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ចំបណុះដឹងជាទូ លោាន្អំពីប្គ្ឿងា៉ាសុីន្សំណង់្បបេទយាន្យន្ា

1.

ចំណ្តត្់ថ្ននក់ថ្ន្ប្គ្ឿងា៉ាសុន្
ី សំណង់ (បទបបញ្ញ ត្ា អ
ិ ន្ុវត្ា ន្៍ចាប់សុវត្ថ ភា
ិ ពន្ិងសុខភាពឧសាហកទម
តារាងបអេងទី7)
① ា៉ាសុន្
ី ស្ាប់ការឈូ សឆ្យព្ងាបដី ការដឹកជញ្ជន្
ូ ការអទក
ត (បុលដូ ហេ័រ ្តាក់ទ័រ・ន្ប៉ាលជាបដើទ)
② ា៉ាសុន្
ី ស្ាប់ការជីក (បអសាកវា៉ាទ័រ・ន្ប៉ាលជាបដើទ )
③ ា៉ាសុន្
ី ស្ាប់ការងារ្គ្ឹុះ (ា៉ាសុន្
ី បបាុះបុកន្ិងា៉ាសុីន្ដកគ្្ ុះឹ ជាបដើទ)
④ ា៉ាសុន្
ី ប្ងួ ទ (រ ូ ូ ជាបដើទ)
⑤ ា៉ាសុន្
ី ស្ាប់ោក់បបត្ុង (ឡាន្បូ ទបបត្ុង។ ល។ )
⑥ ា៉ាសុន្
ី ស្ាប់ការវាយបំន្បកបោល (ា៉ាសុីន្បំន្បក ា៉ាសុីន្កាត្់បំន្បកប្រងន្ដក ា៉ាសុន្
ី បំន្បកបបត្ុង
ា៉ាសុន្
ី ោប់ស្ាប់វាយបំន្បកបោល)
1.1.

្បបេទន្ិងការប្បើ្បាស់(លកខ ណៈពិបសស) ា៉ាសុន្
ី ស្ាប់ការវាយកបទេ ចបោល (អត្ថ បទ ទំព័រទី 2)

(1) ា៉ាសុន្
ី បំន្បក
ា៉ាសុន្
ី ន្ដលបំពាក់បោយឯកតាា៉ាសុីន្បំន្បក (ា៉ាសុន្
ី កបទេ ច្បបេទវាយទងគ ិច)
ន្ដលាន្ដំបណើរការបោយសាព្ធារាសាស្តសាឬសាព្ខយល់ជាអវ ីត្ភាាប់។
ប្បើស្ាប់ការវាយកបទេ ចបោលអររជាបដើទជារចនាសទព ័ន្បបត្ុងព្ងឹង (tekkin konkurito kozo)
(សូ ទបទើលរ ូបងត្ 1-1)

រ ូបងត្ 1-1 ា៉ាសុីន្បំន្បក
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(2) ា៉ាសុន្
ី កាត្់កបទេ ចប្រងន្ដក
ា៉ាសុន្
ី ន្ដលបំពាក់អវីត្ភាាប់ដូចជាន្បបកថ្ស្តន្ាស្ាប់កាត្់ប្រងន្ដកជាបដើទ
(រ ួទទំង្បោប់ប្វ ើពីន្ដកន្ដលទិន្ាន្ជាត្ិន្ដក) ។
ប្បើស្ាប់ការវាយកបទេ ចបោលអររជាបដើទន្ដលាន្ប្រងន្ដក (tekkotsu kozo) (សូ ទបទើលរ ូបងត្ 1-2)

រ ូបងត្ 1-2 ា៉ាសុីន្កាត្់កបទេ ចប្រងន្ដក
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(3) ា៉ាសុន្
ី បំន្បកបបត្ុង
ា៉ាសុន្
ី ន្ដលបំពាក់អវីត្រភាាប់ដូចជាន្បបកថ្ស្តន្ាបដើទបីកំបទចសំណង់បបត្ុង។
(រ ួទទំងាន្ទុខងារកាត្់បបត្ុងព្ងឹង។ ) ប្បើស្ាប់ការវាយកបទេ ចបោលអាររបបត្ុងព្ងឹង (tekkin
konkurito kozo)។ (សូ ទបទើលរ ូបងត្ 1-3 រ ូបងត្ 1-4 រ ូបភាព 1-5)

រ ូបងត្ទី 1-3 ា៉ាសុីន្បំន្បកបបត្ុង

រ ូបងត្ទី 1-4 ា៉ាសុីន្បំន្បកបបត្ុង្ំៗ

រ ូបងត្ទី 1-5 ា៉ាសុីន្បំន្បកបបត្ុងខានត្ត្ូ ច
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(4) ា៉ាសុន្
ី ោប់ស្ាប់វាយកបទេ ចបោល
ា៉ាសុន្
ី ន្ដលបំពាក់អវីត្ភាាប់ន្ដលជា្បដប់ោប់ន្ដលាន្រាងដូ ចជាសទស្ាប់ការវាយកបទេ ចបោរចនាសទព ័ន្ធ
ទ្ទង់បឈើ(moku kozo)ឬោប់យកន្ិងបលើកវត្ថតន្ដលវាយកបទេ ចបោល។
វា្ត្ូវបាន្ប្បើស្ាប់ការវាយកបទេ ចបោលអេុះបឈើ(moku kozo)
ជាបដើទយកវត្ថតន្ដលវាយកបទេ ចបោបហើយអទតកបលើឡាន្ដឹកទំន្ិញ។
វាក៏្ត្ូវបាន្ប្បើបដើទបីោប់យកសាារៈវាយកបទេ ចបោល។ (សូ ទបទើលរ ូបងត្ 1-6)

រ ូបងត្ទី 1-6 ា៉ាសុីន្ោប់
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1.2. ្បបេទអវ ត្
ី ភាាប់ស្ាបា៉ាសុីន្ស្ាប់ការវាយកបទេ ចបោល (អត្ថ បទ ទំព័រទី5)
ប្មុះថ្ន្ន្អនកន្ីទួយៗថ្ន្អវ ីត្ភាាប់ន្ដលភាាប់បៅន្ឹងា៉ាសុន្
ី សំណង់ស្ាប់វាយកបទេ ចបោល្ត្ូវបាន្បងាាញដូ ច
ខាងប្កាទ។
សុទន្អន កខាងបលើ។ ល។
ឧបករណ៍បងវ ិល

បូ ុ ងន្ិងបចៅ

សុីឡាំងបបើកបិទ
សុទន្អន កប្កាទ

្ន ឹទបកើយ
សុីឡាំង
ថ្ដកាត្់
ឧបករណ៍កាត្់

បូ ុ ងន្ិងបចៅ
ពនា្ក

① ឯកតាា៉ាសុីន្បំន្បក

② ឧបករណ៍កាត្់កបទេ ចប្រងន្ដក

សុទន្អន កខាងបលើ។ ល។

សុទ
សុីឡាំងបបើកបិទ
ថ្ដបំន្បក

ឧបករណ៍បងវ ិល
សុីឡាំងបបើកបិទ
សុទន្អន កប្កាទ

ចំណុចបំ ន្បក
ថ្ដបំន្បក
ចំណុចបំ ន្បក

ឧបករណ៍កាត្់

④ ា៉ាសុីន្បំន្បកបបត្ុងត្ូ ចៗ

③ ា៉ាសុីន្បំន្បកបបត្ុង្ំៗ

សុទន្អន កខាងបលើ។ ល។
ឧបករណ៍បងវ ិល

សុីឡាំងបបើកបិទ

ថ្ដោប់
សុទន្អន កប្កាទ

Grab ring

សុទ
ចំណុចោប់

ថ្ដោប់

Grab ring
ចំណុចោប់

⑤ ឧបករណ៍ោប់ (ទ្ទង់ប្វ ើសកទម ភាពសុីឡាំងខាងកនតង)

⑥ ឧបករណ៍ោប់ (ទ្ទង់សុីឡាំងខាងប្ៅ)

រ ូបភាពទី 1-1 ប្មុះថ្ន្ន្អន កន្ីទួយៗថ្ន្អវ ីត្ភាាប់់
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1.3.

ា៉ាសុន្
ី ទូ លោាន្ស្ាប់ា៉ាសុីន្ការវាយកបទេ ចបោល (អត្ថ បទ ទំព័រទី6)

(1) ឧបករណ៍ប្វ ើការ
ឧបករណ៍ប្វ ើការគ្ឺជាឧបករណ៍ស្ាប់ប្វ កា
ើ រដូ ចជាការវាយកបទេ ចបោល
ការជីកន្ិងការឈូ សឆ្យព្ងាបបហើយសំបៅបៅបលើអវីត្ភាាប់ ្ុង
អ្តំន្ប៉ាលជាបដើទន្ិងដងសន្ទ ូចន្ិងថ្ដន្ដល្ទ្ទង់ពួកវា។

ឧបករណ៍ប្វ ើការ

រ ូបភាពទី 1-2 ឧបករណ៍ប្វ កា
ើ រ
(2) ា៉ាស់ត្ួា៉ាសុីន្
ា៉ាស់ត្ួា៉ាសុីន្គ្ឺជាា៉ាស់សងួត្ (ា៉ាស់ន្ដលទិន្ាន្ឥន្ធ ន្ៈ ្បបេទប្បង ទឹកជាបដើទ )
ន្ដលទិន្រាប់បញ្ចល
ូ ឧបករណ៍ប្វ កា
ើ រពីា៉ាសុីន្សំណង់្បបេទយាន្យន្ា បនាុះគ្ឺា៉ាស់ត្ួា៉ាសុន្
ី ។
ា៉ាស់ត្ួទស
៉ា ុីន្

រ ូបភាពទី1-3 ា៉ាស់ត្ួទស
៉ា ុីន្
(3) ា៉ាសា៉ាសុីន្
ា៉ាស់ា៉ាសុីន្គ្ឺជាា៉ាស់ន្ដលភាាប់ឧបករណ៍ប្វ ើការោំបាច់បៅបលើប្គ្ឿងា៉ាសុន្
ី សំណង់្បបេទយាន្យន្ា បហើយា៉ា
ស់បសើទ (ា៉ាស់ន្ដលរ ួទបញ្ចល
ូ ឥន្ធ ន្ៈ ្បបេទប្បង ទឹកជាបដើទ )
បោយរមន្អវ អ
ី ទ តក(រមន្បន្ទតក)បលើ្ុងជាបដើទដូ ចជាដីខាច់ ។
ា៉ាស់ត្ួទស
៉ា ុីន្

ឥន្ធ ន្ៈ

្បបេទប្បង

ទឹក

រ ូបភាពទី 1-4 ា៉ាស់បទកាន្ិច
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(4) ា៉ាស់ា៉ាសុីន្សរុប
ា៉ាស់ា៉ាសុីន្សរុបគ្ឺជាអលបូ កថ្ន្ា៉ាស់ា៉ាសុីន្
ទំហំអទក
ត អត្ិប រ ិាន្ិងា៉ាស់ន្ដលទទួ លបាន្បោយគ្ុណន្ឹង55គ្ី ូ ្កាទ / ទន្ុសេ បោយសទត្ថ ភាពដឹកអន កដំបណើរ។
(ចំណ្ត)ំ ា៉ាស់ោប់ពី (2) ដល់ (4) គ្ុណន្ឹងការបបងក ើន្បលបឿន្ទំនាញគ្ឺជាទំងន្់របស់ត្ួា៉ាសុន្
ី
ទំងន្់ា៉ាសុីន្ន្ិងទំងន្់ា៉ាសុន្
ី សរុបជាបដើទ។

ា៉ាសសរុបថ្ន្ត្ួ ា៉ាសុីន្

ឥន្ធ ន្ៈ

្បបេទប្បង

អន កជិុះ

ទឹក

រ ូបភាពទី 1-5 ា៉ាសសរុបថ្ន្ត្ួ ា៉ាសុីន្
(5) បសថ រភាព
បសថ រភាពាន្ន្័យថ្នា៉ាសុីន្សំណង់្បបេទយាន្យន្ា ទិន្ដួ លរលំដល់ទុំជាក់លាក់បទបហើយបសថ រភាពកាន្់ន្ត្ខព ស់វា
កាន្់ន្ត្ពិបាកដួ លរលំ។
ទយ៉ា ងបទៀត្
បសថ រភាពទំងបន្ុះ្ត្ូវបាន្គ្ណនាតាទការសន្ម ត្ថ្នា៉ាសុន្
ី សំណង់្បបេទយាន្យន្ា សថត្
ិ បៅបលើថ្អេ បអេ កន្ិងថ្អេ រ ឹង
ាំ។ បៅការោាន្សំណង់ជាក់ន្សា ងជាបដើទ
លកខ ខណឌបររ ិសាថន្្បត្ិបត្ា កា
ិ រទិន្លែ ដូ បចន ុះវាោំបាច់្ត្ូវបញ្ចតុះបសថ រភាពន្ដលបាន្បងាាញបៅបលើា៉ាសុីន្។

(បសថ រភាព)
រ ូបភាពទី 1-6 សថ ិរភាព
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(6) សទត្ថ ភាពប ង
ើ តាទ
សទត្ថ ភាពប ង
ើ តាទគ្ឺជាសទត្ថ ភាពប ង
ើ តាទអត្ិបរារបស់ា៉ាសុន្
ី សំណង់្បបេទយាន្យន្ា ន្ដល្ត្ូវបាន្គ្
ណនាបោយន្អែកបលើសទត្ថ ភាពរបសទ៉ាូ ទ័របហើយជាទូ បៅ្ត្ូវបាន្បងាាញបោយទុំ (α°) ឬជ្ាល (%) ។
ទ៉ាយងបទៀត្ តាទពិត្ាន្ភាពរអិលកង់រងប្កាុះ(កង់រងប្កាុះ)ឬក៏កង់ន្ិងថ្អេ ខាងបលើ
បហើយវាជាបរឿង្ទម តាបទន្ដលជ្ាលទិន្អាចប ើងដល់ទុំបនាុះបាន្។

(ទុំប ើងតាទ)

រ ូបភាពទី 1-7 សទត្ថ ភាពប ើងតាទ
(7) សាព្ដីជាទ្យទ
សាព្ដីជាទ្យទបងាាញពីកា្ំងន្ដលោក់បៅបលើដីបោយា៉ាសុីន្សំណង់្បបេទយាន្យន្ា បហើយជាទូ បៅ្ត្ូវបា
ន្បងាាញបោយសទីការខាងប្កាទ។

សមព្ដីជាម្យម =

ម៉ាស់ម៉ាសីនសររ × 9.8

（kN/m2 ）
ននេ ដីសមព្សររ
(1) កនតងករណី្បបេទសកង់រងប្កាុះជាត្ថ្ទ្ ន្ដលទទួ លបាន្បោយន្បងន្ចក“រា៉ាស់ា៉ាសុីន្សរុប”រ
បោយថ្អេដីសាព្សរុប។ ្បន្វងសាព្ដីរបសកង់រងប្កាុះកនតងករណីបន្ុះគ្ឺជា្បន្វងថ្ន្ L ន្ដលបាន្បងាាញបៅកនតង
1-8 ។
Ｗ × 9.8 Ｗ × 9.8
សមព្ដីជាម្យម =
=
（kN/m2 ）
Ｓ
2Ｂ × Ｌ
W: ា៉ាស់ា៉ាសុីន្សរុប (t)
ី ាព្សរុប = 2B x L (㎡)
S: ថ្អេដស
L:វចំងាយកណ្ត
ា ល (m) រវាងIdler (idle wheel) ន្ិងសពត្
ូ ូ ស(sprocket wheel) បៅកនតងា៉ាស់សរុប

B: ទទឹងរបស់កង់រងប្កាុះ (ｍ)
កង់រងប្កាុះ

Idler

សពត្
ូ ូស

រ ូបភាព 1-8 ទំនាក់ទំន្ងរវាងLន្ិងB
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(2) កនតងករណី្បបេទកង់
វាជាត្ថ្ទ្ សរុបន្ដលទទួ លបាន្បោយន្ចកបន្ទតកអ័កេកង់ខាងទុខ រ ឺកង់ប្កាយន្ដលទទួ លបាន្ពីទំងន្់សរុបរបស់
ា៉ាសុន្
ី បោយថ្អេ ទំហដ
ំ (ី សូ ទបទើលរ ូបភាពទី1-9)ន្ដលពាក់ព័ន្ធយា៉ាងជាក់ន្សា ងថ្ន្កង់ទខ
ុ រ ឺ កង់ខាងប្កាយ ។

បន្ទតកថ្ន្អ័កេ

សំបកកង់

ដី

ថ្អេទំហំន្ដលពាក់ព័ន្ធយា៉ាងជាក់ន្សា ងបៅបលើដី

រ ូបភាពទី1-9 ថ្អេ ទហ
ំ ំ ន្ដលពាក់ព័ន្ធយា៉ាងជាក់ន្សា ងបៅបលើដី
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2.

ទ៉ាូ ទ័រន្ិង្បព័ន្ធធារាសាស្តសា ស្ាប់ប្គ្ឿងយន្ា សណ
ំ ង់្បបេទយាន្យន្ា

2.1.

ទ៉ាូ ទ័រ (អត្ថ បទ ទំព័រទី 11)

ទ៉ាូ ទ័រាន្ទុខងារបំន្លងថ្នទពលបអេងៗបៅជាថ្នទពលបទកាន្ិច។
ា៉ាសុន្
ី ្ទម តា្ត្ូវបាន្ប្បើបៅកនតងទ៉ាូ ទ័ររ ួទាន្ា៉ាសុីន្ចំបហុះខាងកនតងដូ ចជាា៉ាសុន្
ី ា៉ាសូ ត្ន្ិងា៉ាសុីន្សាំងបហើយ
ទ៉ាូ ទ័របអ ច
ិ ្ត្ិចដូ ចជាទ៉ាូ ទ័រ។
ជាទូ បៅា៉ាសុីន្ា៉ាសូ ត្្ត្ូវបាន្ប្បើជាចទបង ជាទ៉ាូ ទ័រស្ាប់ប្គ្ឿងា៉ាសុីន្សំណង់្បបេទយាន្យន្ា ។
ាន្ា៉ាសុីន្ន្ដលប្បើា៉ាសុីន្សាំងស្ាប់អវខា
ី ន ត្ត្ូ ចន្ិងអវ ីាន្លកខ ណៈពិបសស។ បលើសពីបន្ុះបទៀត្
ាន្ា៉ាសុីន្សំណង់ន្ដលប្បើទទ័
៉ាូ របអ ច
ិ ្ត្ិចជំន្ួសឱ្យា៉ាសុីន្ចំបហុះខាងកនតង។
តារាងទី 2-1 ក្ទិត្ពណ៌រវាងា៉ាសុីន្ា៉ាសូ ត្ន្ិងា៉ាសុន្
ី សាំង
ប្រភេទ
ម៉ា ្ីន្ម៉ា ្៊ូត
ម៉ា ្ីន្សាំង

ប្រការ

ភប្រងប្សាល

សាំង

ការបបញ្ឆ ុះបោយខ្ ួន្វាបោយការបងាាប់ខយល់

ភោយផ្កាភេៃើង

ម៉ា ្់ម៉ា្ីន្ក្នុងមួយភ្េះ

ធងន្់

ប្សាល

តម្មៃក្នុងមួយភ្េះ

ខ្ព្់

ភោក្

ប្រ្ិទធិភាពក្ភតរ

មិន្លអ (22-28%)

ចំណាយប្រតិរតរិការ

លអ (30-40%)
ភោក្

ហាន្ិេ័យម្ន្អគ្គិេ័យ

តិច

ភប្ចើន្

ប្រភេទឥន្ធន្ៈ
វិធីសាស្ត្ររភ្ឆេះ

ខ្ព្់

* ្បយ័ត្នកុំប្វ ើឱ្្ច ្ំ បបេទឥន្ធ ន្ៈ (ប្បង្សាល(keiyu) ប្បងសាំង) ។
2.1.1.

រចនាសទព ន្ធា
័ ៉ា សុីន្ា៉ាសូ ត្ (អត្ថ បទ ទំព័រទី 13)
ទររ៊ីន្ប្រន្
វ៉ា ល់ហឺយ

ម៉ា ្ីន្សាក្ក្មៃ ំងខ្ៃំង(supercha

Proa Impeller

rger)

ប្រអរ់កាត់រន្ថយ្ំភេង

ប្រោរ់ភប្រេះខ្យល់ឲ្យសាអ ត

តប្មងខ្យល់

ឧរក្រណ៍រង្ហាញធ៊ូលីដី
ខ្យល់មន្្មព ធ

ផ្សែងចំហាយរភ្េញភរល

ក្ាល្ីឡំង
រំពង់ហឺយផ្សែង
តួខ្ៃួន្ម៉ា ្ីន្
ពី្រុង

រ ូបភាពទី 2-3 ឧទហរណ៍ថ្ន្ឧបករណ៍បូទ បបញ្ៅ ញហឺយន្អេង

13 (KM)

ត្្ទងប្បង

បូ ទប្បង
ា៉ាសុីន្ប្វ ឱ្
ើ យប្បង្ត្ជាក់
ចប្ាុះប្បង

រ ូបភាពទី 2-4 ឧទហរណ៍ថ្ន្្បព័ន្ធរំអល
ិ

្ុងឥន្ធ ន្ៈ

បុិិចសាំង

បូ ទបាញ់ឥន្ធ ន្ៈ

ត្្ទងឥន្ធ ន្ៈ

បូ ទអគត្់អគង់ឥន្ធ ន្ៈ

governor

រ ូបភាពទី 2-5 ឧទហរណ៍ថ្ន្្បព័ន្្បោប់ធ ឥន្ធ ន្ៈ
14 (KM)

រា៉ាដយទ័រ

កងាារ
ន្ទទ៉ាូ សាេត្

រងាវស់សីត្ុណាភាពថ្ន្ទឹក
បំពង់ទឹក

បូ ទទឹក

កាលសុីឡាំង

្ទនាប់សុីឡាំង

ពីបូទប្បង (ប្បង)
ា៉ាសុីន្ប្វ ើឱ្យប្បងា៉ាសុីន្្ត្ជាក់

រ ូបភាពទី 2-6 រ ូបភាព្បព័ន្ធរា៉ាដយទ័រន្ដលប្វ ើឲ្យ្ត្ជាក់ថ្ន្ា៉ាសុិន្
ី ្បបេទន្ដលប្វ ឲ្
ើ យ្ត្ជាក់បោយទឹក
កុងតាក់បបញ្ឆ ុះ

អាល់ន្ទណ្តទ័រ

អាគ្ុយ

រ ូបភាពទី 2-7 ឧទហរណ៍ថ្ន្អាល់ន្ទណ្តទ័រ
2.1.2.

ឥន្ធ ន្ៈ / ប្បងា៉ាសុីន្ (អត្ថ បទ ទំព័រទី 18)

ប្បងា៉ាសុីន្ាន្ទុខងារបអេងៗដូ ចជា (1) ប្វ ើឲ្យរំអល
ិ (2) ប្វ ើឲ្យ្ត្ជាក់ (3) ការបិទភាាប់ (4) ការសាែត្ន្ិង (5)
ការការពារន្្ចុះ វាោំបាច់្ត្ូវប្បើទួយថ្ន្សា ង់ោរន្ដលបាន្កំណត្់កនតងបសៀវបៅន្ណនាំជាបដើទ។

15 (KM)

2.2.
2.2.1.

