်မျာျိုး)........................: (4) 

■ဆမျိုးခွနျ်ိုးနပံေါတ ်17 (သမံဏ ပဖတ်က ရ ယာ၏အမျ ြိုျိုးအစာျိုး)........................ ................ ................ ..............................................: (1) 

■ဆမျိုးခွနျ်ိုးနပံေါတ် 18 (သမံဏ ပဖတ်စက်ဆရွျိုးချယပ်ခငျ်ိုးန္ငှို့တ်ပ် ငပ်ခငျ်ိုး)............. ................ .......................................................: (4) 

■ဆမျိုးခွနျ်ိုးနပံေါတ် 19 (သမံဏ ပဖတ်စက၏်ဆယဘယုျလပ်ုဆ ာငမ်ှုနည်ျိုးလမ်ျိုး)................ ................ ........................................: (1) 

■ဆမျိုးခွနျ်ိုးနပံေါတ ်20 (အလပ်ုဖပ ျိုးသညို့်ဆနာကသ်တ ပပြိုရနအ်ချက်မျာျိုး)....... ................ ...............................................................: (1) 

■ဆမျိုးခွနျ်ိုးနပံေါတ ်21 (အလပ်ုဖပ ျိုးသညို့်ဆနာကသ်တ ပပြိုရနအ်ချက်မျာျိုး)............. ................ .........................................................: (2) 

■ဆမျိုးခွနျ်ိုးနပံေါတ ်22 (ကွနက်ရစ်ကက တခ်ွ စက၏်ဝ ဆသသလကခဏာမျာျိုး)................ ................ ..................................................: (4) 

■ဆမျိုးခွနျ်ိုးနပံေါတ် 23 (ကနွက်ရစ်ကက တခ်ွ စကအ်စ တအ်ပ ုငျ်ိုးတစ်ခစု ၏အမည်မျာျိုးန္ငှို့လ်ပ်ုဆ ာငခ်ျက်မျာျိုး)..........................: (3) 

■ဆမျိုးခွနျ်ိုးနပံေါတ် 24 (ကနွက်ရစ်ကက တခ်ွ စကအ်မျ ြိုျိုးအစာျိုးမျာျိုး).......................... ................ ...................................... ................: (1) 

■ဆမျိုးခွနျ်ိုးနပံေါတ် 25 (ကနွက်ရစ်ကက တခ်ွ က ရ ယာဆရွျိုးချယ်ပခငျ်ိုးန္ငှို့တ်ပ် ငပ်ခငျ်ိုး)................. ...................................................: (1) 

■ဆမျိုးခွနျ်ိုးနပံေါတ် 26 (ကွနက်ရစ်ကက တခ်ွ စက၏်ဆယဘုယျလပ်ုဆ ာငမ်ှုနည်ျိုးလမ်ျိုး)........ ........................................................: (4) 

■ဆမျိုးခွနျ်ိုးနပံေါတ ်27 (အလပ်ုဖပ ျိုးသညို့်ဆနာကသ်တ ပပြိုရနအ်ချက်မျာျိုး)............................ ..................................... .....................: (1) 

■ဆမျိုးခွနျ်ိုးနပံေါတ ်28 (အလပ်ုဖပ ျိုးသညို့်ဆနာကသ်တ ပပြိုရနအ်ချက်မျာျိုး)................... ................ ...................................................: (2) 

■ဆမျိုးခွနျ်ိုးနပံေါတ ်29 (mechanical grab ၏ဝ ဆသသလကခဏာမျာျိုး)..................... ................ ..................................................: (4) 

■ဆမျိုးခွနျ်ိုးနပံေါတ် 30 (Gripper ၏အစ တ်အပ ုငျ်ိုးတစခ်ုစ ၏အမည်မျာျိုးန္ငှို့လ်ပ်ုဆ ာငခ်ျကမ်ျာျိုး)............................................: (3) 

■ဆမျိုးခွနျ်ိုးနပံေါတ် 31 (Gripper အမျ ြိုျိုးအစာျိုး)......................... ................ ................ ................ ....................................................: (1) 

■ဆမျိုးခွနျ်ိုးနပံေါတ် 32 (Gripper ဆရွျိုးချယပ်ခငျ်ိုးန္ငှို့တ်ပ် ငပ်ခငျ်ိုး)........... ................ ................ .....................................................: (3) 