្បព័ន្ធធារាសាស្តសា (អត្ថ បទ ទំព័រទី 18)
្បព័ន្ធធារាសាស្តសា (អត្ថ បទ ទំព័រទី 19)

ចំណ្តថ្ន
ំ ា៉ាសុីន្បូ ទគ្ឺជាា៉ាសុីន្ន្ដលាន្ភាពជាក់លាក់បហើយ្ូ លី
ដីខាច់ជាបដើទអាចបណ្ត
ា លឱ្យាន្សានទសឹកន្ិងសានទបហើយសាព្អាចន្ឹងទិន្បកើន្ប ើងបទ។
ត្្ទងាន្ទុខងារប្ោុះប្បងធារាសាស្តសាបៅកនតងបសៀគ្វ ធា
ី រាសាស្តសាបដើទបីយក្ូ លីបចញ។
ចំណ្តថ្ន
ំ ្បសិន្បបើត្្ទង្ត្ូវបាន្សេ ុះបនាុះសាព្ន្ឹងទិន្បកើន្ប ង
ើ បទ។
វ៉ា ន្ប្គ្រ់ប្គ្ងធារាសាស្ត្រ

ភប្រងធារាសាស្ត្រ្មព ធខ្ព្់

ភប្រងធារាសាស្ត្រ្មព ធខ្ព្់

(ប្គ្រ់ប្គ្ង្មព ធភប្រងធារាសាស្ត្រន្ិងទិ្ភៅលំ
ហ៊ូរ)

ភប្រងធារាសាស្ត្រ្មព ធទារ

ឧរក្រណ៍ភធវើចលនាភោយភប្រងធារាសាស្ត្រ

ម៉ា ្ីន្រ៊ូមធារាសាស្ត្រ

(រំផ្លង្មព ធភប្រងភៅជាោមពលភមកាន្ិច)

(រ្ជូន្ភប្រងធារាសាស្ត្រភៅភពលមន្្

ម៉ា ្ីន្

មព ធខ្ព្់)

(ទំហំ

ការង្ហរ
ភលបឿន្

ទិ្ភៅ)

ភប្គ្ឿងផ្ដលភាជរ់ន្ឹងធងភប្រងធារា
សាស្ត្រ

ភប្រងធារាសាស្ត្រ្មព ធទារ

រ ូបភាពទី 2-9 ការសបងខ បទូ បៅថ្ន្យន្ា ការរបស់្បព័ន្ធធារាសាស្តសា

្ចកបងហ ូរប្បងធារាសាស្តសា

្ចកបូ ទប្បងធារាសាស្តសា
រ ូបភាពទី 2-10 ការសបងខ បទូ បៅថ្ន្បរលការណ៍្បត្ិបត្ា កា
ិ រា៉ាសុីន្បូ ទសព ឺ

ន្អ្ងប្វ ើចលនា

ត្ួ ខ្ ួន្ា៉ាសុីន្

អ័កេ
្ចកបចញ
ចូ ល

ពីស្តង
ថ្នសវា៉ាន្

រ ូបភាពទី 2-11 ឧទហរណ៍ថ្ន្្បបេទអ័កេប្ទត្
16 (KM)

្ចកបចញចូ ល

ត្ួ ខ្ ួន្ា៉ាសុីន្
្ចកបចញចូ ល

អ័កេ

្ចកបចញចូ ល

កាេន្ដល្ជាល
ពីស្តង

ថ្នសវា៉ាន្

រ ូបភាពទី 2-12 ឧទហរណ៍ថ្ន្្បបេទកាេន្ដល្ជាល

សុីឡាំង
កាលសុីឡាំង

ពីស្តង

រ ូបភាពទី 2-13 ឧទហរណ៍ថ្ន្សុីឡាំងធារាសាស្តសា
ពីស្តង

ត្ួ ខ្ ួន្ា៉ាសុីន្
ពីស្តង

គ្្ទប

រាងកាយ

កាេន្ដល្ជាល

ដង

ដង

្បបេទអ័កេ

រាងទូ ល

រ ូបភាពទី 2-14 ឧទហរណ៍ថ្ន្ទ៉ាូ ទ័រពីស្តង

17 (KM)

ឈប់

សញ្ញញ

លំហូរ

រ ូបភាព្បត្ិបត្ា ិការ

រ ូបភាពទី 2-15 រ ូបភាពថ្ន្្បត្ិបត្ា កា
ិ រថ្ន្វា៉ាន្បិទបបើក

រ ូបងត្ 2-1 ឧទហរណ៍ន្វា៉ាន្បិទបបើក

ត្្ទងខយល់
ប្ោុះ

ន្ដកវាស់ក្ទិត្ថ្ន្ប្បង

កន្ស្តញ្ៅង

អនាេក់
បៅា៉ាសុីន្បូ ទ

រ ូបភាពទី 2-16 ឧទហរណ៍ថ្ន្្ុងប្បងធារាសាស្តសា

Notch wire

្ចកបចញប្បង

្ចកចូ លប្បង

រ ូបភាពទី 2-17 ឧទហរណ៍ថ្ន្ត្្ទងស្ាប់ការ្សូ បបឺត្
18 (KM)

3.

រចនាសទព ័ន្ថ្ន្ប្គ្ឿងបរ ិកាខរន្ដលទក់ទងន្ឹងការប្វ ើដំបណើរការា៉ាសុីន្ស្ាប់់ការវាយកបទេ ច
បោល

3.1.

រចនាសទព ័ន្ថ្ន្ឧបករណ៍ប្វ ដ
ើ ំបណើរថ្ន្ា៉ាសុន្
ី ការវាយកបទេ ចបោល្បបេទកង់រងប្កាុះ (អត្ថ បទ ទំព័រទី 28)
ឧរក្រណ៍ភធវើការ (ផ្សនក្ខ្ងមខ្)

្ីឡំងម្ដ

្ីឡំងធង

ម្ដ * 1

ដង្ន្ទូច * 2
តំណក្ណាាល
បាោងរងវិល
ធងឥន្ធន្ៈ

ប្ក្ញំ (ប្ក្ញំ)

វ៉ា ន្ប្គ្រ់ប្គ្ង (ការកាន្់ការ់)
ធងភប្រងភធវើការ
ប្រអរ់កាត់រន្ថយ្ំភេង

ធង * 3

ម៉ា ្ីន្

ការ៊ីន្ (រន្ទរ់ភរើក្ររ)

ម៉ា ្ីន្រ៊ូមធារាសាស្ត្រ

ក្ង់រថភប្កាេះ (តួក្ង់រថភប្កាេះ)

តួរត់ផ្សនក្ភប្កាម

Idler
តួរត់ផ្សនក្ភប្កាម

ទមងន្់ឲ្យភ្មើរគ្នន

រ៊ូេូខ្ងភលើ
រ៊ូេខ្ងភប្កាម
ឧរក្រណ៍ភធវើដំភណើរ

ម៉ា៊ូទ័រភធវើដំភណើរ

រា៉ាដាទ័រ
ម៉ា ្ីន្ភធវើឱ្យភប្រងប្តជាក្់

តួរងវិលផ្សក្ន ខ្ងភលើ

អាគ្យ

រ ូបភាពទី 3-3 យន្ា ការរបស់ថ្ន្កង់រងប្កាុះ្បបេទធារាសាស្តសា
*1∼3 ឧបករណ៍ប្វ កា
ើ រ (ន្អនកខាងទុខ) * 3 អវ ីត្ភាាប់់ (ឧបករណ៍ប្វ ើការ) * 4∼5 ា៉ាសុន្
ី ទូ លោាន្
វ៉ា ន្ប្គ្រ់ប្គ្ង
ម៉ាា
្ីន្៉ា សុីន្

ធងឥន្ធន្ៈ

ម៉ា ្ីន្រ៊ូមធារាសាស្ត្រ

ម៉ា៊ូទ័រភធវើដំភណើរ

ម៉ា៊ូទ័ររងវ
ទ៉ាូ
ទ័ិលរការបងវ ិល

ក្ង់រថភប្កាេះ
តំណរងវិល

្ពូត៊ូ្

រ ូបភាពទី 3-4 ឧទហរណ៍ថ្ន្្បព័ន្ធបញ្ជន្
ូ ថ្នទពល
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3.1.1.

ឧបករណ៍ន្អន កកង់(អត្ថ បទ ទំព័រទី33)

្បបេទសកង់រងប្កាុះាន្សាព្ដីទបជាង្បបេទកង់បហើយអាចដំបណើរការបលើដីរដុប រ ឺទន្់បាន្ប៉ាុន្ន្ា បលបឿន្រ
ត្់យឺត្ដូ ច2∼6 ㎞/ｈ។
ក្ង់រថភប្កាេះ
រ៊ូេូជ្ជូន្
្ពូត៊ូ្
Idler

ប្ោយចងភប្កាយ
រ៊ូេូឡន្ដឹក្ទំន្ិញ

ភរ៉ា្ែ័រផ្ដលរួញមក្វិញ
ប្រោរ់ការពារក្ណាាល
ប្រោរ់ការពារខ្ងមខ្

រ ូបភាពទី 3-8 ឧទហរណ៍ន្អនកកង់

mandrel

ភៅ្៊ូ

ផ្ខ្ែភោហៈធាត

រ ូបភាពទី 3-9 ឧទហរណ៍ថ្ន្ន្អន កឆ្្ ងកាត្់ថ្ន្កង់រងប្កាុះបៅសូ

រ ូបងត្ទី 3-3 ឧទហរណ៍ថ្ន្កង់រងប្កាុះបៅសូ
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3.2.

រចនាសទព ័ន្ធថ្ន្ឧបករណ៍ប្វ ដ
ើ ំបណើរថ្ន្ា៉ាសុន្
ី ស្ាប់វាយកបទេ ចបោល្បបេទកង់ (អត្ថ បទ ទំព័រទី35)

3.2.1.

ឧបករណ៍បញ្ជន្
ូ ថ្នទពល (អត្ថ បទ ទំព័រទី35)
្បអប់បលខថ្ដថ្ន្រងយន្ា

កង់ទុខ

Drive shaft
ា៉ាសុីន្ទ៉ាូ ទ័រធារាសាស្តសា
ស្ាប់ការប្វ ដ
ើ ំបណើរ

ត្ំណបងវ ិលបៅកណ្ត
េ ល
ា៉ាសុីន្
កង់ប្កាយ

ឌីបអរ៉ាង់ន្សយល

Front drive axle
Rear drive axle

ស្ត្វំងចត្

Drive shaft
ា៉ាសុីន្បូ ទ្គ្ប់
្គ្ងធារាសាស្តសា ា៉ាសុីន្បូ ទធារាសាស្តសាសំខាន្់

រ ូបភាពទី 3-10 (2) ឧទហរណ៍ថ្ន្ឧបករណ៍្បព័ន្ធបញ្ជន្
ូ ថ្នទពល
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3.2.2.

ឧបករណ៍ន្អន កកង់ (អត្ថ បទ ទំព័រទី 38)

ឧបករណ៍ន្អន កកង់ រ ួទាន្សុទត្ួ (កំណល់ន្អន កប្កាទ) Tire outriggers ជាបដើទ។ ្បបេទកង់
រត្់បោយសំបកកង់ខយល់បហើយបលបឿន្វារត្់បលឿន្ដូ ចជា15∼35km/hបបើប្បៀបប្ៀបបៅន្ឹង្បបេទកង់រងប្កាុះ។
(1) កំណល់ន្អន កប្កាទ
កំណល់ន្អន កប្កាទគ្ឺជាសទ
ុ ត្ួ រ ឹងាំន្ដលរំ្ទដល់ការបងវ ិលបហើយ្ត្ូវបាន្រំ្ទបោយកង់ន្ដលកំពង
ុ រត្់ន្ង
ិ ក
ង់ោប់បអា ើទ។ (សូ ទបទើលរ ូបភាព 3-13) ។
ា៉ាសុីន្ប្វ ឱ្
ើ យប្បង្ត្ជាក់

ា៉ាសុីន្បញ្ចល
ូ ខយល់

្ុងប្បងស្ាប់្បត្ិបត្ា ិការ

ា៉ាសុីន្បូ ទសំខាន្់

្ុងខយល់

វា៉ាន្សុវត្ថ ិភាព

ឧបករណ៍ោប់សញ្ញញថ្ន្
សាព្ខយល់

ត្្ទងខយល់

សន្េ ុះោក់បសារបូ ទ

សន្េ ុះបិទបបើកថ្ន្ការោក់បសារបូ ទ
ត្ំណបងវ ិលបៅកណ្ត
េ ល

សុីឡាំងោក់បសារបូ ទ

ទ៉ាូ ទ័រប្វ ើដបំ ណើរ
សន្េ ុះផ្ល្ស់បវន្បូ ទ

រ ូបភាពទី 3-13 ឧទហរណ៍ថ្ន្បំពង់ន្ដលភាាប់បូ ទ
(2) សំបកកង់
ដូ ចន្ដលបាន្បងាាញបៅកនតងតារាងទី 3-1 ស្ាប់សំបកកង់
វាោំបាច់្ត្ូវន្កស្ទួ លសាព្ខយល់ពីប្ពាុះសាថន្ភាពសាព្ខយល់ប៉ាុះពាល់ដល់ការងារន្ិងអាយុរបស់សំបកកង់។
ថ្នបត្ើសាព្ខយល់សទរទយឬអត្់បនាុះ្ត្ូវបាន្កំណត្់បោយវាស់ន្ិង វ ិន្ិចឆ័យជាទួ យរងាវស់កង់ឡាន្។
តារាងទី 3-1 សាព្ខយល់សប
ំ កកង់
ប្រ្ិន្ភរើ្មព ធខ្យល់ខ្ព្់ភពក្

ប្រ្ិន្ភរើ្មព ធខ្យល់ទារភពក្
①
្ំរក្ក្ង់ប្តូវបាន្្ងាត់ភហើយក្ំភៅផ្ដលរភងាើតភេើងភោយភប្ទតគ្ឺគ្ួរភអាយក្ត់្ំគ្នល់ផ្ដលរណារល
ភអាយររក្ភចញ
②ផ្សនក្ទាំង្ង្ហាងម្ន្្ំរក្ក្ង់រ៉ាេះន្ឹងដីភហើយផ្សនក្ភន្េះង្ហយន្ឹង្ឹក្។

①ផ្សនក្ក្ណារលម្ន្្ំរក្ក្ង់រ៉ាភណាណេះផ្ដលរ៉ាេះន្ឹងដីភហើយផ្សនក្ភន្េះង្ហយន្ឹង្ឹក្។
② ភៅភលើដីទន្់ភនាេះប្ជារច៊ូលភប្ៅភៅក្នុងដីភហើយក្ំោំងអ៊ូ្ទាញបាន្ថយចេះ។
③្៊ូមបីផ្តប្ជុងថមត៊ូចមួយក្៏អាចង្ហយខ្៊ូចខ្តផ្ដរ។

③ភៅភលើម្សទសៃូវរឹងភនាេះការទរ់ទល់ន្ឹងភក្ើន្ភេើងភហើយក្មៃ ំងអ៊ូ្ទាញបាន្ថយចេះ។
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3.3.

ឧបករណ៍សុវត្ថ ិភាពជាបដើទស្ាប់ា៉ាសុីន្ស្ាប់ការវាយកបទេ ចបោលជាបដើទ (អត្ថ បទ ទំព័រទី41)

(1) ឧបករណ៍បរាទ៍ (សុីបហ្ )
ា៉ាសុន្
ី សំណង់្ត្ូវបាន្បំពាក់បោយឧបករណ៍បរាទ៍(សុីបហ្ )ស្ាប់អាលស
់ ំប ងបរាទ៍ដល់កទម ករន្ដលពាក់ព័ន្ធបដើទបី
ធានាសុវត្ថ ភា
ិ ពកនតងកំ ុ ងបពលរត្់ន្ិងប្វ ើការ។
(2) ចងក ឹុះបលខោក់បសាសុវត្ថ ភា
ិ ពជាបដើទ
ចងក ឹុះបលខោក់បសាសុវត្ថ ភា
ិ ពជាប្ចើន្្ត្ូវបាន្ត្ំប ង
ើ បដើទបីការពារា៉ាសុន្
ី ទូ លោាន្ពីការផ្ល្ស់ទីបោយទិន្បាន្រំ
ពឹងទុកឬអវ ីត្ភាាប់ពីការផ្ល្ស់ទីបៅបពលា៉ាសុីន្្ត្ូវបាន្្ត្ួ ត្ពិន្ិត្យ

ន្ងរកាឬបៅបពលការងារ្ត្ូវបញ្ឈប់។

(សូ ទបទើលរ ូបងត្ 3-5)

ចងក ឹុះបលខោក់បសាសុ
វត្ថ ិភាព

រ ូបងត្ 3-5 ឧទហរណ៍ថ្ន្ចងក ឹុះបលខោក់បសាសុវត្ថ ិភាព
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(3) ្បព័ន្ធតាទោន្
គ្ឺជា្បព័ន្ន្ដលអន្ុញ្ញញត្ឱ្យអន កបបើកបរពិន្ិត្យបទើលយា៉ាងងាយន្ូ វសាថន្ភាពរបស់ា៉ាសុីន្ន្ដលោំបាច់ស្ាប់
ការបបើកបរ្បកបបោយសុវត្ថ ិភាពកនតងកំ ុ ងបពល្បត្ិបត្ា ិការបហើយកនតងករណីាន្បញ្ញាទិន្្ប្កត្ីអព
ំ ូ លបេ្ ើងបា
ន្េ្ ឺបហើយសំប ងប ៊ីហេ
ុ ីន្ហេលអាចជូ ន្ដំណង
ឹ ដល់អនកបបើកបរ។ បៅបពលបន្ុះ
ោំបាច់្ត្ូវបញ្ឈប់្បត្ិបត្ា កា
ិ រភា្ទៗស្ាប់ការ្ត្ួ ត្ពិន្ិត្យការជួ សជុលជាបដើទ។
តារាងទី 3-2 ឧទហរណ៍ថ្ន្្បព័ន្ធតាទោន្
ការបងាាញ

្បការបងាាញ
បរ ិាណប្បងស្ត្វំង

ជួ រការបងាាញ
ប្កាទកំ រ ិត្ទប

សាថន្ភាពការបងាាញ

រវ ិធាន្ការ

បៅបពលន្ដលកុងតា បំបពញប្បងស្ត្វំងន្ដលបាន្កំណ
ក់ោប់បអេ ើទបនាុះបបើក ត្់
បោយា៉ាសុីន្្ត្ូវបាន្
បញ្ឈប់
បំបពញប្បងា៉ាសុីន្ន្ដលបាន្កំ
ការបងាាញន្ឹងរមន្
ណត្់
េ្ ឺបៅបពល្ទម តាបហើ
យេ្ ឹបន្េ្ ត្ៗបៅបព
ោក់ទឹករា៉ាដយទ័រ
លទិន្្ប្កត្ី (ពន្្ ឺ)
។

បរ ិាណប្បងា៉ាសុីន្

ប្កាទកំ រ ិត្ទប

ក្ទិត្ទឹករា៉ាដយទ័រ

ប្កាទកំ រ ិត្ទប

ការសាកងម (បរ ិាណសាកងម )

បពលការសាកងម ទិន្លែ

បរ ិាណឥន្ធ ន្ៈ

ប្កាទកំ រ ិត្ទប

ប្បង្បអប់បលខថ្ដថ្ន្រងយ
ន្ា បាន្សេ ុះ

ណលើសពីសមព្ឌីណនរ៉ាង់
ដសយលដដលានក្ំណត្់

ការផ្ល្ស់បដ ូរប្បង្បអប់បលខថ្ដ
ថ្ន្រងយន្ា ន្ិងចប្ាុះត្្ទងប្បង

ត្្ទងប្បងា៉ាសុីន្បាន្សេ ុះ

ណលើសពីសមព្ឌីណនរ៉ាង់
ដសយលដដលានក្ំណត្់

ការផ្ល្ស់បដ ូរចប្ាុះត្្ទងប្បង
ា៉ាសុីន្

ត្្ទងខយល់បាន្សេ ុះ

ណលើសពីសមព្ឌីណនរ៉ាង់
ដសយលដដលានក្ំណត្់

ការសាែត្ឬផ្ល្ស់បដ ូរចប្ាុះត្្ទ
ងខយល់

ត្្ទងប្បងប្វ ើការបាន្សេ ុះ

ណលើសពីសមព្ឌីណនរ៉ាង់
ដសយលដដលានក្ំណត្់

ការផ្ល្ស់រដ ូរចណ្មេះននត្្មង
ណ្រងណ្វ ើការ

ការកាត្់ន្ខេ្កវា៉ាត្់ា៉ាសុីន្ V

បពលកាត្់ន្ខេ្កវា៉ាត្់ V

ការផ្ល្ស់បដ ូរន្ខេ្កវា៉ាត្់

ការបងាាញន្ឹងរមន្េ្ ឺ ្បព័ន្ធសាក (ា៉ាសុីន្បបងក ើត្ចរន្េ ឆ្្ស់
ន្ខេ្កវា៉ា ត្ជាបដើទ ) ការ្ត្ួ ត្ពិន្ិត្យ
បៅបពល្ទម តា
ការជួ សជុល ការផ្ល្ស់បដ ូរ
េ្ ឹបន្េ្ ត្បៅបពលទិន្
្ទម តា (ពន្្ ឺ) ។
ោក់ប្បងបន្ន្ថ ទ

ការខូ ចខាត្ចងក ូត្ចទបង

បៅបពលន្ដលបសៀគ្វ ីចងូ ត្សំ
ខាន្់ទិន្អាច្ត្ូវបាន្្បត្ិ
បត្ា ិការ

ការខូ ចខាត្ន្ខេស្ត្វំង

បពលoverstroke
(ការធា្ក់ចុុះសាព្ប្បង
ស្ត្វំង)

សាព្ប្បងា៉ាសុីន្

ខាងប្កាទសាព្ឌីបអរ៉ាង់
ន្សយលន្ដលបាន្កំណត្់

ក្ទិត្ទឹករា៉ាដយទ័រ

ប្កាទកំ រ ិត្ទប

សាព្ខយល់

ខាងប្កាទសាព្ឌីបអរ៉ា
ង់ន្សយលន្ដលបាន្កំណត្់

បនាេប់ពីពិន្ិត្យន្ិងជួ សជុលន្អនកបលចធា្យខយ
ល់
រង់ោំរហូ ត្ដល់សាព្បកើន្ប ើងតាទកំណត្់។

សីត្ុណាភាពទឹកា៉ាសុីន្

102℃ឬខព ស់ជាងបន្ុះ

បញ្ឈប់យាន្យន្ា
កំណត្់ា៉ាសុីន្បៅការបដើរក្ទិត្
ទបបហើយរង់ោំរហូ ត្ដល់វារលត្់។

បរ ិាណប្បង្បោប់បន្ទ្ ង
កា្ំងបងវ ិល

120℃ឬប្ចើន្ជាងបន្ុះ

បញ្ឈប់យាន្យន្ា
បោយបងវ ិលា៉ាសុីន្កនតងបលបឿន្ទ្យទបោយទិន្
ាន្បន្ទតកបលើា៉ាសុីន្បហើយរង់ោំរហូ ត្ដល់វារល
ត្់។

ស្ត្វំងចត្

បៅបពល្បត្ិបត្ា ិការ

អំពូលការងារ ចបងក ៀងទុខ

បៅបពល្បត្ិបត្ា ិការ

ការផ្លេច់្បអប់បលខថ្ដថ្ន្រង
យន្ា

បៅបពល្បត្ិបត្ា ិការ

ការប្វ ើឲ្យា៉ាសុីន្ាន្កបដេទុ
កជាទុន្

បៅបពលបសៀគ្វ ីកបដេទុ
កជាទុន្បញ្ចល
ូ អគ្គ ិសន្ី

ការ្ត្ួ ត្ពិន្ិត្យន្ិងជួ សជុលចងក ូត្
សំខាន្់
ការបងាាញន្ឹងរមន្េ្ ឺ ការ្ត្ួ ត្ពិន្ិត្យន្ិងជួ សជុល្បព័
បៅបពល្ទម តា
ន្ធ ស្ត្វំង
េ្ ឹបន្េ្ ត្បៅបពលទិន្
្ទម តា (ពន្្ ឺ) ។
ការ្ត្ួ ត្ពិន្ិត្យន្ិងជួ សជុលជុំ វ ិញ
ា៉ាសុីន្
បនាេប់ពីពិន្ិត្យថ្នាន្ការបលច
ធា្យទឹកឬអត្់ន្ិងជួ សជុលបនាុះ
ោក់ទឹក។

បៅបពលន្ដលកុងតាក់ោប់បអេ ើទបនាុះបបើក
ការបងាាញន្ឹងេ្ ឺកំ ុ ងបពលប្វ ើការ។

បៅបពលន្ដលកុងតាក់ោប់បអេ ើទបនាុះបបើក
ការបងាាញន្ឹងេ្ ឺកំ ុ ងបពលកបដេទុកជាទុន្។

24 (KM)

(4) ា៉ាសុន្
ី ស្ាប់ការវាយកបទេ ចបោលជាក់លាក់
(ា៉ាសុីន្ស្ាប់ការវាយកបទេ ចបោលន្ដលាន្្បន្វងសរុបថ្ន្ដងសន្ទ ូចន្ិងថ្ដគ្ឺ12mឬប្ចើន្ជាងបន្ុះ)
បៅបពលប្វ ើការបោយប្បើា៉ាសុីន្ស្ាប់ការវាយកបទេ ចបោលជាក់លាក់
្បត្ិបត្ា ិករអាជីវកទម ន្ឹងទិន្្ត្ូវន្ត្្បត្ិបត្ា កា
ិ រ
្បសិន្បបើាន្្ន្ិេ័យថ្ន្ា៉ាសុន្
ី ទូ លោាន្ដួ លរលំឬធា្ក់ចុុះបៅកន្ន្្ ងន្ដលរមន្បសថ រភាពដូ ចជាជាយអ្ វូ ឬជ្ា
លជាបដើទ។ ករណីទិន្អាចបចៀសវាងប្វ កា
ើ របាន្បនាុះ ប្វ កា
ើ របោយឲ្យសណ្ត
ា ន្ដីន្ង
ិ គ្ុណភាពដីបាន្ាន្បសថ រភាព
ដូ ចជាតាទរយៈការប្វ ឱ្
ើ យថ្អេដី រ ឹងាំ។
បលើសពីបន្ុះបទៀត្
ា៉ាសុន្
ី ស្ាប់់ការវាយកបទេ ចបោលជាក់លាក់អាចាន្ករណីប្វ ើការកនតងសាថន្ភាពន្ដលរមន្បសថ រភាពន្ិងការលូ ត្
ដងសន្្ចជាបដើ
ូ
ទឲ្យន្វង
វាោំបាច់្ត្ូវប្វ ើការបដើទបីកឱ្
ុំ យបលើសពីបងវ ល
ិ ការងារន្ដលបាន្កំណត្់បោយ្ក ុទហុន្អលិត្បហើយបៅបពលន្ដលបលើស
ពីជួរការងារប្បើ្បាប់្បបេទា៉ាសុន្
ី ន្ដលាន្ឧបករណ៍ន្ដលបញ្ឈប់្បត្ិបត្ា ិការរបស់ឧបករណ៍ប្វ ើការឬឧបករណ៍
បរាទ៍ជួរការងារន្ដលោស់បត្ឿន្អន កបបើកបរ(ឧបករណ៍្ពាន្) ។

25 (KM)

(5) កញ្ៅ ក់ជាបដើទ
្បបេទកញ្ៅ ក់ដូចជាកញ្ៅ ក់ចំបហៀង្ត្ូវបាន្ភាាប់បៅន្ឹងា៉ាសុីន្ស្ាប់ការវាយកបទេ ចបោលបដើទបីកាត្់បន្ថ យចំ
ណុចពិបាកបទើលបៅចំបហៀងន្ិងខាងប្កាយរបស់អនកបបើកបរ។
ទ៉ាយងបទត្
ងម ីៗបន្ុះាន្្បបេទា៉ាសុីន្ន្ដលកាបទរា៉ា្ត្ូវបាន្ត្ំប ង
ើ បៅខាងប្កាយា៉ាសុីន្ទូ លោាន្បហើយអាចប្វ កា
ើ របៅបពល
ពិន្ិត្យបទើលន្អនកខាងប្កាយបៅបលើទន្ី
៉ាូ ទ័រLCD។ (សូ ទបទើលរ ូបងត្ 3-6)

ទ៉ាូ ន្ីទ័រ

កាបទរា៉ាខាងប្កាយ

រ ូបងត្ 3-6 ឧទហរណ៍ថ្ន្ទ៉ាូ ន្ីទ័រ្ត្ួ ត្ពិន្ត្
ិ យខាងប្កាយ
(6) ចបងក ៀងទុខជាបដើទ
ចបងក ៀងទុខ្ត្ូវបាន្ត្បទ្ ើងបដើទបីធានាការបំេ្ស
ឺ ្ាប់ការងារន្ដលាន្សុវត្ថ ិភាពបៅបពលប្វ ើការបពលយប់បោ
យប្បើា៉ាសុីន្ស្ាប់ការវាយកបទេ ចបោល។ បទុះយា៉ាងណ្តក៏បោយ
ករណីឧបករណ៍បេ្ ើងបំេ្ឺន្ដលបាន្អាលឱ្
់ យបៅកន្ន្្ ងប្វ កា
ើ រាន្បេ្ ើងបំេ្ឺោំបាច់បនាុះការងារអាច្ត្ូវបាន្អន្ុវត្ា
បោយសុវត្ថ ិភាពដូ បចន ុះវាទិន្ោំបាច់ត្បទ្ ើងចបងក ៀងទុខ។ (សូ ទបទើលរ ូបងត្ 3-7)

រ ូបងត្ទី 3-7 ឧទហរណ៍ថ្ន្ចបងក ៀងទុខ
26 (KM)

(7) ឧបករណ៍ការពារកាល
បៅបពលប្បើា៉ាសុីន្ស្ាប់ការវាយកបទេ ចបោលបៅកន្ន្្ ងន្ដលអាចាន្ប្រុះថ្ននក់ដល់អនកបបើកបរបោយសារ
ការធា្ក់ផ្លេង
ំ ងម វត្ថតវាយទងគ ច
ិ ជាបដើទវាោំបាច់្ត្ូវភាាប់ឧបករណ៍ការពារកាលរ ឹងាំបៅន្ឹងបៅអីអនកបបើកបរ។
(សូ ទបទើលរ ូបភាព 3-17)
កាប ៊ីន្
(ឧបករណ៍ការពារ
កាល)

រ ូបភាពទី 3-17 ឧទហរណ៍ថ្ន្ឧបករណ៍ការពារកាល
(8) កញ្ៅ ក់សវុ ត្ថ ិភាពន្ិងឧបករណ៍ការពារវត្ថតប្ុះបហើរ
កាប ៊ីន្របស់អនកបបើកបរថ្ន្ា៉ាសុន្
ី ស្ាប់ការវាយកបទេ ចបោល្ត្ូវប្បើកញ្ៅ ក់សុវត្ថ ភាពបៅពីទខ
ុ វាឬបំពាក់បោ
យឧបករណ៍ការពារដូ ចជាសំណ្តញ់លួសបដើទបីការពារប្រុះថ្ននក់ពីវត្ថតកបទេ ចន្ដលប្ុះបហើរទក។ (សូ ទបទើលរ ូបងត្ 38)

រ ូបងត្ទី 3-8 ឧទហរណ៍ថ្ន្ការត្ំប ើងឧបករណ៍ការពារ
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(9) ា៉ាសុន្
ី ស្ាប់ការវាយកបទេ ចបោល្បបេទរងយន្េ ខានត្ត្ូ ចបោយទិន្ាន្កាប ៊ីន្របស់អនកបបើកបរ
អា្ស័យបលើសាថន្ភាពដូ ចជាការប្ុះបហើរទកដល់ថ្ន្វត្ថតវាោំបាច់្ត្ូវាន្ឧបករណ៍បដើទបីការពារប្រុះថ្ននក់ឬប្វ ើ
ឲ្យកទម ករឧបករណ៍ការពារន្ដលាន្្បសិទធភាពដូ ចជារបាំងទុន្ការពារជាបដើទ។
របាំងទុន្ការពារ
(ស្ាប់ការពារវ
ត្ថតប្ុះបហើរ)

(10) រចនាសទព ័ន្ការពារបៅបពលដួ លរលំ (ROPS)រចនាសទព ័ន្បៅបពល្កឡាប់ (TOPS)
បៅបពលប្បើា៉ាសុីន្សំណង់្បបេទយាន្យន្ា បៅកន្ន្្ ងន្ដលាន្ប្រុះថ្ននក់ដល់អនកបបើកបរបោយសារការដួ លរ
លំឬធា្ក់ចុុះបលើជាយអ្ វូ ជ្ាលជាបដើទ អា្ស័យបលើកន្ន្្ ងពយយាទប្បើ្បាស់រចនាសទព ័ន្ការពារបៅបពលដួ លរលំ
(ROPS)រចនាសទព ន្
័ បៅបពល្កឡាប់ (TOPS)។ កនតងករណីបន្ុះ្ត្ូន្ត្ប្វ ើឲ្យអន កបបើកបរប្បើន្ខេ្កវា៉ាត្់បៅអី។

ន្ខេ្កវា៉ាត្់សុវត្ថ ិភាព

រ ូបងត្ 3-9 ប្គ្ឿងយន្ា សំណង់្បបេទយាន្យន្ា ន្ដលាន្រចនាសទព ន្
័ ការពារបៅបពលដួ លរលំ
រ ូបភាពទី 3-18 ឧទហរណ៍ថ្ន្ការប្បើ្បាស់ន្ខេ្កវា៉ាត្់បៅអី
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4.

ការោត្់ន្ចងឧបករណ៍ទក់ទងន្ឹងការងារជាទួ យអវ ីត្ភាាប់ស្ាប់ការវាយកបទេ ចបោលជាបដើ
ទ។

4.1.

រចនាសទព ័ន្ ្បបេទន្ិង្បត្ិបត្ា ិការរបស់ា៉ាសុន្
ី បំន្បក(អត្ថ បទ ទំព័រទី 47)

4.1.1.

ការប្ជើសបរ ើសន្ិងត្ំប ើងា៉ាសុីន្បំន្បក (អត្ថ បទ ទំព័រទី 47)

① កំណត្់ទហ
ំ ំថ្ន្ឯកតាា៉ាសុីន្បំន្បកតាទវត្ថតន្ដល្ត្ូវវាយទងគ ិច។
្បបេទន្ពនា្ក(ពនា្ក)ក៏្ត្ូវបាន្សប្ទចចិត្ា្សបតាទការប្បើ្បាស់បៅបពលបន្ុះ។ (សូ ទបទើលរ ូបភាព 4-1)

ទុខ្សួ ច

ទុខសំន្ប៉ាត្

(ការប្រើ្ាស់ចម្បង)

⚫ ការវាយទងគ ិចបបត្ុង
⚫ ការវាយទងគ ិចថ្អេងម
⚫ ការវាយទងគ ិចកំរាលដី រ ឹង
⚫ ការោាន្អ្ វូ

(ការប្រើ្ាស់ចម្បង)

⚫ ការវាយទងគ ិចងមបនាេប់ប
ន្េ ំ
⚫ ការបកសុីទ៉ាងត្៍ន្ដលបិ
ទភាាប់ជាបដើទ

ទុខទល
(ការប្រើ្ាស់ចម្បង)
⚫ ជីក្បឡាយ
⚫ ការកាត្់sprueជាបដើទ
⚫ ការកបទេ ចជ្ាលបោ
ត្

រ ូបភាពទី 4-1 ឧទហរណ៍ថ្ន្្បបេទពនា្ក
② ប្ជើសបរ ើសា៉ាសុីន្ទូ លោាន្សទ្សបស្ាប់ប រ ិាណប្បង សាព្ប្បងន្ិងទំងន្់របស់ឯកតាា៉ាសុន្
ី បំន្បក។
③ ្បេពធារាសាស្តសាថ្ន្ឯកតាា៉ាសុន្
ី បំន្បក្ត្ូវបាន្យកបចញពីបសៀគ្វ ធា
ី រាសាស្តសារបស់ា៉ាសុន្
ី ទូ លោាន្បហើយបសៀ
គ្វ ីធារាសាស្តសារបស់ឯកតាា៉ាសុីន្បំន្បក្ត្ូវបាន្ត្បទ្ ង
ើ តាទរយៈា៉ាសុីន្បូ ទធារាសាស្តសា ដងសន្ទ ូចន្ិងថ្ដ។
បៅបពលបន្ុះអា្ស័យបលើា៉ាសុីន្ទូ លោាន្វាអាចោំបាច់កនតងការបន្ន្ថ ទវា៉ាន្ធារាសាស្តសាន្ិងRelief valveជាបដើទ។
បលើសពីបន្ុះបទៀត្ ឧបករណ៍្បត្ិបត្េ កា
ិ រ (្នន្់្បត្ិបត្ា កា
ិ រជាបដើទ)
ស្ាប់វាយទងគ ច
ិ ឯកតាា៉ាសុីន្បំន្បក្ត្ូវបាន្ភាាប់បៅន្ឹងបៅអីអនកបបើកបរ។
④ ភាាប់ឯកតាា៉ាសុន្
ី បំន្បកបៅន្ឹងថ្ដរបស់ា៉ាសុីន្ទូ លោាន្បោយប្បើទជតលបហើយភាាប់ឯកតាា៉ាសុីន្បំន្បកន្ិង
បសៀគ្វ ធា
ី រាសាស្តសាស្ាប់ា៉ាសុីន្បំន្បកបៅបលើថ្ដបោយទុបយាធារាសាស្តសា។
⑤ អន្ុវត្ា ដំបណើរការន្ិងពិន្ិត្យបទើលសាថន្ភាព្បត្ិបត្ា ិការរបស់ឯកតាា៉ាសុីន្បំន្បកជាបដើទ។
⑥ បដើទបីសាារា៉ាសុីន្ទូ លោាន្បដើទជំន្ួសឯកតាា៉ាសុីន្បំន្បកន្ិង្ុងជាបដើទតាទលំោប់បស្តញ្ញៅសថ្ន្ការត្ំប ង
ើ
បៅ④ ។
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4.1.2.

លកខ ណៈពិបសសថ្ន្ា៉ាសុីន្បំន្បក(អត្ថ បទ ទំព័រទី48)

ា៉ាសុន្
ី បំន្បកគ្ឺជា វ ិ្ីសាស្តសាន្ដលប្វ ើឲ្យពីស្តងបុកជាទួ យពនា្កន្ិងកា្ំងអលប៉ាុះពាល់បៅបពលបនាុះគ្ឺបផ្លាត្បលើ
ចុងពនា្កបដើទបីវាយទងគ ច
ិ វត្ថតបរលបៅ។
ដូ បចន ុះវាាន្ថ្នទពលវាយទងគ ិចខា្ំងបហើយអាចអន្ុវត្ា ្បត្ិបត្ា កា
ិ រវាយទងគ ិចបអេងៗដូ ចជាការបុកថ្អេងម
ការវាយទងគ ិចបបត្ុងន្ិងការងាររបកដូ ចជាសុទ
ី ៉ាងត្៍ន្ដលបិទភាាប់ជាបដើទ។
បោយសារា៉ាសុីន្បំន្បកប្បើការ្គ្ប់្គ្ងធារាសាស្តសាា៉ាសុីន្ទូ លោាន្វាាន្ដំបណើរការលែ ការងារលទែ ិត្ងាយ្សួ ល
ន្ិង្បសិទធភាពការងារខព ស់។ (សូ ទបទើលរ ូប 4-2)

ទជតល

បំពង់ខាងសាព្ខព ស់
បំពង់ខាងសាព្ទប

ន្អនកសាព្ទប
ន្អនកខាងសាព្ខព ស់

បំពង់ស្ាប់ា៉ាសុីន្បំន្បក

្ន ឹទបកើយ
ឯកតាា៉ាសុីន្បំន្បក
្ុងប្បងស្ាប់្បត្ិបត្ា ិការ

ពនា្ក

ត្្ទងប្បង

្នន្់វាយទងគ ិច
វា៉ាន្្គ្ប់្គ្ង

បូ ទប្បង

រ ូបភាពទី 4-2 ា៉ាសុីន្បំន្បកធារាសាស្តសា
4.1.3.

ប្មុះន្ិងទុខងារថ្ន្ន្អនកន្ីទួយៗថ្ន្ឯកតាា៉ាសុីន្បំន្បក (អត្ថ បទ ទំព័រទី 49)

ឯកតាា៉ាសុន្
ី បំន្បករ ួទាន្សុីឡាំង ពីស្តង វា៉ាន្បិទបបើក ពនា្កន្ិង្ន ទ
ឹ បកើយជាបដើទ។ (សូ ទបទើលរ ូប 4-3)
accumulator
ន្អនកត្ភាាប់ទបុ យាធារា
សាស្តសា

្បអប់វា៉ាន្
វា៉ាន្

្ន ឹទបកើយ

សុីឡាំង

ទជតលកំណត្់ពនា្ក
សុីឡាំង
ពនា្ក

ពីស្តង

ពនា្ក

រ ូបភាពទី 4-3 ឧទហរណ៍ប្មុះថ្ន្ន្អន កន្ីទួយៗថ្ន្ឯកតាា៉ាសុីន្បំន្បក
30 (KM)

ទ៉ាយងបទៀត្
បសៀគ្វ ស
ី ្ាប់ដំបណើរការឯកតាា៉ាសុីន្បំន្បករ ួទាន្បសៀគ្វ ីន្អនកខាងការចូ លពីន្អនកយកធារាសាស្តសាបចញដល់ឯក
តាា៉ាសុណ
ី បំន្បកបហើយបសៀគ្វ ីន្អន កខាងការបចញពីឯកតាា៉ាសុីន្បំន្បកដល់ន្អនក្ត្ ប់ទកវ ិញ។
(សូ ទបទើលរ ូបភាព 4-4)
accumulator
វា៉ាល់្បត្ិបត្ា ិការ
វា៉ាន្បិទបបើក
ា៉ាសុីន្បូ ទ
Relief valve
ឯកតាា៉ាសុីន្បំន្បក

្ុង

ា៉ាសុីន្ប្វ ឱ្
ើ យ្ត្ជាក់

វា៉ាន្បិទបបើក
Relief valveបនាេប់

រ ូបភាពទី 4-4 ឧទហរណ៍ថ្ន្បសៀគ្វ ីបំពង់ធារាសាស្តសា
4.1.4.

្បបេទា៉ាសុន្
ី បំន្បក (អត្ថ បទ ទំព័រទី50)

្បបេទថ្ន្វ ិ្ីសាស្តសាប្វ ស
ើ កទម ភាពស្ាប់ឯកតាា៉ាសុន្
ី បំន្បក្ត្ូវបាន្បងាាញដូ ចខាងប្កាទ។
・្បបេទAccumulation repulsion
・្បបេទ Hydraulic direct drive ----------------វវ⒜ ្បបេទប្រសា
ូ
ព ្ខព ស់ ទបបៅថ្អេ បលើថ្ន្ពីស្តង
| ---------- ⒝ ្បបេទប្រសា
ូ
ព ្ខព ស់ ទបបៅថ្អេ ប្កាទថ្ន្ពីស្តង
① ្បបេទAccumulation repulsion (សូ ទបទើលរ ូបភាព 4-5)
រវ ិ្ីសាស្តសា្បត្ិបត្េ ិគ្ឺបដើទបីប្វ ឲ្
ើ យពីស្តងប ើងបលើបោយសាព្ធារាសាស្តសាន្ដលាន្សាព្ខព ស់ន្ដលាន្បៅបលើថ្អេ
សាព្ន្អនកប្កាទន្ដលទទួ លបាន្ពីស្តងបហើយបងាាប់ឧសម ័ន្អាសូ ត្បិទជិត្ន្អន កខាងបលើថ្ន្ពីស្តង។
បៅបពលន្ដលពីស្តង្ន្ដល់ចណ
ំ ុ ចសា្ប់ខាងបលើបហើយបោយវា៉ាន្បិទបបើកប្រថ្អេ
ូ ទទួ លសាព្ន្អន កខាងប្កាទពីស្ត
ងបៅជាសាព្ទបបហើយការព្ងីកឧសម ន្
័ អាសូ ត្ន្ដលបាន្បងាាប់បណ្ត
ា លឱ្យពីស្តងធា្ក់ចុុះកនតងបលបឿន្យា៉ាងបលឿន្
បហើយវាយទងគ ច
ិ ពនា្ក។
ំ ល់)
ឧសម ័ន្អាសូ ត្កំណត្់សរ

ពីស្តង

ថ្អេទទួ លសាព្ខាងប្កាទ

វា៉ាន្ប្រូ

ចំណ្ត)ំ កុំប្បើ្គសប្ៅពីឧសម ន្
័ អាសូ ត្។
រ ូបភាពទី 4-5 ឧទហរណ៍ដយ្កាទ្បត្ិបត្េ ិការ ្បបេទAccumulation repulsion
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②្បបេទ Hydraulic direct drive
រវ ិ្ីសាស្តសា្បត្ិបត្ា ិការ⒜គ្ឺ
រវ ិ្ីសាស្តសាន្ដលាន្សាព្ធារាសាស្តសាន្ដលាន្សាព្ខព ស់ន្ត្ងន្ត្្ត្ូវបាន្ាន្បៅបលើថ្អេន្ដលទទួ លសាព្ន្អនកខាងប្កាទថ្ន្ពីស្តង
បហើយថ្អេន្ដលទទួ លសាព្ន្អនកខាងបលើរបស់ពីស្តង ្ត្ូវបាន្ប្ររវាងសា
ូ
ព ្ទបន្ិងសាព្ខព ស់បដើទបីដំបណើរការពីស្តង។
(បៅបពលន្ដលថ្អេខាងបលើទទួ លសាព្កា្យជាសាព្ខព ស់បោយសារថ្អេន្ដលទទួ លសាព្ន្អនកខាងប្កាទន្ិងខាងបលើបនាុះខុសរនបា
ន្ជាពីស្តន្្ត្ូវបាន្បនាេប។ រ ូបភាព 4-6) អទតយបៅវ ិញ
រវ ិ្ីសាស្តសាន្ដលាន្សាព្ធារាសាស្តសាសាព្ខព ស់ន្ត្ងន្ត្្ត្ូវបាន្ាន្បៅបលើថ្អេន្ដលទទួ លសាព្ខាងបលើថ្ន្ពីស្តង(b)បហើយថ្អេន្ដលទ
ទួ លសាព្ន្អនកប្កាទថ្ន្ពីស្តង្ត្ូវបាន្ប្ររវាងសា
ូ
ព ្ខព ស់ន្ិងសាព្ទប
បដើទបប្វ ើឲ្យពីស្តងាន្ដំបណើរការ(បៅបពលន្ដលថ្អេខាងប្កាទទទួ លសាព្កា្យជាសាព្ខព ស់បោយសារថ្អេន្ដលទទួ លសាព្ន្អនកខា
ងប្កាទន្ិងខាងបលើបនាុះខុសរនបាន្ជាពីស្តន្្ត្ូវបាន្ប ើងបៅខាងបលើ។ សូ ទបទើលរ ូប 4-8) ្ត្ូវបាន្ន្បងន្ចកយា៉ាងទូ លំទូលាយ
បោយន្អែកបលើ្បបេទា៉ាសុីន្
ឧសម ័ន្អាសូ ត្្ត្ូវបាន្បិទភាាប់បៅន្អនកខាងបលើថ្ន្ពីស្តងបហើយាន្ការវាយទងគ ិច្ត្ូវបាន្ាន្បោយការព្ងីកឧសម ័ន្អាសូ ត្ន្ដលបា
ន្បងាាប់ន្ិងសាព្ប្បង។ (សូ ទបទើលរ ូប 4-6 ន្ិងរ ូបភាព 4-7)
បលើសពីបន្ុះបទៀត្ បៅកនតង្បបេទា៉ាសុីន្ន្ដលaccumulatorសាព្ខព ស់្ត្ូវបាន្ភាាប់បៅន្ឹងត្ួ ា៉ាិសីន្ថ្ន្ឯកតាា៉ាសុីន្បំន្បក
ការវាយទងគ ិច្ត្ូវបាន្ាន្បោយទ ំងសាព្ប្បងន្ដលបាន្អគត្់អគង់ពីបូទន្ិងសាព្ប្បងន្ដលបាន្បបញ្ៅ ញបចញពី accumulator។
(សូ ទបទើលរ ូប 4-7 ន្ិងរ ូបភាព 4-8)
ំ ល់)
ឧសម ័ន្អាសូ ត្កំណត្់សរ

ការបិទបបើកសាព្ខព ស់ន្ិងទប

ថ្អេទទួ លសាព្ខាងប្កាទទទួ លសាព្ខព ស់ជាន្ិចៅ

វា៉ាន្ប្រូ

ចំណ្ត)ំ កុំប្បើ្គសប្ៅពីឧសម ន្
័ អាសូ ត្។
រ ូបភាពទី 4-6 ឧទហរណ៍ថ្ន្ដយ្កាទ្បត្ិបត្ា ិការថ្ន្្បបេទ Hydraulic direct drive⒜

ឧសម ័ន្អាសូ ត្កំណត្់សំរល់)
ការបិទបបើកសាព្ខព ស់ន្ិងទប

ថ្អេទទួ លសាព្ខាងប្កាទទទួ លសាព្ខព ស់ជាន្ិចៅ

វា៉ាន្ប្រូ

ឧបករណ៍accumulatorសាព្ខព ស់

ចំណ្ត)ំ កុំប្បើ្គសប្ៅពីឧសម ន្
័ អាសូ ត្។
រ ូបភាពទី 4-7 ដយ្កាទ្បត្ិបត្ា ិការថ្ន្្បបេទ Hydraulic direct drive⒜ឧសម ័ន្អាសូ ត្ ឧទហរណ៍ថ្ន្ការប្បើ្បាស់accumulatorសាព្ខព ស់
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ថ្អេទទួ លសាព្ខាងបលើទទួ លសាព្ខព ស់ជាន្ិចៅ

ការបិទបបើកសាព្ខព ស់ន្ិងទប

ឧបករណ៍accumulatorសាព្ខព ស់

វា៉ាន្ប្រូ

រ ូបភាពទី4-8 ឧទហរណ៍ថ្ន្ដយ្កាទ្បត្ិបត្ា ិការថ្ន្្បបេទ Hydraulic direct drive⒝
4.1.5.