■ဆမျိုးခွနျ်ိုးနပံေါတ် 33 (mechanical grab ၏ဆယဘယုျလပ်ုဆ ာငမ်ှုနည်ျိုးလမ်ျိုး).... ................................................................: (4) 

■ဆမျိုးခွနျ်ိုးနပံေါတ ်34 (အလပ်ုဖပ ျိုးသညို့်ဆနာကသ်တ ပပြိုရနအ်ချက်မျာျိုး)................... ................ ...................................................: (4) 

■ဆမျိုးခွနျ်ိုးနပံေါတ် 35 (ပူျိုးတွ စကက် ရ ယာမျာျိုးဖယ်ရှာျိုးပခငျ်ိုး)........................ ........ ........................ ................................................: (2) 

■ဆမျိုးခွနျ်ိုးနပံေါတ ်36 (ဝနတ်ငပ်ခငျ်ိုးန္ငှို့ခ်ျပခငျ်ိုး)........................... ................ ................ .................. .................................................: (4) 

■ဆမျိုးခွနျ်ိုးနပံေါတ် 37 (က ယုတ် ငုဆ်မာငျ်ိုးန္ငှပ်ခငျ်ိုး (Self-propelled) ပဖငို့ဆ်ပပာငျ်ိုးဆ ွှွဲ့ဆသာအခေါ)................................................: (4) 

(MY)
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အခနျ်ိုး 5 ဖဖ ြိုဖျက်သညို့ဆ် ာက်လုပ်ဆရျိုးစက်ယန္တရာျိုးမျာျိုး၏စစ်ဆ ျိုးပခငျ်ိုးန္ငှို့ ် နျ်ိုးသ မ်ျိုးပခငျ်ိုး

■ဆမျိုးခွနျ်ိုးနပံေါတ် 38 (စစဆ် ျိုးပခငျ်ိုးန္ငှို့ ် နျ်ိုးသ မ်ျိုးပခငျ်ိုးအတကွဆ်ယဘုယျကက ြိုတငသ်တ ဆပျိုးချက်မျာျိုး)...................................: (2) 

■ဆမျိုးခွနျ်ိုးနပံေါတ ်39 (အငဂ်ျငစ်က်မန္ှု ျိုးမ ).........................................................................................................................................: (1) 

■ဆမျိုးခွနျ်ိုးနပံေါတ် 40 (အငဂ်ျငစ်က်န္ှု ျိုးဖပ ျိုးဆနာက်).................... ................ ................ ................ ....................................................: (1) 

■ဆမျိုးခွနျ်ိုးနပံေါတ် 41 (အလပ်ုဖပ ျိုးသညို့်ဆနာက်)...................... ................ ................ ................ ......................................................: (1) 

အခနျ်ိုး 6 ဖဖ ြိုဖျက်သညို့်လုပ်ငနျ်ိုးန္ငှို့ ်က်စပ်ဆသာက စစရပ်မျာျိုး 

■ဆမျိုးခွနျ်ိုးနပံေါတ် 42 (အန္တရာယက်ငျ်ိုးစွာဆမာငျ်ိုးန္ငှရ်နမ်တှ်ယ ူာျိုးသငို့သ်ည်မျာျိုး).....................................................................: (4) 

■ဆမျိုးခွနျ်ိုးနပံေါတ် 43 (အချကပ်ပပခငျ်ိုး၊ လမ်ျိုးညွှနခ်ျကမ်ျာျိုး လပ်ု ံျုိုးလုပ်နည်ျိုး).............................................................................: (4) 

အခနျ်ိုး 7 မကက ငျ်ိုးနစ်ပညာန္ငှို့လ်ျှပ်စစ်အသ ပညာ 

■ဆမျိုးခွနျ်ိုးနပံေါတ ်44 (အာျိုး၏ moment (moment of force))...................................................................................................: (3) 

■ဆမျိုးခွနျ်ိုးနပံေါတ် 45 ( ွ ငငအ်ာျိုးဗဟ ုချက်).....................................................................................................................................: (2) 

■ဆမျိုးခွနျ်ိုးနပံေါတ် 46 (ဖငို့ဆ်န္ျှိုးပခငျ်ိုး)....................................................................................................................................................: (3) 