្បត្ិបត្េ ិការា៉ាសុីន្បំន្បកជាបដើទ (អត្ថ បទ ទំព័រទី52)

្បត្ិបត្េ ិការជាទូ លោាន្ថ្ន្ា៉ាសុន្
ី បំន្បករ ួទាន្ការបលើកប ើងន្ិងចុុះប្កាទថ្ន្ដងសន្ទ ូចន្ិងការបលើកប ើងន្ិ
ងចុុះប្កាទថ្ន្ថ្ដ ការលូ ត្ន្ិងការកាន្់យកថ្ន្ឯកតាា៉ាសុីន្បំន្បក
ការបងវ ល
ិ ន្ិង្បត្ិបត្ា ិការវាយទងគ ិចថ្ន្ឯកតាា៉ាសីន្បំន្បក។
្បត្ិបត្េ ិការគ្ឺដូចរនន្ឹងឧបករណ៍ន្ប៉ាលធារាសាស្តសាបលើកន្លងន្ត្្បត្ិបត្ា ិការវាយទងគ ច
ិ ឯកតាា៉ាសុីន្បំន្បក។
ទ៉ាយងបទៀត្ អំពីន្ប៉ាលធារាសាស្តសា
្កសួ ងន្ដន្ដីបហោារចនាសទព ័ន្ធដឹកជញ្ជន្
ូ ន្ិងបទសចរណ៍បាន្សំបរចចិត្ាប្វ ើឱ្យា៉ាសុន្
ី ាន្វ ិ្ីសាស្តសា្បត្ិបត្េ ិរ ួទន្ិ
ងជាបរលការណ៍ត្្ទូវឱ្យពួ កបគ្ប្បើវាកនតងការសាងសង់ប្កាទន្ដន្សទត្ថ កិចៅរបស់្កសួ ងន្ដន្ដីបហោារចនាសទព ័ន្ធ
ដឹកជញ្ជន្
ូ ន្ិងបទសចរណ៍ពឆ្
ី ន ំ1991។ បៅបដើទបរលការណ៍បន្ុះ
អត្ីត្្កសួ ងសំណង់បាន្វ ិន្ិចឆ័យន្ិងបញ្ញាក់ថ្នបត្ើា៉ាសុីន្សំណង់ជាក់លាក់ាន្វ ិ្ីសាស្តសា្បត្ិបត្ា ិការន្បបសា ង់ោរ
ឬអត្់ ប៉ាុន្ន្ា ោប់ពីន្ខបទសាឆ្នំ1998
ាន្វ ិ្ីសាស្តសាន្ដលសាគ្ទបទកាន្ិចសំណង់ជប៉ាន្
ុ សាជីវកទម បាន្វ ិន្ិចឆ័យន្ិងបញ្ញាក់
បោយពិោរណ្តឯកសារពាកយសុំព្ី ក ុទហន្
ុ អលិត្។
រវ ិ្ីសាស្តសា្បត្ិបត្េ ិការបន្ុះ គ្ឺ្ត្ូវន្ឹង JIS (សា ង់ោរឧសាហកទម ជប៉ាុន្) ន្ដលបាន្បបងក ើត្ប ើងកនតងឆ្នំ1990។
ទ៉ាយងបទៀត្ សា្កន្ដលបាន្កំណត្់ (សូ ទបទើលរ ូបភាពទី 4-9) ្ត្ូវបាន្ភាាប់បៅន្ឹង វ ិ្ីសាស្តសា្បត្ិបត្ា ិការបន្ុះ។

រ ូបភាពទី 4-9 សា្កន្ដលបាន្កំណត្់
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4.1.6.

រវ ិ្ីសាស្តសាការងារទូ បៅថ្ន្ា៉ាសុីន្បំន្បក(អត្ថ បទ ទំព័រទី53)

ា៉ាសុន្
ី បំន្បកអាចអន្ុវត្ា ការងារថ្ន្ការវាយកបទេ ចបោលចំបពាុះរចនាសទព ័ន្ធន្ិងវាយទងគ ិចងម
ប៉ាុន្ន្ា ឯកតាា៉ាសុីន្បំន្បកគ្ួ រន្ត្ជាន្អន កទួ យន្ដល្ត្ូវន្ឹងសទត្ថ ភាពរបស់ា៉ាសុន្
ី ទូ លោាន្។

រ ូបភាពទី 4-10 សាថន្ភាពការវាយកបទេ ចបោលថ្ន្រចនាសទព ័ន្ធបបត្ុងដូ ចជាសំណង់អាររ

រ ូបភាព 4-11 សាថន្ភាពការវាយកបទេ ចបោលថ្អេ អ្ វូ ្កាលងនល់
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រ ូបភាពទី 4-12 សាថន្ភាពវាយទងគ ិចងម បៅថ្អេងម
បនាេប់ទកបងាាញ្បការ្ប ុង្បយ័ត្នជាទូ លោាន្ស្ាប់ការវាយកបទេ ចបោលឬការងារវាយទងគ ិចជាទួ យា៉ាសុីន្
បំន្បក។
① បៅបពលប្វ ើការជាទួ យា៉ាសុន្
ី បំន្បក គ្ួ រន្ត្ោក់ប្បងរំអល
ិ ពី
5បៅ6ដងបៅន្អន កោក់ប្បងរំអល
ិ ស្ាប់ា៉ាសុន្
ី បំន្បកយា៉ាងប្ចណ្តស់2ដងកនតងទួ យថ្ងៃ។
② បៅកនតងការងាររបស់ា៉ាសុីន្បំន្បក ប្វ ឲ្
ើ យប៉ាុះបលើថ្អេ បរលបៅន្ដល្ត្ូវវាយទងគ ិចពនា្កបៅទុំន្កង
បន្ន្ថ ទកា្ំងរុញន្ិងោប់បអា ើទវាយទងគ ិច។ ខណៈបពលន្ដលវាយទងគ ិចជាបន្ា បនាេប់ បន្ន្ថ ទកា្ំងរុញ
ប្បើកា្ំងរុញបហើយកា្ំងរុញគ្ឺសថិត្បៅកនតងទិសបៅថ្ន្ពនា្កជាទិន្ខាន្។

រ ូបភាពទី 4-13 ការវាយទងគ ច
ិ ឯកតាា៉ាសុីន្បំន្បកបោយរុញបៅទុំន្កង
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③ រុញពនា្កដល់វត្ថតបរលបៅន្ដល្ត្ូវវាយកបទេ ចបោលឬវាយទងគ ច
ិ បោលរ ួទទកវាយទងគ ិច។
ករណីវត្ថតបរលបៅន្ដល្ត្ូវន្បកបនាុះឈប់វាយទងគ ិចភា្ទៗ។
កុំប្វ ើបុកទបទប្ពាុះវាអាចបណ្ត
ា លឱ្យសីត្ណ
ុ ា ភាពប្បងប ើងខព ស់បូ ុ ងរលុងន្ងទទំងបាក់ន្បក។

រ ូបភាព 4-14 កុំបុកទបទ (karauchi)
④ ទិន្្ត្ូវរស់(kojiru)ជាទួ យពនា្ក។ ការបំន្បកងម បោយរស់(kojiru)
អាចបណ្ត
ា លឱ្យបូ ុ ងន្ិងពនា្កបាក់ន្បកន្ិងBushសឹក។
្ប ុង្បយ័ត្នបោយសារាន្ករណីខ្ុះន្ដលពនា្កបាន្បាក់បន្ុះបណ្ត
េ លឲ្យាន្ប្រុះថ្ននក់ការងារន្ិងកបទេ ចកទេ បា
ី ក់
ន្បកបាន្ប្ុះកនតងទិសបៅន្ដលទិន្បាន្រំពឹងទុកបហើយបាន្រងរបួ សបោយវាយទងគ ច
ិ បពលកំពង
ុ រស់(kojiru)

កុំរស់។(kojiru)

រ ូបភាពទី 4-15 កុំរស់(kojiru)បោយពនា្ក
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⑤ ្បសិន្បបើពនា្កទិន្ខាំសូទបីន្ត្បនាេប់ពីវាយទងគ ិចកន្ន្្ ងដន្ដលៗរយៈបពល1នាទីឬបលើសពីបន្ុះ
ប្រកន្ន្្
ូ
ងវាយទងគ ច
ិ ។
⑥ ចំបពាុះវត្ថត្ំន្ិង រ ឹងវាយទងគ ិចវាតាទលំោប់លំបោយពីន្អន កងាយបំន្បក (សរថ្សងម(ishime)ន្ិងន្គ្ទជាបដើទ)
បដើទបីបំន្បកវា។

រ ូបភាពទី 4-16 ពីន្អន កងាយបំន្បក
⑦ កុំទា្ក់ (បាញ់ទា្ក់) ឯកតាា៉ាសុន្
ី បំន្បកន្ិងបំន្បកវា។
វាអាចបណ្ត
ា លឱ្យខូ ចខាត្ដល់ន្អន កបអេងៗដូ ចជាឯកតាា៉ាសុន្
ី បំន្បកន្ិងថ្ដ ដងសន្ទ ូចន្ិងត្ួ ា៉ាសុីន្ជាបដើទ។
⑧ កុំប្វ កា
ើ របបាសដុង
ំ ម ឬវត្ថតន្ដល្ត្ូវវាយទងគ ិចជាទួ យឯកតាា៉ាសុីន្បំន្បក។
⑨ ទិន្្ត្ូវវាយទងគ ច
ិ ជាទួ យា៉ាសុន្
ី បំន្បកន្ដលលាត្សន្ធ ឹងយា៉ាងបពញបលញឬកាេប់យា៉ាងបពញបលញ (stroke end)។
អន្ុញ្ញញត្ឱ្យាន្ទំបន្រ្បន្ហល100mmឬប្ចើន្ជាងបន្ុះ។

រ ូបភាព 4-17 កុំវាយទងគ ច
ិ បៅចុងstroke end
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⑩ កុំប្វ កា
ើ រពយ
ួ រឥវា៉ាន្់បោយោក់ន្ខេបលាហៈធាត្ុជាបដើទបៅបលើ្នឹទបកើយឬពនា្ករបស់ឯកតាា៉ាសុន្
ី បំន្បក។

រ ូបភាពទី 4-18 កុំពួ យរឥវា៉ាន្់ជាទួ យា៉ាសុីន្បំន្បក
⑪ កុំប្វ កា
ើ រជាទួ យឯកតាា៉ាសុន្
ី បំន្បកន្ដលលិចកនតងទឹក។
ការងារបៅកនតងទឹក្ត្ូវបាន្កំណត្់ចំបពាុះន្អនកពនា្ក។
ទ៉ាយងបទៀត្ បៅបពលប្វ ើការកនតងទឹក
បនាុះប្បើឯកតាា៉ាសុីន្បំន្បកន្ដលាន្លកខ ណៈជាក់លាក់ន្ដលអន្ុញ្ញញត្ឱ្យប្វ កា
ើ រកនតងទឹក។

រ ូបភាពទី 4-19 កុំប្វ ើការកនតងទឹក
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⑫ ករណីបំពង់បងហ ូរប្បងធារាសាស្តសាា៉ាសុីន្បំន្បក (ទុបយា) ាន្រំញ័រទិន្្ប្កត្ីបនាុះបញ្ឈប់ការងារន្ិង្ត្ួ ត្ពិន្ិត្យវា។

⑬ កនតងកំ ុ ងបពលប្វ ើការ ប្វ ើឲ្យ្ទចូ លកនតងត្ំបន្់ ន្ដលាន្ប្រុះថ្ននក់វាយទងគ ិចកំទីន្ដលបាន្វាយទងគ ិចអាចរាយបា៉ាយ។

្ទចូ ល

្ទចូ ល

រ ូបភាពទី 4-20 ្ទចូ លបៅកនតងត្ំបន្់ការប្ុះបហើរថ្ន្កំបទចកំទី
⑭ បញ្ឈប់ប្វ កា
ើ របៅបពលាន្អាកាសធាត្ុទិន្លែ ។
⑮ កុបំ ្វ ើការបៅប្កាទឬបៅបលើ្ោំងងមបោត្។ ការរំញ័ររបស់ា៉ាសុីន្បំន្បកអាចបណ្ត
ា លឱ្យាន្ការបាក់ដីឬការធា្ក់ងម។

ី ការធា្ក់ងមជាបដើទ
រ ូបភាព 4-21 ្បយ័ត្នចំបពាុះការបាក់ដឬ
ី ន្់ឬប្តកបបត្ុងជាបដើទ។
⑯ កុំប្វ ើការបៅកន្ន្្ ងន្ដលរមន្បសថ រភាពន្ដលាន្ប្រុះថ្ននក់ា៉ាសុីន្ទូ លោាន្អាចដួ លរលំបៅបលើថ្អេដទ
កុំប្វ ើការបលើជ្ាលជាពិបសស។

រ ូបភាព 4-22 ្បយ័ត្នកឲ្
ុំ យដួ លរលំ
⑰ កុំប្វ ្ើ បត្ិបត្ា កា
ិ រដំណ្តលរនដូ ចជារត្់កំ ុ ងបពលប្វ ើការ។
កា្ំងទិន្្ទម តាអាច្ត្ូវបាន្ាន្ចំបពាុះា៉ាសុីន្បំន្បកន្ិងា៉ាសុីន្ទូ លោាន្ន្ដលអាចបណ្ត
ា លឱ្យខូ ចខាត្។
⑱ បៅបពលប្បើជាា៉ាសុីន្បំន្បក ប្បងធារាសាស្តសាកាន្់ន្ត្យា៉ាប់យុឺន្បលឿន្ជាងបពលប្បើជាឧបករណ៍ន្ប៉ាល
(shoberu) ដូ បចន ុះវាោំបាច់្ត្ូវផ្ល្ស់បដ ូរត្្ទងន្ិងប្បងធារាសាស្តសាឱ្យបាន្ឆ្ប់។
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4.1.7.

ការ្ប ុង្បយ័ត្នប្កាយបពលប្វ ើការរ ួចរាល់បហើយ (អត្ថ បទ ទំព័រទី58)

(1) ឯកត្ា៉ាសុន្
ី បំន្បក
① ចត្ា៉ាសុីន្ទូ លោាន្ន្ដលភាាប់ឯកតាា៉ាសុីន្បំន្បកបៅបលើកន្ន្្ ងរ ឹងសងួត្ន្ិងរាបបសម ។ើ
បោយប្វ ើឲ្យឯកត្ា៉ាសុីន្បំន្បកបនាុះបញ្ឈរន្ដលជំហរ្ត្ង់ ប្វ ើឲ្យន្អនកចុងពនា្កប៉ាុះបៅន្ឹងដី។
②
ជូ ត្េក់ជាបដើទន្ដលបៅជាប់ន្ឹងឯកតាា៉ាសុន្
ី បំន្បកន្ិងពិន្ត្
ិ យបទើលការបលចធា្យប្បងន្ិងភាពទិន្្ប្កត្ី
ថ្ន្ពនា្ក។
③
បៅបពលដកឯកតាា៉ាសុីន្បំន្បកបចញពីន្អនកថ្ដបនាុះរង់ោំរហូ ត្ដល់សីត្ណ
ុ ា ភាពប្បងធារាសាស្តសាបាន្ធា្ក់ចុុះតា
ទន្ដលអាចប្វ ើបៅបាន្រ ួចទកដកបចញ។ ទ៉ាយងបទៀត្ ោក់គ្្ទប្ូ លីបលើបព
ំ ង់ន្ង
ិ ទុបយា។
④ បៅបពលភាាប់ឬផ្លាច់ទុបយាធារាសាស្តសា យកចិត្ាទុកោក់ការពារវត្ថតចថ្្ងកុំបអាយចូ លកនតងប្បងធារាសាស្តសា។
⑤ ទុកឯកតាា៉ាសុន្
ី បំន្បកន្ដលដកបចញកនតងអេុះ។ ករណីទុកខាងប្ៅ
ោក់វាបៅបលើបឈើ្ទនាប់បហើយ្គ្បដណេប់ជាទួ យសន្្ ក
ឹ បៅបលើវាបដើទបីការពារវាពីទក
ឹ បេ្ ៀង។
ជាពិបសស ្ត្ូវ្បយ័ត្នកុំបអាយទឹកបេ្ ៀងចូ លពីន្អន កបញ្ចល
ូ ពនា្ករបស់ា៉ាសុីន្បំន្បក។

(2) ា៉ាសុន្
ី ទូ លោាន្
យកេក់ន្ិងទឹកន្ដលជាប់បៅន្ឹងា៉ាសុីន្ទូ លោាន្។
សាែត្ត្ំបន្់ជុំ វ ិញន្ិងខាងកនតងបៅអីអនកបបើកបរដូ ចជាន្អន កកង់ន្ិងឧបករណ៍បលើកប ើងន្ិងចុុះប្កាទស្ាប់កា
រងារបនាេប់។ ទ៉ាយងបទៀត្ ប្វ កា
ើ រោក់ប្បងជាបដើទ។
ន្ងទទំង
គ្ួ រកត្់សាគល់ថ្នេក់ន្ិងវត្ថតបអេងបទៀត្អាច្ត្ូវបាន្បគ្យកបៅកនតង្តារ ួទរនជាទួ យដំណក់ទឹកបៅបលើថ្អេ ថ្ន្ដងសុី
ឡាំ ងធារាសាស្តសាបហើយអាចប្វ ើឱ្យខូ ច្តាដូ បចន ុះោំបាច់្ត្ូវសាែត្្តាបោយយកចិត្ាទក
ុ ោក់។
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4.2.
4.2.1.

រចនាសទព ័ន្ ្បបេទន្ិង្បត្ិបត្ា ិការរបស់ា៉ាសុន្
ី កាត្់កបទេ ចប្រងន្ដក (អត្ថ បទ ទំព័រទី 59)
លកខ ណៈពិបសសថ្ន្ា៉ាសុីន្កាត្់កបទេ ចប្រងន្ដក (អត្ថ បទ ទំព័រទី 59)

ា៉ាសុីន្បំន្លងឧសម ័ន្សាទញ្ញ ាន្្ន្ិេ័យថ្ន្ការធា្ក់ឬការធា្ក់ចុុះន្ិង្ន្ិេ័យថ្ន្អណ្ត
ា ត្បេ្ ើងឧសម ័ន្បោយសារន្ត្កទម ករប្វ ើការ
ងារកាត្់បនាុះប្វ ើការងារបំន្លងឧសម ័ន្បៅកន្ន្្ ងខព ស់
ប៉ាុន្ន្ា ប្រុះថ្ននក់ទ ំងបន្ុះបកើត្ប ើងបោយសារន្ត្ការប្បើ្បាស់ា៉ាសុីន្កាត្់កបទេ ចប្រងន្ដកបាន្ជា្ន្ិេ័យប្រុះថ្ននក់ទ ង
ំ បនាុះ្ត្ូវ
បាន្កាត្់បន្ថ យ។ (្ន្ិេ័យទ ំងបនាុះ្ត្ូវបាន្កាត្់បន្ថ យដូ បចន ុះអន កអាចប្វ ើការកាន្់ន្ត្ាន្សុវត្ថ ិភាព។ )
4.2.2.

ប្មុះន្ិងទុខងារថ្ន្ន្អនកន្ីទួយៗថ្ន្ឧបករណ៍កាត្់កបទេ ចប្រងន្ដក (អត្ថ បទ ទំព័រទី 59)

ឧបករណ៍កាត្់កបទេ ចប្រងន្ដករ ួទាន្ថ្ដកាត្់ ឧបករណ៍កាត្់ សុីឡាំងបបើកបិទ សុទន្អនកខាងប្កាទ
បាោងបងវ ិលន្ិងសុទន្អនកខាងបលើ។ (សូ ទបទើលរ ូប 1-1②)
4.2.3.

្បបេទថ្ន្ឧបករណ៍កាត្់កបទេ ចប្រងន្ដក (អត្ថ បទ ទំព័រទី 59)

្ប្ក់្បន្ហលន្ឹងកថ្ស្តន្ាលកខ ណៈ្គ្ួ សារ
ឧបករណ៍កាត្់ន្ដលសងក ត្់ន្អនកកាត្់ន្ឹងប្រងន្ដកន្ដល្ត្ូវកាត្់ន្ិងកាត្់បោយការពារកុំឱ្យរអិល
បនាុះអាចបបងក ើន្ទទឹងាត្់បបើកថ្ន្ចុងបនាុះ្ំ
ដូ បចន ុះវាសទ្សបស្ាប់កាត្់រចនាសទព ័ន្ធប្រងន្ដកន្ិងសំណង់ន្ដលទិន្បរ ើសូ ទបីន្ត្បពលសងគ ត្់ក៏បោយ។ បលើសពីបន្ុះបទៀត្
ទ្ទង់ទិន្ងាយរអិលន្ដលាន្ទ្ទង់អកេរត្ួ អកេរVថ្ន្ចុងបំអុត្បនាុះ កាត្់បន្ថ យទទឹងាត្់ចុងបំអុត្
ប៉ាុន្ន្ា ជាឧបករណ៍កាត្់ន្ដលទិន្ត្្ទូវឱ្យសងក ត្់បហើយវាសទ្សបស្ាប់កាត្់ប្រងន្ដកបអត្ោយន្ិងរបស់បអេងបទៀត្។
4.2.4.

ការប្ជើសបរ ើសន្ិងត្ំប ើងា៉ាសុីន្កាត្់កបទេ ចប្រងន្ដក (អត្ថ បទ ទំព័រទី 59 )

ន្ីត្ិ វ ិ្ីស្ាប់ប្ជើសបរ ើសន្ិងត្ំប ើងឧបករណ៍កាត្់កបទេ ចប្រងន្ដក្ត្ូវបាន្បងាាញដូ ចខាងប្កាទ។
①
កំណត្់រ ូបរាងថ្ន្ឧបករណ៍កាត្់កបទេ ចប្រងន្ដក្សបតាទការប្បើ្បាស់ន្ិងទំហំថ្ន្ឧបករណ៍កាត្់្សបតាទវត្ថតបរលបៅន្ដល្ត្ូវកា
ត្់។ បៅបពលបន្ុះ
រវ ិ្ីសាស្តសាបងវ ិលថ្ន្ា៉ាសុីន្កាត្់កបទេ ចប្រងន្ដកបនាុះ្សបតាទការប្បើ្បាស់្ត្ូវបាន្ប្ជើសបរ ើសពី្បបេទា៉ាសុីន្បងវ ិលធារាសាស្តសាន្ដ
លបងវ ិលបោយទ៉ាូ ទ័រធារាសាស្តសាឬ្បបេទបងវ ិលបសរ ើន្ដលបងវ ិលបោយប៉ាុះវត្ថតបរលបៅយា៉ាង្សាល។
②
ប្ជើសបរ ើសា៉ាសុីន្ទូ លោាន្ន្ដលសទ្សបធារាសាស្តសាន្ិងទំងន្់្សបតាទត្ុលយភាពជាទួ យន្ឹងបរ ិាណប្បងន្ិងទំងន្់ថ្ន្ត្ួ ា៉ាសុីន្ន្ដ
ល្ត្ូវបាន្កំណត្់ស្ាប់ា៉ាសុីន្កាត្់កបទេ ចប្រងន្ដក។
③ យក្បេពធារាសាស្តសាស្ាប់ឧបករណ៍កាត្់កបទេ ចប្រងន្ដកពីបសៀគ្វ ីធារាសាស្តសារបស់ា៉ាសុីន្ទូ លោាន្
បហើយត្ំប ើងបសៀគ្វ ីធារាសាស្តសាស្ាប់ឧបករណ៍កាត្់កបទេ ចប្រងន្ដកតាទរយៈា៉ាសុីន្បូ ទធារាសាស្តសា ដងសន្ទ ូចន្ិងថ្ដ។
បៅបពលបន្ុះ អា្ស័យបលើា៉ាសុីន្ទូ លោាន្ាន្ករណីន្ដលោំបាច់្ត្ូវបន្ន្ថ ទវា៉ាន្ធារាសាស្តសាឬRelief valve។
④ ភាាប់ឧបករណ៍កាត្់កបទេ ចប្រងន្ដកបៅន្ឹងថ្ដរបស់ា៉ាសុីន្ទូ លោាន្បោយប្បើទជតល
បហើយត្ភាាប់ឧបករណ៍កាត្់កបទេ ចប្រងន្ដកន្ិងបសៀគ្វ ីធារាសាស្តសាស្ាប់ឧបករណ៍កាត្់កបទេ ចប្រងន្ដកបៅបលើថ្ដបោយទុបយាប្ប
ង។
⑤ អន្ុវត្ា ដំបណើរការសាកលបងន្ិងពិន្ិត្យបទើលសាថន្ភាព្បត្ិបត្ា ិការរបស់ឧបករណ៍កាត្់កបទេ ចប្រងន្ដក។
⑥ ករណីចង់ឲ្យាន្សាថន្ភាពា៉ាសុីន្ទូ លោាន្ដូ ចបដើទ វ ិញ ផ្ល្ស់បដ ូរឧបករណ៍កាត្់កបទេ ចប្រងន្ដកន្ិង្ុងជាបដើទ
កនតងន្បបបទបស្តញ្ញៅសថ្ន្ការត្ំប ើងបៅ④។

រ ូបងត្ 4-1 ឧបករណ៍កាត្់កបទេ ចប្រងន្ដក
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4.2.5.

្បត្ិបត្េ ិការជាបដើទថ្ន្ា៉ាសុន្
ី កាត្់កបទេ ចប្រងន្ដក (អត្ថ បទ ទំព័រទី60)

រវ ិ្ីសាស្តសា្បត្ិបត្ា ិការសា ង់ោរថ្ន្ា៉ាសុីន្ទូ លោាន្ (្បត្ិបត្េ ិការសា ង់ោរ JIS) គ្ឺដូចរនន្ឹង
"្បត្ិបត្េ ិការា៉ាសុីន្បំន្បក 4.1.5ជាបដើទ "
4.2.6.

រវ ិ្ីសាស្តសាការងារទូ បៅរបស់ា៉ាសុន្
ី កាត្់កបទេ ចប្រងន្ដក (អត្ថ បទ ទំព័រទី 60 )

រ ូបភាពទី 4-2 សាថន្ភាពការវាយកបទេ ចបោលបោយា៉ាសុន្
ី កាត្់កបទេ ចប្រងន្ដក
បៅកនតងការងារ
ប្បងធារាសាស្តសារបស់ា៉ាសុន្
ី ទូ លោាន្្ត្ូវបាន្្បត្ិបត្ា កា
ិ រឲ្យាន្កំបៅន្ិង្បត្ិបត្ា ិការបនាេប់ពស
ី ីត្ណ
ុ ា ភាពប្ប
ងប ើងបន្ា ិច។ សីត្ណ
ុ ា ភាពសទ្សបថ្ន្ប្បង អា្ស័យបលើបសៀវបៅន្ណនាំន្ណនាំរបស់អនកអលិត្ន្ីទួយៗ។
បលើសពីបន្ុះបទៀត្ បៅបពលោប់បអាទ
ើ ប្បើឧបករណ៍កាត្់កបទេ ចប្រងន្ដកងម ី
បដើទបីបំន្បកបៅបលើថ្អេរអិលដូ ចជាទជតលន្ិងbush
្បត្ិបត្ា ិការឲ្យសាុំ្បន្ហលអស់1បា៉ាងបោយបន្ថ យបងវ ិលា៉ាសុន្
ី ន្ិងកាត្់បន្ថ យបលបឿន្បបើក បិទថ្ន្សុឡា
ី ំ ង។
បនាេប់ទក
បងាាញ្បការ្ប ុង្បយ័ត្នជាទូ លោាន្ស្ាប់ការងារវាយកបទេ ចបោលបោយប្បើា៉ាសុន្
ី កាត្់កបទេ ចប្រងន្ដក។
① បៅបពលប្វ ើការជាទួ យា៉ាសុន្
ី កាត្់កបទេ ចប្រងន្ដក ោក់ប្បងរំអល
ិ ពី5បៅ6
ដងបៅន្អន កោក់ប្បងរំអល
ិ ថ្ន្ឧបករណ៍កាត្់កបទេ ចប្រងន្ដកយា៉ាងប្ចណ្តស់2ដងកនតងទួ យថ្ងៃ ។
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② កុំប្វ កា
ើ របៅកន្ន្្ ងន្ដលរមន្បសថ រភាពន្ដលា៉ាសុីន្ទូ លោាន្អាចដួ លរលំដូចជាបៅបលើថ្អេដីទន្់ឬប្តកបបត្ុង។
កុំប្វ ើការបលើជ្ាលជាពិបសស។
ាន្ប្រុះថ្ននក់ការងារបៅកន្ន្្ ងន្ដលរមន្បសថ រភាព

ពិន្ិត្យបទើលភាពខា្ំងថ្ន្ថ្អេដី

③ ដំបណើរការកនតងទិសបៅបអាកចំបពាុះកង់រងប្កាុះ (កង់រងប្កាុះ)
គ្ឺរមន្បសថ រភាពជាងទិសបៅបញ្ឈរបហើយវាាន្្ន្ិេ័យប្ចើន្ន្ដលត្ួ ា៉ាសុន្
ី ប ង
ើ បលើឬក៏ដួលរលំ។
ទ៉ាយងបទៀត្
សូ ទបីន្ត្បៅកនតងទិសបៅបញ្ឈរក៏បោយវាាន្ប្រុះថ្ននក់កនតងការងារន្ដលត្ួ ា៉ាសុីន្អាចប ើងបលើដូបចន ុះកុំប្វ ើវា។

្ប ុង្បយ័ត្នកនតងការងារទិសបៅបអេកចំបពាុះកង់រងប្កាុះ

្ប ុង្បយ័ត្នកនតងការងារន្ដលត្ួ ា៉ាសុីន្អាច
ប ើងបលើ

④ ការងាររស់(kojiru)កនតងកំ ុ ងបពលប្វ កា
ើ រកាត្់
ទិន្្ត្ូវបាន្អន្ុវត្ា បទប្ពាុះវាអាចបណ្ត
ា លឱ្យាន្ការខូ ចខាត្ឧបករណ៍កាត្់កបទេ ចប្រងន្ដក
ការខូ ច្ទង់្ទយថ្ដឬការខូ ចខាត្ដល់ា៉ាសុីន្ទូ លោាន្។

កុំរស់។(kojiru)
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⑤ កុំទា្ក់ឧបករណ៍កាត្់កបទេ ចប្រងន្ដកន្ិងបំន្បកបបត្ុង។ កុំប្វ កា
ើ រវាយ

កុំវាយ

⑥ ទិន្្ត្ូវយកវត្ថតកបទេ ចជាទួ យា៉ាសុីន្កាត្់កបទេ ចប្រងន្ដកបៅប យ
ើ ។ កុំប្វ ើការងារបបាសចំបហៀង។

្ទការបបាសចំបហៀង

⑦ ប្វ ើការងារកាត្់ឲ្យាន្strokeាន្ទំបន្រ។ បៅបពលប្វ ើការបៅstroke endបនាុះ
ាន្បន្ទតក្ំ្ត្ូវបាន្ាន្បៅសុីឡាំង។ (អន្ុវត្ា ដូចរនចំបពាុះការវាយទងគ ច
ិ បៅstroke end។ )

កុំខាំកនតងសាថន្ភាពstroke end

⑧ កុំអន្ុវត្ា ការងារសទច
ូ បដើទបីប រ ើវត្ថតបោយពយ
ួ រន្ខេបលាហៈធាត្ុបលើឧបករណ៍កាត្់កបទេ ចប្រងន្ដក។
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⑨ កុំប្វ កា
ើ រងារកនតងទឹកឬ្តាំកនតងទឹក។
⑩ កនតងកំ ុ ងបពលប្វ កា
ើ រ
ប្វ ើឲ្យ្ទចូ លកនតងត្ំបន្់ន្ដលាន្ប្រុះថ្ននក់វាយទងគ ិចកំទីន្ដលបាន្វាយទងគ ច
ិ អាចរាយបា៉ាយ។

្ទចូ លកនតងត្ំបន្់ថ្ន្ការប្ុះបហើរន្ិងការធា្ក់

⑪ ឈប់ប្វ កា
ើ របៅបពល្ត្ូវបាន្បគ្រំពឹងទុកថ្នាន្អាកាសធាត្ុទន្
ិ លែ ។
⑫ កុំប្វ ្ើ បត្ិបត្ា កា
ិ រដំណ្តលរនដូ ចជារត្់កំ ុ ងបពលប្វ ើការ។
ាន្ករណីកា្ំងទិន្្ទម តាអាចប្វ ស
ើ កទម ភាពបលើឧបករណ៍កាត្់កបទេ ចប្រងន្ដកន្ិងា៉ាសុីន្ទូ លោាន្បនាុះាន្
ប្រុះថ្ននក់

កុំប្វ ើការដំណ្តលរនដូ ចជាថ្ដ ដងសន្ទ ូច
ការរត្់ជាបដើទ កនតងអំ ុ ងបពលប្វ ើការ

⑬ កុំប្វ កា
ើ របោយបបើកថ្ដជាទួ យា៉ាសុីន្កាត្់កបទេ ចប្រងន្ដកស្ាប់បរលបំណងកាត្់។
វាអាចបណ្ត
ា លឱ្យាន្ការខូ ចខាត្ថ្ន្ឧបករណ៍កាត្់កបទេ ចប្រងន្ដកឬសុីឡាំងបបើកបិទ។
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⑭
ទិន្្ត្ូវវាយកបទេ ចបោលបបត្ុងបោយប្បើកាប
ំ ិទថ្ន្ន្អនកឧបករណ៍កាត្់របស់ឧបករណ៍កាត្់កបទេ ចប្រងន្ដកប្ពាុះ
កាំបិទអាចខូ ច។
កុំខាំបូ ុ ងជាបដើទន្ដល្ន្់ន្ឹងកំបៅន្ិង រ ឹងន្ដល្ត្ូវបាន្ប្បើកនតងរចនាសទព ័ន្ធន្ដកជាទួ យន្អនកឧបករណ៍កាត្់ថ្ន្
ឧបករណ៍កាត្់កបទេ ចប្រងន្ដក។
បោយន្បកន្ិងាន្ប្បុះបៅកនតងកាំបត្
ិ ថ្ន្ឧបករណ៍កាត្់អាចបងក ប្រុះថ្ននក់ដល់កទម ករបៅន្កបរបនាុះ។

កុំខាំបបត្ុងជាទួ យកាំបិត្ឧបករណ៍កាត្់

⑮ កុំប្រទិ
ូ សបៅរបស់ា៉ាសុីន្ទូ លោាន្បោយសងក ត្ឧ
់ បករណ៍កាត្់កបទេ ចប្រងន្ដកដល់ដី។
កុំប្វ ើប្ពាុះវាន្ឹងប្វ ឲ្
ើ យា៉ាសុីន្ទូ លោាន្រមន្បសថ រភាព
ទិន្្រន្់ន្ត្បងក ការខូ ចខាត្ដល់ឧបករណ៍កាត្់កបទេ ចប្រងន្ដកន្ិងា៉ាសុីន្ទូ លោាន្ប៉ាុបណ្ត
ណ ុះ។
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4.2.7.

ការ្ប ុង្បយ័ត្នប្កាយបពលប្វ ើការ (អត្ថ បទ ទំព័រទីទំ 65)

(1) ឧបករណ៍កាត្់កបទេ ចប្រងន្ដក
① ចត្ា៉ាសុីន្ទូ លោាន្ន្ដលភាាប់ន្ឹងឧបករណ៍កាត្់កបទេ ចប្រងន្ដកបៅបលើកន្ន្្ ងសងួត្ន្ិងរាបបសម ើ។
បដើទបីការពារដងសុីឡាំងបបើកបិទោក់ឧបករណ៍កាត្់កបទេ ចប្រងន្ដកបៅបលើដីកនតងឥរ ិយាបងាន្បសថ រភាពជាទួ
យន្ឹងថ្ដន្ដលបបើកចំហ។

②
ជូ ត្េក់ជាបដើទន្ដលភាាប់បៅឧបករណ៍កាត្់កបទេ ចប្រងន្ដកន្ិងពិន្ិត្យបទើលភាពទិន្្ប្កត្ីណ្តទួ យដូ ចជាការ
បលចធា្យប្បង បូ ុ ងរលុង ការន្បកន្ិងការសឹកថ្ន្ឧបករណ៍កាត្់ជាបដើទ។
③ បៅបពលដកឧបករណ៍កាត្់កបទេ ចប្រងន្ដកបចញពីន្អន កថ្ដ
រង់ោំរហូ ត្ដល់សីត្ណ
ុ ា ភាពថ្ន្ប្បងធារាសាស្តសាបាន្ធា្ក់ចុុះតាទន្ដលអាចប្វ ើបៅបាន្។
ោក់គ្្ទប្ូ លីបលើបព
ំ ង់ន្ង
ិ ទុបយា។
ោក់វាបអេ កបៅបលើ្ទនាប់បដើទបីការពារឧបករណ៍កាត្់កបទេ ចប្រងន្ដកពីការដួ លរលំ។
④បៅបពលភាាប់ឬផ្លាច់ទុបយាធារាសាស្តសា ្បយ័ត្នកុំបអាយវត្ថតចថ្្ងចូ លកនតងប្បងធារាសាស្តសាបោយយកចិត្ាទុកោក់។
⑤
រកាទុកឧបករណ៍កាត្់កបទេ ចប្រងន្ដកន្ដល្ត្ូវបាន្ដកបចញបៅកនតងអេ ុះឬករណីរកាទុកវាបៅខាងប្ៅោក់វា
បៅបលើបឈើ្ទនាប់បហើយ្គ្បដណាប់ជាទួ យសន្្ ឹកបៅបលើវាបដើទបីការពារវាពីទឹកបេ្ ៀង។
(2) ា៉ាសុន្
ី ទូ លោាន្
យកេក់ន្ិងទឹកន្ដលជាប់បៅន្ឹងា៉ាសុីន្ទូ លោាន្។
សាែត្កន្ន្្ ងបៅជុំ វ ិញន្ិងខាងកនតងបៅអីរបស់អនកបបើកបរដូ ចជាន្អនកកង់ន្ិងបរ ិកាខបលើកប ង
ើ ន្ិងចុុះប្កាទស
្ាប់ការងារបនាេប់។ ទ៉ាយងបទៀត្ ប្វ ើការោក់ប្បងជាបដើទ។
ន្ងទទំង
គ្ួ រកត្់សាគល់ថ្នេក់ន្ិងវត្ថតបអេងបទៀត្អាច្ត្ូវបាន្បគ្យកបៅកនតង្តារ ួទរនជាទួ យដំណក់ទឹកបៅបលើថ្អេ ថ្ន្ដងសុី
ឡាំ ងធារាសាស្តសាបហើយអាចប្វ ើឱ្យខូ ច្តាដូ បចន ុះោំបាច់្ត្ូវសាែត្្តាបោយយកចិត្ាទក
ុ ោក់។
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4.3.
4.3.1.

រចនាសទព ័ន្ ្បបេទន្ិង្បត្ិបត្េ ិការថ្ន្ា៉ាសុីន្បំន្បបបត្ុង (អត្ថ បទ ទំព័រទី66)
លកខ ណៈពិបសសថ្ន្ា៉ាសុីន្បំន្បកបបត្ុង (អត្ថ បទ ទំព័រទី 66)

បបើប្បៀបប្ៀបបៅន្ឹង វ ិ្ីសាស្តសាការវាយកបទេ ចបោលថ្ន្សំណង់បបត្ុងបោយប្បើា៉ាសុីន្បំន្បក
វាាន្សបទ្ ងរំខាន្ន្ិងរំញ័រទបជាងបហើយការប្ុះបហើថ្ន្វាយទងគ ច
ិ កំទីត្ិចជាង។
4.3.2.

ប្មុះន្ិងទុខងារថ្ន្ន្អនកន្ីទួយៗថ្ន្ា៉ាសុីន្បំន្បកបបត្ុង (អត្ថ បទ ទំព័រទី 66)

ា៉ាសុន្
ី បំន្បកបបត្ុង(បំន្បក្ំៗ) រ ួទាន្ថ្ដបំន្បក ឧបករណ៍កាត្់ ចំណុចបំន្បក(assai pointo)
សុីឡាំងបបើកបិទ សទ
ុ ន្អនកខាងប្កាទ បាោងបងវ ល
ិ ន្ិងសុទន្អន កខាងបលើ។ (សូ ទបទើលរ ូប 1-1③)
ទ៉ាយងបទៀត្ ា៉ាសុន្
ី វាយទងគ ច
ិ បបត្ុង (បំន្បកត្ូ ច) រ ួទាន្ថ្ដបំន្បក ឧបករណ៍កាត្់ ចំណុចបំន្បក(assai
pointo) សុីឡាំងបបើកបិទន្ិងសុទ។ (សូ ទបទើលរ ូប 1-1 ④)
4.3.3.

្បបេទា៉ាសុន្
ី បំន្បកបបត្ុង (អត្ថ បទ ទំព័រទី 66)

្បបេទា៉ាសុន្
ី បំន្បកបបត្ុង្ត្ូវបាន្បងាាញដូ ចខាងប្កាទ។
(1) ឧបករណ៍បំន្បកបបត្ុង (បំន្បក្ំៗ)
រចនាសទព ័ន្ធ
អររបបត្ុង្ត្ូវបាន្បំន្បកន្ិងកាត្់ឲ្យវាបៅជាប្តកបបត្ុងន្ដលាន្ទំហំន្ដលអាចន្បងន្ចកជាបំន្ណកត្ូ ចៗ។
ថ្ដបំន្បកាន្រ ូបរាងន្ដលប្វ ើឱ្យវាងាយ្សួ លកនតងការបំន្បកន្ិងកាត្់បបត្ុងបហើយាន្ឧបករណ៍បងវ ល
ិ ន្ដលងាយ
្សួ លស្ាប់ការវាយបំន្បកបោលរចនាសទព ន្
័ ធ ន្ិងសំណង់។ (សូ ទបទើលរ ូបងត្ 4-3)

រ ូបងត្ 4-3 សាថន្ភាពការវាយកបទេ ចបោលថ្ន្បំន្បក្ំៗថ្ន្សំណង់ន្ិងរចនាសទព ន្
័ ធ បបត្ុង
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(2) ា៉ាសុន្
ី បំន្បកបបត្ុង (បំន្បកត្ូ ច)
អវ ីន្ដកបំន្បកប្តកបបត្ុងន្ដល្ត្ូវបាន្កាត្់បចញជាទួ យន្ឹងឧបករណ៍បំន្បក្ំៗ
បហើយបោយកំបទចបៅជាបំន្ណកត្ូ ចៗបទៀត្បនាុះន្បងន្ចកប្រងន្ដកន្ិងបំន្ណកបបត្ុង។
ថ្ដបំន្បកាន្រ ូបរាងន្ដលប្វ ើឱ្យវាងាយ្សួ លបំន្បកបចញពីប្រងន្ដកបោយព្ងីកទទឹងថ្ដន្ិងបំន្បកបបត្ុង
បៅជាបំន្ណកត្ូ ចៗ។
បោយសារប្វ ើការបំន្បកត្ូ ចពីអលិត្អលបបត្ុងដូ ចជាប្តកបបត្ុងន្ិង្បឡាយរាងត្ួ អកេរUន្ដលបាន្បំន្បកបលើក
ទី1ជាទួ យឧបករណ៍បំន្បក្ំៗជាចទបងបហើយឧបករណ៍បំន្បកន្ដលប្ចើន្ន្ត្រមន្ឧបករណ៍បងវ ល
ិ ។
(សូ ទបទើលរ ូបងត្ 4-4)

រ ូបងត្ 4-4 សាថន្ភាពការវាយកបទេ ចបោលបំន្បកត្ូ ចថ្ន្បបត្ុង
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4.3.4.

ការប្ជើសបរ ើសន្ិងត្ំប ើងា៉ាសុីន្បំន្បកបបត្ុង (អត្ថ បទ ទំព័រទី 67)

ន្ីត្ិ វ ិ្ីស្ាប់ការប្ជើសបរ ើសន្ិងត្ំប ើងា៉ាសុន្
ី បំន្បកបបត្ុង្ត្ូវបាន្បងាាញដូ ចខាងប្កាទ។
①
កំណត្់រ ូបរាងរបស់ា៉ាសុន្
ី បំន្បកបបត្ុង្សបតាទការប្បើ្បាស់ន្ិងទំហំរបស់ឧបករណ៍បំន្បក្សបតាទវត្ថតបរល
បៅន្ដល្ត្ូវបំន្បក។
ក ា៉ាសុីន្បំន្បក្ំៗន្ដលកាត្់រចនាសទព ន្
័ ធ បបត្ុងន្ិងសំណង់បៅជាទំហំន្ដលអាចបំន្បកជាបំន្ណកត្ូ ចៗ។
(សូ ទបទើលរ ូបងត្ 4-5)
ខ
ា៉ាសុន្
ី បំន្បកត្ូ ចបនាុះបំន្បកប្តកបបត្ុងប្រងន្ដកន្ដលបាន្កាត្់បចញជាទួ យន្ឹងា៉ាសុន្
ី បំន្បក្ំថ្ន្ការបំន្ប
កបបត្ុងជាបដើទ ឲ្យបាន្កា្យជាបំន្ណកត្ូ ចៗបហើយបំន្បកវាបៅជាបំន្ណកបបត្ុងន្ិងប្រងន្ដក។
(សូ ទបទើលរ ូបងត្ 4-6)
បៅបពលបន្ុះ ការបងវ ិលា៉ាសុន្
ី បំន្បក្ំៗថ្ន្ការបំន្បកបបត្ុង
្ត្ូវបាន្ប្ជើសបរ ើសពី្បបេទា៉ាសុន្
ី បងវ ិលធារាសាស្តសាន្ដលបងវ ិលបោយទ៉ាូ ទ័រធារាសាស្តសាឬ្បបេទបងវ ល
ិ បសរ ើន្ដលបងវ ិ
លបោយប៉ាុះវត្ថតបរលបៅយា៉ាង្សាល។

រ ូបងត្ 4-5 ឧទហរណ៍ថ្ន្ា៉ាសុីន្បំន្បក្ំៗ

រ ូបងត្ 4-6 ឧទហរណ៍ថ្ន្ា៉ាសុីន្បំន្បកត្ូ ចៗ
②
ប្ជើសបរ ើសា៉ាសុីន្ទូ លោាន្ន្ដលសទ្សបធារាសាស្តសាន្ិងទំងន្់្សបតាទត្ុលយភាពជាទួ យន្ឹងបរ ិាណប្បងន្ិងទំ
ងន្់ថ្ន្ត្ួ ា៉ាសុន្
ី ន្ដល្ត្ូវបាន្កំណត្់ស្ាប់ា៉ាសុន្
ី បំន្បកបបត្ុង។
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③ យក្បេពធារាសាស្តសាស្ាប់ឧបករណ៍បំន្បកបបត្ុងពីបសៀគ្វ ធា
ី រាសាស្តសារបស់ា៉ាសុន្
ី ទូ លោាន្
បហើយត្ំប ង
ើ បសៀគ្វ ធា
ី រាសាស្តសាស្ាប់ឧបករណ៍បំន្បកបបត្ុងតាទរយៈា៉ាសុីន្បូ ទធារាសាស្តសា ដងសន្ទ ូចន្ិងថ្ដ។
បៅបពលបន្ុះ អា្ស័យបលើា៉ាសុីន្ទូ លោាន្ាន្ករណីន្ដលោំបាច់្ត្ូវបន្ន្ថ ទវា៉ាន្ធារាសាស្តសាឬRelief valve។
បលើសពីបន្ុះបទៀត្
ឧបករណ៍្បត្ិបត្ា កា
ិ រស្ាប់ា៉ាសុីន្បំន្បកបបត្ុងន្ឹង្ត្ូវបាន្ភាាប់បៅន្ឹងបៅអីរបស់អនកបបើកបរ។
④
ភាាប់ា៉ាសុន្
ី បំន្បកបបត្ុងបៅន្ឹងថ្ដរបស់ា៉ាសុីន្ទូ លោាន្បោយភាាប់ជាទួ យទជតលបហើយភាាប់ា៉ាសុីន្បំន្បកបបត្ុង
ន្ិងបសៀគ្វ ធា
ី រាសាស្តសាស្ាប់ា៉ាសុន្
ី បំន្បកបបត្ុងបៅបលើថ្ដជាទួ យន្ឹងទុបយាប្បង។
⑤ អន្ុវត្ា ដំបណើរការសាកលបងន្ិងពិន្ិត្យបទើលសាថន្ភាព្បត្ិបត្ា ិការរបស់ឧបករណ៍បំន្បកបបត្ុង។
⑥ ករណីចង់ឲ្យាន្សាថន្ភាពា៉ាសុីន្ទូ លោាន្ដូ ចបដើទ វ ិញ ផ្ល្ស់បដ ូរឧបករណ៍បំន្បកបបត្ុងន្ិង្ុងជាបដើទ
កនតងន្បបបទបស្តញ្ញៅសថ្ន្ការត្ំប ើងបៅ④។
4.3.5.