■ဆမျိုးခွနျ်ိုးနပံေါတ် 47 (ဗဟ ုမခှွာအာျိုး၊ ဗဟ သု ု ို့ချဉ်ျိုးကပ်အာျိုး)..........................................................................................................: (4) 

■ဆမျိုးခွနျ်ိုးနပံေါတ ်48 (ပတွ်တ ကု်မှု)....................................................................................................................................................: (4) 

■ဆမျိုးခွနျ်ိုးနပံေါတ် 49 (ဘက် ရ က ုငတ်ယွ်ပခငျ်ိုး).............................................................................................................................: (3) 

■ဆမျိုးခွနျ်ိုးနပံေါတ် 50 (ဘက် ရ က ုငတ်ယွ်ပခငျ်ိုး).............................................................................................................................: (2) 

အခနျ်ိုး 8 ဆ ာက်လုပ်ဖွ ွဲ့စညျ်ိုး ာျိုးသညို့အ်ရာမျာျိုး၏အမျ ြိုျိုးအစာျိုးန္ငှို့ဖ်ဖ ြိုဖျက်သညို့န်ည်ျိုးလမ်ျိုး 

■ဆမျိုးခွနျ်ိုးနပံေါတ် 51 (ခ ုငခ်ံို့ဆသာကွနက်ရစဖ်ွ ွဲ့စည်ျိုးပံု (RC ဖွ ွဲ့စည်ျိုးပံု))..........................................................................................: (4) 

■ဆမျိုးခွနျ်ိုးနပံေါတ် 52 (သစသ်ာျိုးအဆ ာကအ်ဦမျာျိုးက ုဖဖ ြိုဖျက်ပခငျ်ိုးနည်ျိုးလမ်ျိုး)..........................................................................: (4) 

■ဆမျိုးခွနျ်ိုးနပံေါတ် 53 (ဆကျာကလ်မ်ျိုးပလကဆ်ဖာငျ်ိုးဖဖ ြိုဖျကပ်ခငျ်ိုးနည်ျိုးလမ်ျိုး)...............................................................................: (2) 

(MY)
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အခနျ်ိုး 9  က်စပ်ဥပဆဒမျာျိုး 

■ဆမျိုးခွနျ်ိုးနပံေါတ် 54 (ပံမုှနက် ယု်တ ုငစ်စ်ဆ ျိုးပခငျ်ိုး (teiki jishu kensa))....................................................................................: (1) 

■ဆမျိုးခွနျ်ိုးနပံေါတ် 55 (နည်ျိုးပညာကျွမ်ျိုးကျငမ်ှုသငတ်နျ်ိုးဖပ ျိုးစ ျိုးဆကကာငျ်ိုးလကမ်တှ်ပပနလ်ည် တု်ဆပျိုးပခငျ်ိုးစသည်)................: (2) 

■ဆမျိုးခွနျ်ိုးနပံေါတ် 56 (ဆရှ ွဲ့မ ျိုးတပ် ငပ်ခငျ်ိုး).................. ................ ................ ................ ...............................................................: (4) 

■ဆမျိုးခွနျ်ိုးနပံေါတ် 57 (ကန ို့သ်တအ်ပမနန်္ှုနျ်ိုး)........................ ................ ................ ................ .........................................................: (1) 

■ဆမျိုးခွနျ်ိုးနပံေါတ် 58 ( ပပြိုတ်ကျပခငျ်ိုးစသည်တ ု ို့က ကုာကယွတ်ာျိုး  ျိုးပခငျ်ိုးစသည)်......................................................................: (3) 

■ဆမျိုးခွနျ်ိုးနပံေါတ် 59 (ယာဉ်အမျ ြိုျိုးအစာျိုးဆ ာကလ်ပ်ုဆရျိုးစက်ယန္တရာျိုးမျာျိုးဆပပာငျ်ိုးဆ ွှွဲ့ ပခငျ်ိုး)...................................................: (1) 

■ဆမျိုးခွနျ်ိုးနပံေါတ် 60 (စကယ်န္တရာျိုးစသည်တ ု ို့က ုငာှျိုးရမ်ျိုးသအူဆနပဖငို့ဆ် ာငရွ်က်သငို့သ်ညို့်နည်ျိုးလမ်ျိုးမျာျိုး)...........................: (2) 

(MY)
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