្បត្ិបត្ា ិការា៉ាសុីន្បំន្បកបបត្ុងជាបដើទ (អត្ថ បទ ទំព័រទី 69)

រវ ិ្ីសាស្តសា្បត្ិបត្ា ិការសា ង់ោរថ្ន្ា៉ាសុីន្ទូ លោាន្ (្បត្ិបត្េ ិការសា ង់ោរ JIS) គ្ឺដូចរនន្ឹង
"្បត្ិបត្េ ិការា៉ាសុីន្បំន្បក 4.1.5ជាបដើទ "
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4.3.6.

រវ ិ្ីសាស្តសាការងារទូ បៅថ្ន្ា៉ាសុីន្បំន្បកបបត្ុង (អត្ថ បទ ទំព័រទី 69)

ស្ាប់ា៉ាសុីន្កបទេ ចបបត្ុងប្ជើសបរ ើសា៉ាសុន្
ី ទូ លោាន្ន្ិងអវ ីត្ភាាប់ន្ដលសទ្សបស្ាប់រ ូបរាងន្ិងទំហំថ្ន្វត្ថត
បរលបៅន្ដល្ត្ូវវាយទងគ ិច។ (សូ ទបទើលរ ូបងត្ 4-5 ន្ិងរ ូបងត្ 4-6)
បៅកនតងការងារ
ប្បងធារាសាស្តសារបស់ា៉ាសុន្
ី ទូ លោាន្្ត្ូវបាន្្បត្ិបត្ា កា
ិ រឲ្យាន្កំបៅន្ិង្បត្ិបត្ា ិការបនាេប់ពស
ី ីត្ណ
ុ ា ភាពប្ប
ងប ើងបន្ា ិច។ សីត្ណ
ុ ា ភាពសទ្សបថ្ន្ប្បង អា្ស័យបលើបសៀវបៅន្ណនាំន្ណនាំរបស់អនកអលិត្ន្ីទួយៗ។
បលើសពីបន្ុះបទៀត្ បៅបពលោប់បអាទ
ើ ប្បើឧបករណ៍បំន្បកងម ី បដើទបីបំន្បកបៅបលើថ្អេ រអិលដូ ចជាទជតលន្ិងbush
្បត្ិបត្ា ិការឲ្យសាុំ្បន្ហលអស់1បា៉ាងបោយបន្ថ យបងវ ិលា៉ាសុន្
ី ន្ិងកាត្់បន្ថ យបលបឿន្បបើក បិទថ្ន្សុឡា
ី ំ ង។
បនាេប់ទក
រវ ិ្ីសាស្តសាការងារទូ បៅន្ិងការ្ប ុង្បយ័ត្នស្ាប់ការវាយបំន្បកបោលបោយា៉ាសុីន្បំន្បកបបត្ុង្ត្ូវបាន្បងាាញ
។
① បៅបពលប្វ ើការជាទួ យា៉ាសុន្
ី បំន្បកបបត្ុង គ្ួ រន្ត្ោក់ប្បងរំអល
ិ ពី
5បៅ6ដងបៅន្អន កោក់ប្បងរំអល
ិ ស្ាប់ឧបករណ៍បំន្បកយា៉ាងប្ចណ្តស់2ដងកនតងទួ យថ្ងៃ ។
② កុំប្វ កា
ើ របៅកន្ន្្ ងន្ដលរមន្បសថ រភាពន្ដលា៉ាសុីន្ទូ លោាន្អាចដួ លរលំដូចជាបៅបលើថ្អេដីទន្់ឬប្តកបបត្ុង។
កុំប្វ ើការបលើជ្ាលជាពិបសស។
③ ដំបណើរការកនតងទិសបៅបអាកចំបពាុះកង់រងប្កាុះ (កង់រងប្កាុះ)
គ្ឺរមន្បសថ រភាពជាងទិសបៅបញ្ឈរបហើយវាាន្្ន្ិេ័យប្ចើន្ន្ដលត្ួ ា៉ាសុន្
ី ប ង
ើ បលើឬក៏ដួលរលំ។
ទ៉ាយងបទៀត្
សូ ទបីន្ត្បៅកនតងទិសបៅបញ្ឈរក៏បោយវាាន្ប្រុះថ្ននក់កនតងការងារន្ដលត្ួ ា៉ាសុីន្អាចប ើងបលើដូបចន ុះកុំប្វ ើវា។
④ ការងាររស់(kojiru) កនតងកំ ុ ងបពលប្វ កា
ើ របំន្បក
ទិន្្ត្ូវបាន្អន្ុវត្ា បទប្ពាុះវាអាចបណ្ត
ា លឱ្យាន្ការខូ ច្ទង់្ទយថ្ដថ្ន្ា៉ាសុន្
ី បំន្បក ការបាក់ន្បក
seizureទជតលឬក៏ ការបាក់ន្បកន្ិងជាបដើទបហត្ុថ្ន្ការខូ ចខាត្ា៉ាសុន្
ី ទូ លោាន្។
⑤ វា្ត្ូវបាន្បំន្បកបោយរបបបត្ុងបហើយកុំទា្ក់ឧបករណ៍បំន្បកបដើទបីបំន្បកបបត្ុង។ កុំប្វ ើការវាយ
⑥ កុយ
ំ កវត្ថតន្ដលវាយទងគ ិចជាទួ យឧបករណ៍បំន្បកបៅប ើយ។ កុំប្វ កា
ើ រងារបបាសចំបហៀង។
⑦ ប្វ ើការងារបំន្បកឲ្យាន្strokeាន្ទំបន្រ។ បៅបពលប្វ ើការបៅstroke endបនាុះ
ាន្បន្ទតក្ំ្ត្ូវបាន្ាន្បៅសុីឡាំង។ (អន្ុវត្ា ដូចរនចំបពាុះការវាយទងគ ច
ិ បោយstroke end។ )
⑧ កុំអន្ុវត្ា ការងារសទច
ូ បដើទបីប រ ើវត្ថតបោយពយ
ួ រន្ខេបលាហៈធាត្ុបលើឧបករណ៍បំន្បក។
⑨ កុំប្វ កា
ើ រងារកនតងទឹកឬ្តាំកនតងទឹក។
⑩ កនតងកំ ុ ងបពលប្វ កា
ើ រ
ប្វ ើឲ្យ្ទចូ លកនតងត្ំបន្់ន្ដលាន្ប្រុះថ្ននក់វាយទងគ ិចកំទីន្ដលបាន្វាយទងគ ច
ិ អាចរាយបា៉ាយ។
⑪ ឈប់ប្វ កា
ើ របៅបពល្ត្ូវបាន្បគ្រំពឹងទុកថ្នាន្អាកាសធាត្ុទន្
ិ លែ ។
⑫ កុំប្វ ្ើ បត្ិបត្ា កា
ិ រដំណ្តលរនដូ ចជារត្់កំ ុ ងបពលប្វ ើការ។
កា្ំងទិន្្ទម តាអាច្ត្ូវបាន្ាន្ចំបពាុះឧបករណ៍បំន្បកន្ិងា៉ាសុីន្ទូ លោាន្ន្ដលអាចបណ្ត
ា លឱ្យខូ ចខាត្។
⑬ កុំប្វ កា
ើ របោយបបើកថ្ដជាទួ យា៉ាសុីន្បំន្បកបបត្ុងស្ាប់បរលបំណងបំន្បក។
វាអាចបណ្ត
ា លឱ្យាន្ការខូ ចខាត្ថ្ន្ឧបករណ៍បំន្បកឬសុីឡាំងបបើកបិទ។
⑭
ទិន្្ត្ូវវាយកបទេ ចបោលបបត្ុងបោយប្បើកាប
ំ ិទថ្ន្ន្អនកឧបករណ៍កាត្់របស់ា៉ាសុីន្កបទេ ចបំន្បកបបត្ុង្ំៗប្ពាុះ
កាំបិទអាចខូ ច។
⑮ កុំប្រទិ
ូ សបៅរបស់ា៉ាសុីន្ទូ លោាន្បោយសងក ត្ឧ
់ បករណ៍កបទេ ចបបត្ុងដល់ដី។
កុំប្វ ើប្ពាុះវាន្ឹងប្វ ឲ្
ើ យា៉ាសុីន្ទូ លោាន្រមន្បសថ រភាព
ទិន្្រន្់ន្ត្បងក ការខូ ចខាត្ដល់ឧបករណ៍បំន្បកបបត្ុងន្ិងា៉ាសុន្
ី ទូ លោាន្ប៉ាុបណ្ត
ណ ុះ។
⑯ បោយសារអាចជាបដើទបហត្ុថ្ន្ការខូ ចខាត្ថ្ន្ថ្ដបំន្បក សុទ ទជតល
សុីឡាំងជាបដើទថ្ន្ា៉ាសុីន្បំន្បកបបត្ុងដូ ចបន្ុះកុប
ំ ំ ន្បកងម ្ទម ជាត្ិដូចជាដុង
ំ ម បន្េ ុះបសេ ើងន្ិងងម ន្ដលាន្រ ូបរាងរដិ
បរដុបជាបដើទ។
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ា៉ាសុន្
ី បំន្បកត្ូ ចបបត្ុងន្ដលរមន្ឧបករណ៍បងវ ល
ិ ន្ឹងបណ្ត
ា លឱ្យខូ ចខាត្ដល់ា៉ាសុន្
ី ទូ លោាន្

⑰

ដូ បចន ុះកុំបំន្បកប្ទត្្ន ឹទន្ិងសសរថ្ន្រចនាសទព ន្
័ ធ ន្ិងសំណង់។

4.3.7.

ការ្ប ុង្បយ័ត្នបៅបពលបញ្ៅ ប់ការងារ (អត្ថ បទ ទំព័រទីទំ 70)

ការ្ប ុង្បយ័ត្នបៅបពលបញ្ៅ ប់ការងារ្ត្ូវបាន្បងាាញដូ ចខាងប្កាទ។
(1) ា៉ាសុន្
ី បំន្បកបបត្ុង
① ចត្ា៉ាសុីន្ទូ លោាន្ន្ដលភាាប់ន្ឹងឧបករណ៍បំន្បកបបត្ុងបៅបលើកន្ន្្ ងសងួត្ន្ិងរាបបសម ើ។
បដើទបីការពារដងសុីឡាំងបបើកបិទ
ី ន ត ងទីតាំងន្ដលាន្បសថ រភាពជាទួ យន្ឹងថ្ដកាត្់រាលោលបចញ។
ោក់ា៉ាសុន្
ី បបត្ុងបៅបលើដក
② ជូ ត្េក់ជាប់ន្ឹងា៉ាសុន្
ី ោក់បបត្ុងន្ិងពិន្ិត្យបទើលភាពទិន្្ប្កត្ីណ្តទួ យដូ ចជាការបលចធា្យប្បង
ភាពរលុងថ្ន្បូ ុ ង ឧបករណ៍កាត្់ន្ិងសឹកជាបដើទ។
③
បៅបពលដកា៉ាសុីន្បបត្ុងបចញពីន្អនកថ្ដរបស់ា៉ាសុីន្រង់ោំរហូ ត្ដល់សីត្ុណាភាពប្បងធារាសាស្តសាបាន្ធា្ក់ចុុះតា
ទន្ដលអាចប្វ ើបៅបាន្។ ោកគ្ប្ាប្ូ លីបលើបព
ំ ង់ទុបយា។
④ បៅបពលភាាប់ឬផ្លាច់ទុបយាធារាសាស្តសាសូ ទ្បយ័ត្នកុំបអាយវត្ថតចថ្្ងចូ លកនតងប្បងធារាសាស្តសា។
⑤
ទុកា៉ាសុីន្បំន្បកបបត្ុងន្ដល្ត្ូវបាន្ដកបចញបៅកនតងអេ ុះឬ្បសិន្បបើទុកវាបៅខាងប្ៅោក់វាបៅបលើបឈើ្ទនាប់
បហើយពយ
ួ រសន្្ ឹកបៅបលើវាបដើទបីការពារវាពីទឹកបេ្ ៀង។
(2) ា៉ាសុន្
ី ទូ លោាន្
យកេក់ន្ិងទឹកន្ដលជាប់បៅន្ឹងា៉ាសុីន្ទូ លោាន្។
សាែត្កន្ន្្ ងបៅជុំ វ ិញន្ិងខាងកនតងបៅអីរបស់អនកបបើកបរដូ ចជាន្អនកកង់ន្ិងបរ ិកាខបលើកប ង
ើ ន្ិងចុុះប្កាទស
្ាប់ការងារបនាេប់។ ទ៉ាយងបទៀត្ ប្វ ើការោក់ប្បងជាបដើទ។
ន្ងទទំង
គ្ួ រកត្់សាគល់ថ្នេក់ន្ិងវត្ថតបអេងបទៀត្អាច្ត្ូវបាន្បគ្យកបៅកនតង្តារ ួទរនជាទួ យដំណក់ទឹកបៅបលើថ្អេ ថ្ន្ដងសុី
ឡាំ ងធារាសាស្តសាបហើយអាចប្វ ើឱ្យខូ ច្តាដូ បចន ុះោំបាច់្ត្ូវសាែត្្តាបោយយកចិត្ាទក
ុ ោក់។
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4.4.
4.4.1.

រចនាសទព ័ន្ធ ្បបេទន្ិង្បត្ិបត្េ ិការរបស់ា៉ាសុន្
ី ោប់ស្ាប់វាយកបទេ ចបោល (អត្ថ បទ ទំព័រទី 72)
លកខ ណៈពិបសសរបស់ឧបករណ៍ោប់ (អត្ថ បទ ទំព័រទី 72)

ា៉ាសុន្
ី ោប់្ត្ូវបាន្ប្បើស្ាប់ការវាយកបទេ ចបោលដូ ចជាអេ ុះបឈើន្ង
ិ ការងារន្កថ្ចន កំបទចកំទី។
បៅបពលវាយកបទេ ចបោលវត្ថតបរលបៅាន្សំបលងរំខាន្ត្ិចត្ួ ចន្ិងការប្ុះបហើវត្ថតន្ដលវាយកបទេ ចបោល។
បៅកនតងការន្កថ្ចន កំបទចកំទី
វាាន្្បសិទធភាពកនតងការប្បើា៉ាសុីន្ោប់ជាជាង្ុងបដើទបីោត្់ថ្ននក់ន្ិងដំបណើរការលាយថ្ន្ា៉ាស់ សាារៈ
រ ូបរាងបអេងៗ។ ជាពិបសស បគ្អាចងាយ្សួ លោប់ ោត្់ថ្ននក់ន្ង
ិ អទក
ត សាារៈទំងន្់្សាលៗដូ ចជាបឈើ
សសរន្វងន្ិងប្រងន្ដក សំភារៈ្កណ្តត្់ទន្់ជាបដើទ។

រ ូបភាពទី 4-7 សាថន្ភាពន្កថ្ចន កំបទចកំទី
4.4.2.

ប្មុះន្ិងទុខងារថ្ន្ន្អនកន្ីទួយៗន្អន កឧបករណ៍ោប់ (អត្ថ បទ ទំព័រទីទី 72)

ឧបករណ៍ោប់្ត្ូវបាន្អេ ំប ង
ើ បោយថ្ដោប់ ត្ំណោប់ សុីឡាំងបបើក បិទ សទ
ុ ន្អនកប្កាទ បាោងបងវ ល
ិ
សុទន្អន កខាងបលើជាបដើទ។ (សូ ទបទើលរ ូបភាព 1-1 ⑤ន្ិង⑥)
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4.4.3.

្បបេទឧបករណ៍ោប់ (អត្ថ បទ ទំព័រទី p.72)

្បបេទឧបករណ៍ោប់្ត្ូវបាន្បងាាញដូ ចខាងប្កាទ។
(1) ឧបករណ៍ោប់ទ្ទង់ប្វ ស
ើ កទម ភាពសុឡា
ី ំ ងខាងកនតងជាទួ យឧបករណ៍បងវ ល
ិ
តាទរយៈការបងវ ល
ិ កាលជាទួ យសុីឡាំងខាងកនតងន្ិងបងវ ិលបោយធារាសាស្តសា
ទុំថ្ន្ការោប់ន្ង
ិ ទីតាំងលែ ត្
ិ លែ ន្់បនាុះអាច្ត្ូវបាន្អន្ុវត្ា បោយបសរ ើ។ (សូ ទបទើលរ ូបភាព 4-23)
សុទន្អន កខាងបលើ

ការត្ភាាប់ធារាសាស្តសា

ទ៉ាូ ទ័រធារាសាស្តសា

ត្ំណបងវ ិល

ឧបករណ៍បងវ ិល

សុទន្អន កប្កាទ

ទជតលសុីឡាំង
សុីឡាំងបបើកបិទ

ទជតលសុីឡាំង

ទជតលសុទ
ត្ំណថ្ន្ការោប់
ទជតលត្ំណ

ថ្ដោប់

ចំណុចោប់

រ ូបភាព 4-23 ប្មុះថ្ន្ន្អន កន្ីទួយៗថ្ន្ឧបករណ៍ោប់ (ទ្ទង់ប្វ ើសកទម ភាពសុីឡាំងខាងកនតងន្ដលាន្ឧបករណ៍បងវ ិល )

(2)វឧបករណ៍ោប់ទ្ទង់ប្វ ស
ើ កទម ភាពសុឡា
ី ំ ងខាងកនតង(naibu sado gata tsukamigu)
ទុំោប់អាច្ត្ូវបាន្ថ្លត្្ទូវបោយបងវ ល
ិ កាលជាទួ យសុឡា
ី ំ ងខាងកនតង។
បោយសារឧបករណ៍ោប់ទិន្អាចបងវ ល
ិ បាន្បទដូ បចន ុះទីតាំង្ត្ូវបាន្កំណត្់បោយការបងវ ល
ិ ា៉ាសុីន្ទូ លោាន្ឬចំ
ណុចថ្ន្ឧបករណ៍ោប់។ (សូ ទបទើលរ ូបភាព 4-24)

សុីឡាំងបបើកបិទ
សុទ
ត្ំណថ្ន្ការោប់
ថ្ដោប់
ចំណុចោប់

រ ូបភាពទី 4-24 (ទិន្ន្ទន្្បបេទបងវ ល
ិ ) ឧទហរណ៍ថ្ន្ឧបករណ៍ោប់ទ្ទង់ប្វ ស
ើ កទម ភាពសុីឡាំងខាងកនតង
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(3)វឧបករណ៍ោប់ទ្ទង់ប្វ ស
ើ កទម ភាពសុឡា
ី ំ ងខាងប្ៅ
ទ្ទង់ប្វ ស
ើ កទម ភាពសុីឡាំងខាងប្ៅ
ទិន្ោំបាច់ឱ្យាន្បំពង់ធារាសាស្តសាបទពីប្ពាុះសុីឡាំងរបស់ា៉ាសុន្
ី ទូ លោាន្្ត្ូវបាន្ប្បើស្ាប់ការោប់ន្ង
ិ បបើក
បិទ
ប៉ាុន្ន្ា បោយសារវាទិន្អាចបងវ ិលបោយរមន្បងវ ល
ិ កាលបទបាន្ជាា៉ាសុីន្ទូ លោាន្្ត្ូវន្ត្្ត្ូវបាន្ដំបណើរការយា៉ាង
ទ៉ាត្់ចត្់បដើទបីន្កត្្ទូវទុំោប់។
ជាពិបសស គ្ួ រន្ត្្ត្ូវបាន្យកចិត្ាទុកោក់ចំបពាុះការងារអទតកបៅកនតងឡាន្ដឹកទំន្ិញជាបដើទ។
ទ៉ាយងបទៀត្
្ប ុង្បយ័ត្នបោយសារាន្ថ្ដរបស់ន្ប៉ាល(shoberu)្ត្ូវការការព្ងឹងអា្ស័យបលើការរ ួទបញ្ចល
ូ រនថ្ន្ឧបករណ៍ោប់
ន្ិងា៉ាសុីន្ទូ លោាន្។ (សូ ទបទើលរ ូបភាព 4-25)

សុីឡាំងបបើកបិទ
សុទ
ត្ំណថ្ន្ការោប់
ថ្ដោប់
ចំណុចោប់

រ ូបភាពទី 4-25 ឧទហរណ៍ថ្ទឧបករណ៍ោប់ទ្ទង់សឡា
ុី ំងខាងប្ៅ
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4.4.4.

ការប្ជើសបរ ើសន្ិងត្ំប ើងឧបករណ៍ោប់ (អត្ថ បទ ទំពរ័ ទី 74)

ន្ីត្ិ វ ិ្ីស្ាប់ការប្ជើសបរ ើសន្ិងត្ំប ើងឧបករណ៍ោប់្់ ត្ូវបាន្បងាាញដូ ចខាងប្កាទ។
①
កំណត្់រ ូបរាងរបស់ឧបករណ៍ោប់្សបតាទការប្បើ្បាស់ន្ិងទំហំថ្ន្ឧបករណ៍ោប់្សបតាទវត្ថតបរលបៅន្ដល្ត្ូវ
ោប់។
ក)ទ្ទង់ប្វ ស
ើ កទម ភាពសុឡា
ី ំ ងខាងកនតងថ្ន្្បបេទបងវ ល
ិ កាលជាទួ យន្ឹងឧបករណ៍បងវ ិល (សូ ទបទើលរ ូបងត្ 4-8)

រ ូបងត្ 4-8 ឧទហរណ៍ថ្ន្ឧបករណ៍ោប់ទ្ទង់ប្វ ស
ើ កទម ភាពសុីឡាំងខាងកនតងន្ដលាន្ឧបករណ៍បងវ ល
ិ
ខ) ឧទហរណ៍ថ្ន្ឧបករណ៍ោប់ទ្ទង់ប្វ ស
ើ កទម ភាពសុឡា
ី ំ ងខាងកនតង្បបេទបងវ ល
ិ កាល (សូ ទបទើលរ ូបងត្ 4-9)

រ ូបងត្ 4-9 ឧទហរណ៍ថ្ន្ឧបករណ៍ោប់ (ទ្ទង់ប្វ ស
ើ កទម ភាពសុីឡាំងខាងកនតង)
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គ្)ឧបករណ៍ោប់ទ្ទង់ប្វ ស
ើ កទម ភាពសុឡា
ី ំ ងខាងប្ៅន្ដលប្បើវាបដើទបីបបើកបិទថ្ដោប់បោយសុីឡាំង្ុងរបស់ា៉ា
សុីន្ទូ លោាន្ (សូ ទបទើលរ ូបងត្ 4-10) ។

រ ូបងត្ 4-10 ឧទហរណ៍ថ្ន្ឧបករណ៍ោប់ (ទ្ទង់ប្វ ស
ើ កទម ភាពសុីឡាំងខាងប្ៅ)
②
ប្ជើសបរ ើសឧបករណ៍ន្ប៉ាលធារាសាស្តសាន្ដលសទ្សបស្ាប់ធារាសាស្តសាន្ិងសទត្ថ ភាពោប់ថ្ដបោយបយាងបៅតាទត្ុ
លយភាពរវាងបរ ិាណប្បងន្ដលបាន្កំណត្់ស្ាប់ឧបករណ៍ោប់ន្ង
ិ ទំងន្់ោប់បលើករបស់ត្ួា៉ាសុន្
ី ។
③ យក្បេពធារាសាស្តសាស្ាប់ឧបករណ៍ោប់ពីបសៀគ្វ ធា
ី រាសាស្តសារបស់ា៉ាសុីន្ទូ លោាន្
បហើយត្ំប ង
ើ បសៀគ្វ ធា
ី រាសាស្តសាស្ាប់ឧបករណ៍ោប់តាទរយៈា៉ាសុន្
ី បូ ទធារាសាស្តសា ដងសន្ទ ូចន្ិងថ្ដ។
បៅបពលបន្ុះ អា្ស័យបលើា៉ាសុីន្ទូ លោាន្ាន្ករណីន្ដលោំបាច់្ត្ូវបន្ន្ថ ទវា៉ាន្ធារាសាស្តសាឬRelief valve។
បលើសពីបន្ុះបទៀត្
បៅអីអនកបបើកបរថ្ន្្បបេទសុីឡាំងប្វ ស
ើ កទម ភាពខាងកនតង្ត្ូវបាន្ភាាប់ឧបករណ៍្បត្ិបត្ា ិការស្ាប់ឧបករណ៍
ោប់។
④
ភាាប់ឧបករណ៍ោប់បៅន្ឹងថ្ដរបស់ា៉ាសុន្
ី ទូ លោាន្បោយភាាប់ជាទួ យទជតលបហើយភាាប់ឧបករណ៍ោប់ន្ិងបសៀគ្វ ធា
ី រា
សាស្តសាស្ាប់ឧបករណ៍ោប់បៅបលើថ្ដជាទួ យន្ឹងទុបយាប្បង។
⑤ អន្ុវត្ា ដំបណើរការសាកលបងន្ិងពិន្ិត្យបទើលសាថន្ភាព្បត្ិបត្ា ិការរបស់ឧបករណ៍ោប់។
⑥ ករណីចង់ឲ្យាន្សាថន្ភាពា៉ាសុីន្ទូ លោាន្ដូ ចបដើទ វ ិញ ផ្ល្ស់បដ ូរឧបករណ៍ោប់ន្ង
ិ ្ុងជាបដើទ
កនតងន្បបបទបស្តញ្ញៅសថ្ន្ការត្ំប ើងបៅ④។
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4.4.5.

្បត្ិបត្េ ិការរបស់ា៉ាសុន្
ី ោប់ជាបដើទ (អត្ថ បទ ទំព័រទី 75)

រវ ិ្ីសាស្តសា្បត្ិបត្ា ិការសា ង់ោរថ្ន្ា៉ាសុីន្ទូ លោាន្ (្បត្ិបត្េ ិការសា ង់ោរ JIS) គ្ឺដូចរនន្ឹង
"្បត្ិបត្េ ិការា៉ាសុីន្បំន្បក 4.1.5ជាបដើទ "
4.4.6.

រវ ិ្ីសាស្តសាការងារទូ បៅរបស់ទ៉ាសុីន្ោប់ (អត្ថ បទ ទំព័រទី 76)

ា៉ាសុន្
ី ោប់គ្ួន្ត្ប្ជើសបរ ើសា៉ាសុន្
ី ទូ លោាន្ន្ិងអវ ីត្ភាាប់់ន្ដលសទ្សបស្ាប់រ ូបរាងន្ិងទំហំថ្ន្វត្ថតបរលបៅ
ន្ដល្ត្ូវោប់។
បៅកនតងការងារ
ប្បងធារាសាស្តសារបស់ា៉ាសុន្
ី ទូ លោាន្្ត្ូវបាន្្បត្ិបត្ា កា
ិ រឲ្យាន្កំបៅន្ិង្បត្ិបត្ា ិការបនាេប់ពស
ី ីត្ណ
ុ ា ភាពប្ប
ងប ើងបន្ា ិច។ សីត្ណ
ុ ា ភាពសទ្សបថ្ន្ប្បង អា្ស័យបលើបសៀវបៅន្ណនាំន្ណនាំរបស់អនកអលិត្ន្ីទួយៗ។
បលើសពីបន្ុះបទៀត្ បៅបពលោប់បអាទ
ើ ប្បើាិ៉ាសុីន្ោប់ងមី បដើទបីបំន្បកបៅបលើថ្អេ រអិលដូ ចជាទជតលន្ិងbush
្បត្ិបត្ា ិការឲ្យសាុំ្បន្ហលអស់1បា៉ាងបោយបន្ថ យបងវ ិលា៉ាសុន្
ី ន្ិងកាត្់បន្ថ យបលបឿន្បបើក បិទថ្ន្សុឡា
ី ំ ង។

រ ូបភាពទី 4-26 សាថន្ភាពវាយកបទេ ចបោលបោយប្បើា៉ាសុីន្ោប់
បនាេប់ទក បងាាញន្ូ វ្បការ្ប ុង្បយ័ត្នទូលោាន្ន្ិងការងារទូ បៅបោយា៉ាសុន្
ី ោប់។
① បៅបពលប្វ ើការជាទួ យា៉ាសុន្
ី ោប់ គ្ួ រន្ត្ោក់ប្បងរំអល
ិ ពី
5បៅ6ដងបៅន្អន កោក់ប្បងរំអល
ិ ស្ាប់ឧបករណ៍ោប់យា៉ាងប្ចណ្តស់2ដងកនតងទួ យថ្ងៃ។
② កុំប្វ កា
ើ របៅកន្ន្្ ងន្ដលរមន្បសថ រភាពន្ដលា៉ាសុីន្ទូ លោាន្អាចដួ លរលំដូចជាបៅបលើថ្អេដីទន្់ឬប្តកបបត្ុង។
កុំប្វ ើការបលើជ្ាលជាពិបសស។
③ ដំបណើរការកនតងទិសបៅបអាកចំបពាុះកង់រងប្កាុះ (កង់រងប្កាុះ)
គ្ឺរមន្បសថ រភាពជាងទិសបៅបញ្ឈរបហើយវាាន្្ន្ិេ័យប្ចើន្ន្ដលត្ួ ា៉ាសុន្
ី ប ង
ើ បលើឬក៏ដួលរលំ។
ទ៉ាយងបទៀត្
សូ ទបីន្ត្បៅកនតងទិសបៅបញ្ឈរក៏បោយវាាន្ប្រុះថ្ននក់កនតងការងារន្ដលត្ួ ា៉ាសុីន្អាចប ើងបលើដូបចន ុះកុំប្វ ើវា។
④
ការងាររស់ (kojiru)កនតងកំ ុ ងបពលប្វ ើការោប់
ទិន្្ត្ូវបាន្អន្ុវត្ា បទប្ពាុះវាអាចបណ្ត
ា លឱ្យាន្ការខូ ច្ទង់្ទយថ្ដថ្ន្ា៉ាសុន្
ី ោប់
ការបាក់ន្បកseizureទជតលឬក៏ ជាបដើទបហត្ុថ្ន្ការខូ ចខាត្ា៉ាសុីន្ទូ លោាន្។
⑤ បោយឧបករណ៍ោប់ ប្វ កា
ើ រោប់វត្ថត កុំទា្ក់ន្ិងបំន្បកបបត្ុង។ កុំប្វ ើការវាយ
⑥ កុយ
ំ កវត្ថតបំន្បកជាទួ យឧបករណ៍ោប់បៅប យ
ើ ។ កុំប្វ ើការងារបបាសចំបហៀង។
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⑦ ការងារោប់ឲ្យាន្strokeាន្ទំបន្រ។ បៅបពលប្វ ើការបៅstroke endបនាុះ
ាន្បន្ទតក្ំ្ត្ូវបាន្ាន្បៅសុីឡាំង ដូ បចន ុះកុំប្វ កា
ើ រងារបៅstroke end។
(អន្ុវត្ា ដូចរនចំបពាុះការវាយទងគ ិចបៅstroke end។ )
⑧ កុំអន្ុវត្ា ការងារសទច
ូ បដើទបីប រ ើវត្ថតបោយពយ
ួ រន្ខេបលាហៈធាត្ុបលើឧបករណ៍ោប់។
⑨ កុំប្វ កា
ើ រងារកនតងទឹកឬ្តាំកនតងទឹក។
⑩ កនតងកំ ុ ងបពលប្វ កា
ើ រ ប្វ ើឲ្យ្ទចូ លកនតងត្ំបន្់ន្ដលាន្ប្រុះថ្ននក់កំបទចកំទីន្ដលបាន្ោប់អាចរាយបា៉ាយ។
⑪ ឈប់ប្វ កា
ើ របៅបពល្ត្ូវបាន្បគ្រំពឹងទុកថ្នាន្អាកាសធាត្ុទន្
ិ លែ ។
⑫ ការងារន្ិងដំបណើរការោច់បោយន្ កបហើយទិន្្បត្ិបត្ា ិការកនតងបពលន្ត្ទួ យ។
កា្ំងទិន្្ទម តាអាច្ត្ូវបាន្ាន្ចំបពាុះឧបករណ៍ោប់ន្ិងា៉ាសុីន្ទូ លោាន្ន្ដលអាចបណ្ត
ា លឱ្យខូ ចខាត្។
⑬ កុំប្វ កា
ើ របោយបបើកថ្ដជាទួ យា៉ាសុីន្ោប់ស្ាប់បរលបំណងោប់។
វាអាចបណ្ត
ា លឱ្យាន្ការខូ ចខាត្ថ្ន្ឧបករណ៍ោប់ឬសុឡា
ី ំ ងបបើកបិទ។
⑮ កុំប្រទិ
ូ សបៅរបស់ា៉ាសុីន្ទូ លោាន្បោយសងក ត្ឧ
់ បករណ៍ោប់ដល់ដី។
កុំប្វ ើប្ពាុះវាន្ឹងប្វ ឲ្
ើ យា៉ាសុីន្ទូ លោាន្រមន្បសថ រភាព
ទិន្្រន្់ន្ត្បងក ការខូ ចខាត្ដល់ឧបករណ៍ោប់ន្ង
ិ ា៉ាសុីន្ទូ លោាន្ប៉ាុបណ្ត
ណ ុះ។
⑮
្ប ុង្បយ័ត្នបពល្បត្ិបត្េ កា
ិ របៅន្កបរបៅអីអនកបបើកបរប្ពាុះិ់ឧបករណ៍ោប់ន្ឹងរំខាន្ដល់បៅអីរបស់អនកបបើកប
រន្ិងសុីឡាំងដងសន្ទ ូច។ ្ប ុង្បយ័ត្នកឲ្
ុំ យប៉ាុះបៅអីអនកបបើកបរបពលបងវ ល
ិ បោយោប់វត្ថតន្វង។
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⑯ កុំោប់វត្ថតតាទប្ទត្ជាទួ យឧបករណ៍ោប់។
វាាន្ប្រុះថ្ននក់ស្ាប់វត្ថតន្ដលោប់ប្វ ើឱ្យបងវ ិលភា្ទៗឬកា្ង
ំ ោប់បន្ធ ូរន្ិងធា្ក់បហើយវាអាចបណ្ត
ា លឱ្យខូ ច្ទ
ង់្ទយឬខូ ចខាត្ដល់ថ្ដន្ិងា៉ាសុីន្ទូ លោាន្។
្បបេទបងវ ល
ិ ទុំបងវ ល
ិ ្ត្ូវបាន្ផ្ល្ស់ប្របហើ
ូ យវាទិន្បងវ ល
ិ ។ ា៉ាសុីន្ោប់
វត្ថតបរលបៅ្ត្ូវបាន្បងវ ល
ិ បន្ា ិចទា ងៗបោយចុងថ្ដបដើទបីធានាថ្នវា្ត្ូវបាន្ោប់បាន្កនតងទីតាំង្ត្ឹទ្ត្ូវ។
ោប់បោយផ្ល្ស់ប្រទុ
ូ ំ

⑰ កុំបំន្បកឬពត្់វត្ថតបោយបុកវាបៅបលើដីឬជញ្ញាំងខណៈបពលោប់វាបោយប្បើទស
៉ា ុីន្ោប់។
វាអាចបណ្ត
ា លឱ្យខូ ចខាត្ដល់ា៉ាសុន្
ី ោប់ន្ិងា៉ាសុន្
ី ទូ លោាន្។
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⑱ វត្ថតន្វងៗោប់ចណ
ំ ុ ចកណ្ត
ា លឬចំណុចថ្ន្ភារពល។
ការោប់ទួយចំបហៀងបោយប្បើឧបករណ៍ោប់្បបេទបងវ ល
ិ
គ្ឺាន្ប្រុះថ្ននក់ប្ពាុះវាបងវ ល
ិ ភា្ទៗបហើយឧបករណ៍ោប់ន្ដលទិន្បងវ ល
ិ គ្ឺាន្ប្រុះថ្ននក់ប្ពាុះវត្ថតអាចបអែៀងឬធា្
ក់។
វាអាចបណ្ត
ា លឱ្យខូ ច្ទង់្ទយឬខូ ចខាត្ដល់ថ្ដោប់ន្ិងថ្ដា៉ាសុីន្ទូ លោាន្។

⑲ ទិន្្ត្ូវោកបចញពីបៅអីអនកបបើកបរបពលោប់វត្ថត។
វាាន្ប្រុះថ្ននក់ពីប្ពាុះកា្ំងោប់អាចបន្ធ ូរបន្ថ យបហើយវត្ថតអាចន្ឹងធា្ក់ចុះុ ។
បៅបពលោកបចញពីបៅអីអនកបបើកបរ្ត្ូវបាន្បញ្ៅ ប់ការងារោប់បហើយប្វ ើឲ្យចុងថ្ដរបស់ា៉ាសុន្
ី ោប់ជាប់ន្ឹង
ដីន្ិងបញ្ឈប់ា៉ាសុីន្រ ួចទកចុុះបោយបញ្ញាក់សវុ ត្ថ ិភាព។
⑳ តាទបរលការណ៍ កុំោប់វត្ថតបបណេើរបបើកបរបបណេើរ។
វាាន្ប្រុះថ្ននក់ពីប្ពាុះកា្ំងោប់អាចបន្ធ ូរបន្ថ យបហើយវត្ថតអាចន្ឹងធា្ក់ចុះុ ។
㉑
ទិន្្ត្ូវវាយកបទេ ចបោល្គ្ឹុះោក់បបត្ុងជាបដើទជាទួ យា៉ាសុន្
ី ោប់ប្ពាុះវាន្ឹង្ត្ូវប្បើស្ាប់បរលបំណងបអេង
បទៀត្។
㉒ ទិន្្ត្ូវវាយកបទេ ចបោល្គ្ឹុះោក់បបត្ុងជាទួ យា៉ាសុន្
ី ោប់។
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4.4.7.

ការ្ប ុង្បយ័ត្នបនាេប់ពកា
ី រងារចប់ (អត្ថ បទ ទំព័រទី78)

ការ្ប ុង្បយ័ត្នបៅបពលបញ្ៅ ប់ការងារ្ត្ូវបាន្បងាាញដូ ចខាងប្កាទ។
(1) ឧបករណ៍ោប់
① ចត្ា៉ាសុីន្ទូ លោាន្ន្ដលភាាប់ន្ឹងឧបករណ៍ោប់បៅបលើកន្ន្្ ងសងួត្ន្ិងរាបបសម ។ើ
ទុកឱ្យថ្ដឧបករណ៍ោប់ថ្ដបបើកបដើទបីាន្សុវត្ថ ភា
ិ ព។

②
ជូ ត្េក់ជាបដើទន្ដលបៅជាប់ន្ឹងឧបករណ៍ោប់បហើយពិន្ិត្យបទើលភាពទិន្្ប្កត្ីណ្តទួ យដូ ចជាការបលចធា្យ
ប្បង ការបន្ធ ូរបូ ុ ង ការសឹកថ្ន្ថ្ដោប់ជាបដើទ។
③
បៅបពលដកឧបករណ៍ោប់បចញពីន្អនកថ្ដរបស់ា៉ាសុីន្ទូ លោាន្រង់ោំរហូ ត្ដល់សីត្ណ
ុ ា ភាពប្បងធារាសាស្តសាបាន្
ធា្ក់ចុុះតាទន្ដលអាចប្វ ើបៅបាន្។ ោក់គ្្ទប្ូ លីបលើបំពង់ន្ង
ិ ទុបយា។
④ បៅបពលភាាប់ឬផ្លាច់ទុបយាធារាសាស្តសាសូ ទ្បយ័ត្នកុំបអាយវត្ថតចថ្្ងចូ លកនតងប្បងធារាសាស្តសា។
⑤ ទុកឧបករណ៍ោប់ន្ដលដកបចញកនតងអេុះ។
ករណីទក
ុ ខាងប្ៅោក់វាបៅបលើបឈើ្ទនាប់បហើយ្គ្បដណាប់ជាទួ យសន្្ ឹកបៅបលើវាបដើទបីការពារវាពីទឹកបេ្ ៀង។
(2) ា៉ាសុន្
ី ទូ លោាន្
យកេក់ន្ិងទឹកន្ដលជាប់បៅន្ឹងា៉ាសុីន្ទូ លោាន្។
សាែត្កន្ន្្ ងបៅជុំ វ ិញន្ិងខាងកនតងបៅអីរបស់អនកបបើកបរដូ ចជាន្អនកកង់ន្ិងបរ ិកាខបលើកប ង
ើ ន្ិងចុុះប្កាទស
្ាប់ការងារបនាេប់។ ទ៉ាយងបទៀត្ ប្វ ើការោក់ប្បងជាបដើទ។
ន្ងទទំង
គ្ួ រកត្់សាគល់ថ្នេក់ន្ិងវត្ថតបអេងបទៀត្អាច្ត្ូវបាន្បគ្យកបៅកនតង្តារ ួទរនជាទួ យដំណក់ទឹកបៅបលើថ្អេ ថ្ន្ដងសុី
ឡាំ ងធារាសាស្តសាបហើយអាចប្វ ើឱ្យខូ ច្តាដូ បចន ុះោំបាច់្ត្ូវសាែត្្តាបោយយកចិត្ាទក
ុ ោក់។
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4.5.

ការដកអវ ីត្ភាាប់បចញ (អត្ថ បទ ទំព័រទី79)

(1) ្បការ្ប ុង្បយ័ត្ន
① ការងារភាាប់ន្ិងការងារដកបចញអវ ីត្ភាាប់បនាុះ្ត្ូវបាន្អន្ុវត្ា ប្កាទការបញ្ញាផ្លេល់ពីបទបញ្ញាការការងារ។
②
ភាាប់ន្ិងដកអវ ីត្ភាាប់អវីត្ភាាប់បយាងតាទន្ីត្ិ វ ិ្ីន្ដលបាន្កំណក់បៅកនតងបសៀវបៅន្ណនាំថ្ន្ា៉ាសុីន្វាយកបទេ ចបោល។
③ ប្បើសសរសុវត្ថ ិភាពន្ិងប្តកសុវត្ថ ិភាពជាបដើទ បដើទបីការពារថ្ដន្ិងដងសន្ទ ូចជាបដើទធា្ក់ចុុះ។
④ ប្បើកំណល់បដើទបីការពារអវ ីត្ភាាប់ពីការដួ លរលំ។
⑤ អវ ីត្ភាាប់ន្ដលាន្ទំហំ្ំគ្ួរន្ត្្ត្ូវបាន្ភាាប់ឬដកបោយប្បើឧបករណ៍សទច
ូ ចល័ត្ជាបដើទ។
បៅបពលបន្ុះការសាពយ(tamagake)ថ្ន្ឧបករណ៍ប្វ ើការ្ត្ូវបាន្អន្ុវត្ា បោយទន្ុសេន្ដលាន្គ្ុណវុឌឍិ។
⑥ ររ ឹត្បន្ា ឹងបូ ុ ងបាន្្បកដបដើទបីកុំបអាយាន្ការខកខាន្។

(ស្ាប់ការងារសទច
ូ ន្ិងសាពយ(tamagake)្ត្ូវន្ត្ាន្គ្ុណវុឌឍិបអេងបទៀត្) ។
ការងារសទច
ូ ន្ិងសាពយ(tamagake)ទិន្អាច្ត្ូវបាន្អន្ុវត្ា ជាទួ យន្ឹងគ្ុណវុឌឍិថ្ន្្បត្ិបត្ា ិការា៉ាសុីន្សំណង់
្បបេទយាន្យន្ា (ស្ាប់ការវាយកបទេ ចបោល)
ដូ បចន ុះ្ត្ូវន្ត្ាន្គ្ុណវុឌឍិោច់បោយន្ កដូ ចជាា៉ាសុីន្សទច
ូ ចល័ត្ជាបដើទ។

(2) ន្ីត្ិ វ ិ្ីដកបចញ
① ប្វ ើការបលើថ្អេ រាបបសម ើបោយរមន្ឧបសគ្គ បហើយអន្ុវត្ា បោយឥរ ិយាបងាន្បសថ រភាពន្ដលា៉ាសុីន្ទិន្បចុះដួ លរលំ បងវ ិល
ផ្ល្ស់ទី។
② បិទ (បិទ)
វា៉ាន្បិទបបើកបៅបលើថ្ដរបស់ា៉ាសុីន្ទូ លោាន្បហើយដកទុបយាធារាសាស្តសាន្ដលភាាប់បៅន្ឹងអវ ីត្ភាាប់បចញពីវា៉ាន្បិទបបើក។
③
ោក់គ្្ទប្ូ លីបលើទុបយាធារាសាស្តសាន្ដល្ត្ូវបាន្ដកបចញន្ិងវា៉ាន្បិទបបើកបដើទបីកុំបអាយដីខាច់ន្ិងេក់ចូលកនតងបំពង់
ធារាសាស្តសា។ ្បសិន្បបើដីខាច់ឬេក់ចូលវាអាចបណ្ត
ា លឱ្យដំបណើរការខុស្ប្កត្ី។
④ ដកទជតល2ន្ដលភាាប់ា៉ាសុីន្ទូ លោាន្ន្ិងថ្ដន្ិងអវ ីត្ភាាប់បហើយផ្ល្ស់បដ ូរវាបោយ្ុង។

(3) ការដកឯកតាា៉ាសុីន្បំន្បកបចញ
វា៉ាន្បិទបបើក
គ្្ទប
ទុបយាធារាសាស្តសា
ទជតល

ទុបយាធារាសាស្តសា

បោត្

បោត្
ប្បើ្ទនាប់បដើទបីឱ្យាន្បសថ រភាព

(ឥរ ិយាបងបពលដកបចញ)

រ ូបភាពទី 4-27 ឧទហរណ៍ថ្ន្ការដកឯកតាា៉ាសុន្
ី បំន្បកបចញ
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(4) ការដកឧបករណ៍កាត្់កបទេ ចប្រងន្ដកបចញ

វា៉ាន្បិទបបើក
គ្្ទបការពារ្ូ លី

កនា្ស់ទជតល

ទជតល

បោត្្ូ លី
ទុបយាធារាសាស្តសា

ទប់ន្អន កបងវ ិលកុំឲ្យបងវ ិលទុន្បពលប្វ ើការ

ប្បើ្ទនាប់បដើទបីឱ្យាន្បសថ រភាព

រ ូបភាពទី 4-28 ឧទហរណ៍ន្ការដកឧបករណ៍កាត្់កបទេ ចប្រងន្ដកបចញ
(5) ការដកា៉ាសុីន្បំន្បកបបត្ុងបចញ

វា៉ាន្បិទបបើក
បោត្្ូ លី
កនា្ស់ទជតល

គ្្ទបការពារ្ូ លី
ទុបយាធារាសាស្តសា
ទជតល

ទប់វាកុំឲ្យបងវ ិល

ប្បើ្ទនាប់បដើទបីឱ្យាន្បសថ រភាព

រ ូបភាពទី 4-29 ឧទហរណ៍ថ្ន្ការដកា៉ាសុន្
ី បំន្បកបបត្ុងខានត្្ំបចញ

វា៉ាន្បិទបបើក
គ្្ទបការពារ្ូ លី
ទជតល

បោត្្ូ លី
ទុបយាធារាសាស្តសា

រ ូបភាពទី 4-30 ឧទហរណ៍ថ្ន្ការដកា៉ាសុន្
ី បំន្បកបបត្ុងខានត្ត្ូ ចបចញ
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(6) ការដកឧបករណ៍ោប់បចញ
វា៉ាន្បិទបបើក
គ្្ទបការពារ្ូ លី
បោត្្ូ លី
ទុបយាធារាសាស្តសា
ទជតល

រ ូបភាពទី 4-31 ការដកបចញថ្ន្ឧទហរណ៍ោប់ (ទ្ទង់ប្វ ើសកទម ភាពសុីឡាំងខាងកនតង)
ទជតល
ទជតល

រ ូបភាពទី 4-32 ការដកបចញថ្ន្ឧទហរណ៍ោប់ (ទ្ទង់សឡា
ុី ំ ងខាងប្ៅ)
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(7) ការផ្ល្ស់បដ ូរ្ុង

ថ្ដថ្ន្ន្ប៉ាល(shoberu)

ត្ំណថ្ន្្ុង
្ុង

ត្ំណថ្ន្ថ្ដ

រ ូបភាព 4-33 ឧទហរណ៍ថ្ន្ការដក្ុងបចញ
① ដកទជតលទំង3បចញ ន្ដលភាាប់ថ្ដន្ប៉ាល(shoberu)ន្ិង្ុងបចញ។ (សូ ទបទើលរ ូបភាព 4-33)
② ភាាប់ត្ណ
ំ ថ្ន្ថ្ដន្ិងត្ំណ្ុងបៅន្ឹងន្ប៉ាល(shoberu)បហើយភាាប់្ុង។
ចំណ្ត)ំ ការត្ំប ើង ការដកបចញខុសរន អា្ស័យបលើា៉ាសុន្
ី សំណង់វាយកបទេ ចបោល
ដូ បចន ុះប្វ តា
ើ ទបសៀវបៅការន្ណនាំន្ីទួយៗស្ាប់ព័ត្៌ាន្លំអត្
ិ ។
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4.6.

ការបអេ រា៉ាសុីន្ស្ាប់ការវាយកបទេ ចបោល (អត្ថ បទ ទំព័រទី83)

4.6.1.

ការអទក
ត ន្ិងការបរ ើឥវា៉ាន្់បចញ (អត្ថ បទ ទំព័រទី 83)

្បការ្ប ុង្បយ័ត្នកនតងការអទក
ត ឬបរ ើប្គ្ឿងា៉ាសុន្
ី សំណង់ស្ាប់ការវាយកបទេ ចបោលបៅបលើរងសបណ្ត
េ ងជាបដើទ
្ត្ូវបាន្បងាាញខាងប្កាទ។
(1) ្បការ្ប ុង្បយ័ត្នទូបៅ
①
បៅបពលអទក
ត ន្ិងដឹកជញ្ជន្
ូ ប្គ្ឿងា៉ាសុន្
ី សំណង់ស្ាប់ការវាយកបទេ ចបោលបៅបលើរងសបណ្ត
េ ងឬឡាន្ដឹកទំន្ញ
ិ
សូ ទប្បើយាន្យន្ា ន្ដលាន្បំណងដឹកប្គ្ឿងា៉ាសុន្
ី សំណង់។
② បៅបពលបអេ រ្ត្ូវ្បយ័ត្នកុំបអាយបលើស្បការខាងប្កាទបន្ុះដូ ចបទបញ្ញាក្ទិត្យាន្យន្ា បាន្កំណត្់។
•ទទឹង・・・・・・ 2.5ｍ ឬត្ិចជាងបន្ុះ
•កទព ស់・・・・・・3.8ｍ ឬត្ិចជាងបន្ុះ
•ា៉ាសសរុប・・・・・・20ｔ ឬត្ិចជាងបន្ុះ
•្បន្វង・・・・・・ 12ｍ ឬត្ិចជាងបន្ុះ
•ទំងន្់អក
័ េ・・・・・・ 10ｔឬត្ិចជាងបន្ុះ
•កាំបងវ ិលអបបបរា ・ 12ｍ ឬត្ិចជាងបន្ុះ
•បន្ទតកកង់・・・・・・5ｔ ឬត្ិចជាងបន្ុះ
③
ការអទក
ត ន្ិងបរ ើប្គ្ឿងា៉ាសុីន្សំណង់ស្ាប់ការវាយកបទេ ចបោល្ត្ូវបអេ រឱ្យអន្ុវត្ា តាទការន្ណនាំរបស់បទបញ្ញាការ
ការងារន្ដលបាន្កំណត្់។
④ តាទបរលការណ៍
កន្ន្្ ងន្ដលប្វ ើការអទតកន្ិងបរ ើឥវា៉ាន្់បចញបនាុះគ្ួ រប្វ ើបៅបលើដីរាបបសម ើន្ង
ិ រ ឹងបហើយយាន្យន្ា ស្ាប់បអេ រន្ត្ប៉ាុបណ្ត
ណ ុះ្ត្ូវ
្បាកដថ្នចប់ស្ត្វំងចត្រងយន្ា ន្ិងបញ្ឈប់កង់។
⑤ ឧបករណ៍ប ើងជ្ាល (កាារ្កាលងនល)់ ន្ដលពយ
ួ របៅបលើកន្ន្្ ងអទក
ត របស់យាន្យន្ា ស្ាប់ដឹកជញ្ជន្
ូ ន្ត្ប៉ាុបណ្ត
ណ ុះ
គ្ួ រន្ត្ប្បើអវីន្ដលអាចទប់ទល់ន្ឹងា៉ាស់ា៉ាសុីន្ស្ាប់ការវាយកបទេ ចបោលន្ដលប្បើកនតងការអទក
ត ន្ិងបរ ើឥវា៉ាន្់បចញ
បាន្
ប្បើឧបករណ៍ប ើងជ្ាលន្ដលាន្្កញំបដើទបីកឲ្
ុំ យឧបករណ៍ប ើងជ្ាលរបូ ត្ពីកន្ន្្ ងអទក
ត បោយសារបងវ ល
ិ ថ្ន្ក
ង់រងប្កាុះឬកង់។ (សូ ទបទើលរ ូបភាព 4-34 តារាងទី 4-1) ។
ការបិទបោយកាារបន្េ ុះបឈើ

្កញំន្ដលពយួរបៅបលើកន្ន្្ ងអទតក

រ ូបភាពទី4-34 ឧទហរណ៍ថ្ន្ឧបករណ៍ប ង
ើ ជ្ាលន្ដលាន្្កញំ
តារាងទី4-1 ឧទហរណ៍ថ្ន្ទំនាក់ទំន្ងរវាងា៉ាស់របស់ា៉ាសុីន្ន្ដល្ត្ូវបាន្អទតកន្ិងឧបករណ៍ប ើងជ្ាល
ា៉ាស់ថ្ន្ា៉ាសុីន្ន្ដល្ត្ូវបា
ន្អទតក (t)

ឧបករណ៍ប ើងជ្ាល

្មា រៈ

ចំន្ួន្ថ្ន្ការប្បើ្បាស់

ភោហៈធាតសែំអាលយមីញ៉ាូម
ភោហៈធាតសែំអាលយមីញ៉ាូម
ភោហៈធាតសែំអាលយមីញ៉ាូម

68 (KM)

ទំហំរ ូបរាង
្បន្វង x កទព ស់ x ទទឹង (mm)

⑥ បៅបពលអទតកបោយបលើកដីបអាយខព ស់(morido)ន្ិងបរ ើឥវា៉ាន្់បចញសូ ទអន្ុវត្ា ដូចខាងប្កាទ។
ក
ទទឹងថ្ន្ការបលើកដីបអាយខព ស់(morido)ន្ឹង្ត្ូវាន្ទទឹង្គ្ប់្រន្់បោយពិោរណ្តបលើទទឹងរបស់ា៉ាសុីន្សំណង់ស
្ាប់ការវាយកបទេ ចបោល។
ខ ប្វ ើឱ្យជ្ាលថ្ន្ការបលើកដីបអាយខព ស់(morido)បន្ុះបាន្ទិន្សូ វបោត្តាទន្ដលអាចប្វ ើបៅបាន្។
គ្វ
ការបលើកដីបអាយខព ស់(morido)បនាុះគ្ួ រន្ត្្ត្ូវបាន្ប្ងួ ទឱ្យបាន្្គ្ប់្រន្់បដើទបីកឱ្
ុំ យជ្ាលដួ លរលំកនតងកំ ុ ងបព
លអទតកា៉ាសុន្
ី សំណង់ស្ាប់ការវាយកបទេ ចបោលបហើយកុឲ្
ំ យា៉ាសុន្
ី សំណង់ស្ាប់ការវាយកបទេ ចបោលដួ លរលំ។
ជាពិបសស
្ត្ូវយកចិត្ាទក
ុ ោក់ការពារកំពូលថ្ន្ជ្ាលកុំបអាយដួ លរលំន្ង
ិ ព្ងឹងវាបោយោក់បបងាគលបបើោំបាច់។
ឃ កទព ស់ថ្ន្ការបលើកដីបអាយខព ស់(morido)បនាុះគ្ឺប្វ ឲ្
ើ យដូ ចរនន្ឹងកទព ស់របស់កន្ន្្ ងអទតករបស់រងសបណ្ត
េ ង។
(2) ការងារអទតកន្ិងបរ ើឥវា៉ាន្់រងសបណ្ត
េ ងបចញជាបដើទ (បោយប្បើឧបករណ៍ប ើងជ្ាល)
① គ្ួ រន្ត្ពិភាកាទំងអស់រនអំពី វ ិ្ីសាស្តសាថ្ន្ការអទក
ត ន្ិងន្ីត្ិ វ ិ្ីជាបដើទ។
② ពិន្ិត្យអំ្បាយា៉ាន្ិងស្ត្វង
ំ ជាបដើទ ថ្ន្ា៉ាសុីន្អទតកន្ិងពិន្ិត្យបទើលា៉ាសុីន្ន្ដលប្បើ្បាស់។
③ បញ្ឈប់រងសបណ្ត
េ ងបៅទីតាំងអទក
ត បហើយោប់ស្ត្វង
ំ ន្ិងបញ្ឈប់កង់។ (្ប ុង្បយ័ត្នចំបពាុះក្ទិត្បអាកថ្ន្ថ្អេដ។ី )
④
្ត្ូវ្បាកដថ្នពយ
ួ រឧបករណ៍ប ើងជ្ាលបៅបលើកន្ន្្ ងអទក
ត បដើទបីកុំបអាយវារបូ ត្បហើយកំណត្់ទុំប ើងជ្ាលដល់15ដឺ
ប្កឬត្ិចជាងបន្ុះ។
កន្ន្្ ងអទតករបស់រងសបណ្ត
េ ង

ឧបករណ៍ប ើងជ្ាល

15ដឺប្កឬត្ិច
ជាងបន្ុះ

រ ូបភាព 4-35 ឧទហរណ៍ថ្ន្ការប្បើ្បាស់ឧបករណ៍ប ើងជ្ាល
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⑤
ទុកោក់បដើទបីឱ្យកន្ន្្ ងអទតកន្ិងន្ខេកណ្ត
ា លរបស់ា៉ាសុីន្សំណង់ស្ាប់ការវាយកបទេ ចបោលឬឧបករណ៍ប ង
ើ ជ្ា
លន្ិងកង់រងប្កាុះឬសំបកកង់បាន្ស្ទបតាទ (សូ ទបទើលរ ូបភាព 4-36)
កន្ន្្ ងអទតកថ្ន្រងយន្ា
Plan view

ឧបករណ៍ប ើងជ្ាល

កង់រងប្កាុះ

កន្ន្្ ងអទតកថ្ន្រងយន្ា

កំណល់ទប់

ឧបករណ៍ប ើងជ
្ាល

កង់រងប្កាុះ

រ ូបភាព 4-36 ឧទហរណ៍ថ្ន្ទំនាក់ទំន្ងទីតាំងអទតក
⑥ បៅបពលអទតក សូ ទពិន្ត្
ិ យបទើលសុវត្ថ ភាពថ្ន្ត្ំបន្់ជុំ វ ិញន្ិង្ទឲ្យចូ ល។ ទ៉ាយងបទៀត្
សូ ទោក់បសារបងវ ល
ិ បដើទបីកបុំ អាយវាបងវ ល
ិ បៅបពលអទក
ត ។
⑦ បបើកបរកនតងបលបឿន្ទបបយាងតាទសញ្ញញរបស់អនកការន្ណនាំ។ ករណីាន្ទុខងារផ្ល្ស់ប្របលបឿន្ដំ
ូ
បណើរការ
កំណត្់វាបៅបលបឿន្ទប (Lo) ។ ឈប់សិន្្បន្ហល1
ន្ទ៉ាត្ទុន្ន្ឹងឧបករណ៍ប ើងជ្ាលន្ិងបញ្ញាក់ទេងបទៀត្អំពី្បការ⑤។
⑧ បៅបពលប ង
ើ ឧបករណ៍ប ើងជ្ាល ចូ រប ើងន្ត្ទេ ងកនតងបលបឿន្ទបបោយទិន្បងវ ិបលចងក ូត្
(ករណី្ត្ូវបងវ ិលចងក ូត្ ចុុះដល់ដីបហើយផ្ល្ស់ប្រទិ
ូ សបៅ) ។
⑨ បៅបពលន្ដលប ើងឧបករណ៍ប ើងជ្ាលរ ួចរាល់បហើយ
ន្អន កខាងទុខរបស់កង់រងប្កាុះន្ិងា៉ាសុីន្សំណង់ស្ាប់ការវាយកបទេ ចបោលងាយរបងាគុះរបងគ ប
ើ ញ្ឈរដូ បចន ុះចុុះដល់ដី
យា៉ាងសាៃត្់។
⑩ ប្បើកណ
ំ ល់បជើងបៅបពលន្ដលរងសបណ្ត
េ ងាន្ជំ្ន្្ំ។ (សូ ទបទើលរ ូបភាព 4-37)
កំណល់បជើង

រ ូបភាព 4-37 ឧទហរណ៍ថ្ន្ការប្បើកណ
ំ ល់បជើង
⑪ ពិន្ិត្យបទើលថ្នបត្ើា៉ាសុីន្អទតកបចញពីទទឹងកន្ន្្ ងអទក
ត រងសបណ្ត
េ ងឬអត្់។
⑫ ឈប់បៅទីតាំងន្ដលបាន្កំណត្់បៅបលើកន្ន្្ ងអទតកឥវា៉ា់ន្់បនាុះោប់ស្ត្វំងន្ិងោក់បសា។
⑬ បៅបពលបងវ ល
ិ ា៉ាសុន្
ី សំណង់ស្ាប់ការវាយកបទេ ចបោលបលើកន្ន្្ ងអទតកឥវា៉ាន្់
សូ ទពិន្ិត្យបទើលសុវត្ថ ភាពថ្ន្បរ ិោាន្ជុំ វ ិញន្ិងោត្់ វ ិធាន្ការការពារន្ឹងភាពប្ទត្
បដើទបីការពារកុំបអាយកន្ន្្ ងអទតករំកល
ិ បោយសារន្ត្ការបងវ ិលន្ិងា៉ាសុីន្សំណង់ស្ាប់ការវាយកបទេ ចបោលទិន្ឱ្យ
រអិលន្ិងធា្ក់។ ទ៉ាយងបទៀត្ បនាេប់ពីបងវ ល
ិ ោក់បសារបងវ ិលបនាុះ្ត្ូវបញ្ឈប់ា៉ាសុន្
ី ។
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(3) ការភាាប់ជាបដើទបនាេប់ពអ
ី ទ តកបលើរងសបណ្ត
េ ងជាបដើទ
① ពិន្ិត្យបទើលថ្នរងសបណ្ត
េ ង្ត្ូវបាន្អទតក្ត្ឹទ្ត្ូវបៅកនតងទីតាំងន្ដលបាន្កំណត្់បហើយថ្នរងសបណ្ត
េ ងទិន្ប្ទត្។
② បនាេប់ពបា
ី ន្បញ្ញាក់ថ្នទិន្ាន្ភាពទិន្្ប្កត្ីបៅកនតងរងសបណ្ត
េ ងជាបដើទ
ា៉ាសុន្
ី សំណង់ស្ាប់ការវាយកបទេ ចបោលអាចន្ឹងផ្ល្ស់ទីបោយសារន្ត្រំញ័រកនតងកំ ុ ងបពលដឹកជញ្ជន្
ូ
ដូ បចន ុះ្ត្ូវភាាប់ា៉ាសុន្
ី សំណង់ស្ាប់ការវាយកបទេ ចបោលបៅន្ឹងរងសបណ្ត
េ ងជាបដើទបោយន្ខេសងាវក់
ន្ខេបលាហៈធាត្ុជាបដើទ។ (សូ ទបទើលរ ូបភាព 4-38)

ប្ទនារ់

(វតថុប្ទនារ់)

ផ្ខ្ែភោហៈធាត

ផ្ខ្ែភោហៈធាត

ក្ំណល់ទរ់

Lever
block

ភ ើប្ទនារ់

រ ូបភាពទី 4-38 ឧទហរណ៍ថ្ន្ការភាាប់ន្ឹងរងសបណ្ត
េ ង
③ ា៉ាសុីន្សំណង់ស្ាប់ការវាយកបទេ ចបោលគ្ួ រន្ត្ោក់បសារស្ត្វំងន្ីទួយៗ បញ្ឈប់ា៉ាសុន្
ី របស់ា៉ាសុន្
ី
បិទបេ្ ើងន្ិងភាាប់។
④ ចំបពាុះា៉ាសុន្
ី សំណង់ស្ាប់ការវាយកបទេ ចបោល បន្ថ យឧបករណ៍ប្វ កា
ើ រដូ ចជាដងសន្ទ ូច
ថ្ដបដើទបីកុំបអាយបលើសពីកំ រ ិត្កទព ស់បហើយបញ្ចតុះអវ ីត្ភាាប់ដល់្កាលកាេររបស់រងសបណ្ត
េ ងន្ិងភាាប់វា។
⑤ ពិន្ិត្យបទើលថ្នល័កខខ័ណឌថ្ន្ការអទតកន្ិងការភាាប់គ្ល
ឺ ែ ឥត្បខាៅុះ។
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4.6.2.

ករណីដឹកជញ្ជន្
ូ បោយរត្់ខ្ ួន្ឯង (អត្ថ បទ ទំព័រទី87)

ករណីទិន្អាចបចៀសអុត្ កនតងការបអេ រប្គ្ឿងា៉ាសុន្
ី សំណង់បោយដឹកជញ្ជន្
ូ បោយរត្់ខ្ ួន្ឯង
បនាុះ្ត្ូវន្ត្អន្ុវត្ា ្សបតាទចាប់ន្ិងបទបបញ្ញ ត្ា ពា
ិ ក់ពន្
័ ធ ដូ ចជាចាប់ចរាចរណ៍អ្ វូ បរក
ចាប់យាន្យន្ា ដឹកជញ្ជន្
ូ តាទអ្ វូ បរកន្ិងបទបញ្ញាក្ទិត្យាន្យន្ា ជាបដើទ
ន្ត្ជាពិបសស្ត្ូវ្ប ុង្បយ័ត្នដូចខាងប្កាទបន្ុះ។
① បៅបពលបបើកបរបលើអ្ វូ ទន្់ ្ត្ូវ្បយ័ត្នន្ង
ឹ ការដួ លរលំជាយអ្ វូ បនាុះ។
② បៅបពលន្ដលឆ្្ ងកាត្់អ្ វូ ន្ដកន្ដលរមន្ទន្ុសេបបើកឬអ្ វូ ចបងែ ៀត្
ឈប់ទាងបហើយ្ត្ូវ្បាកដថ្នវាាន្សុវត្ថ ភា
ិ ពទុន្បពលឆ្្ ងកាត្់។ កុំឆ្្ងអ្ វូ ន្ដលទិន្សទបហត្ុអល។
③ បៅបពលន្ដលា៉ាសុន្
ី សំណង់ស្ាប់ការវាយកបទេ ចបោល ឆ្្ ងកាត្់ប្កាទន្ខេអ្ វូ ន្ដក ន្ខេបេ្ ើង សាពន្់ជាបដើទ
្ត្ូវ្បាកដថ្នចាៃយពីវាគ្ឺ្គ្ប់្រន្់បដើទបីកុំបអាយចុងដងសន្ទ ូចប៉ាុះពាល់វា។
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5.

ការ្ត្ួ ត្ពិន្ិត្យន្ិងការន្ងទំប្គ្ឿងា៉ាសុីន្សំណង់ស្ាប់ការវាយកបទេ ចបោល

បដើទបីប្បើប្គ្ឿងា៉ាសុីន្សំណង់្បកបបោយសុវត្ថ ិភាពន្ិង្បសិទធិភាព
វាោំបាច់្ត្ូវប្បើប្គ្ឿងា៉ាសុីន្សំណង់ន្ដល្ត្ូវបាន្ន្ងរកាឱ្យបាន្លែ ។
បន្ន្ថ ទពីបលើការ្ត្ួ ត្ពិន្ិត្យ្បោំថ្ងៃន្ដលបាន្បងាាញបៅកនតងបសៀវបៅន្ណនាំស្ាប់ប្គ្ឿងា៉ាសុីន្សំណង់្ត្ូវអន្ុវត្ា ការ្ត្ួ ត្ពិន្ិត្យន្ិ
ងន្ងទ ំប្គ្ឿងា៉ាសុីន្សំណងករណីាន្អារទម ណ៍ទិន្្ប្កត្ីកនតងបពលបំបពញការងារក៏បោយ។
ចាប់ន្ិងបទបបញ្ញ ត្ា ិបាន្កំណត្់ថ្នប្គ្ឿងា៉ាសុីន្សំណង់គ្ួរន្ត្ឆ្្ ងកាត្់ការ្ត្ួ ត្ពិន្ិត្យបោយខ្ ួន្ឯងជាក់លាក់ទួយដងកនតងទួ យឆ្នំកា
រ្ត្ួ ត្ពិន្ិត្យបោយខ្ ួន្ឯងជា្បោំទាងកនតងទួ យន្ខន្ិងការ្ត្ួ ត្ពិន្ិត្យទុន្បពលោប់បអាើទការងារបហើយកំណត្់គ្ុណវុឌឍិរបស់អនក្ត្ួ ត្ពិ
ន្ិត្យ រយៈបពលរកាទុកតារាង្ត្ួ ត្ពិន្ិត្យន្ិងសញ្ញញសំរល់ន្ដលបាន្្ត្ួ ត្ពិន្ិត្យរ ួចរាល់បហើយបនាុះ្ត្ូវបាន្បិទជាកាត្ពវ កិចៅ
ដូ ចខាងប្កាទបនាុះ។

តារាងទី 5-1 ចាប់ន្ង
ិ បទបបញ្ញ ត្ា ពា
ិ ក់ព័ន្ធ
ចំណ្តត្់ថ្ននក់ការ្ត្ួ ត្ពិន្ិ
ត្យ

ា្តា

ការ្ត្ួ ត្ពិន្ិត្យទុន្បព
លោប់បអាើទការងារ

បទបបញ្ញ ត្ា ិសុវត្ថ ិភាពន្ិងសុខ
ភាពឧសាហកទម ា្តា170
ា្ត្171

អន កបបើកបរ

បទបបញ្ញ ត្ា ិសុវត្ថ ិភាពន្ិងសុខ
ភាពឧសាហកទម ា្តា168
ា្តា169
ា្ត្171

បុគ្គលន្ដលន្ត្ងតាំងបោ តារាង្ត្ួ ត្ពិន្ិត្យរយៈ
យ្បត្ិបត្ា ិករអាជីវកទម បពល3ឆ្នំ
(អន ក្គ្ប់្គ្ងសុវត្ថ ិភាព)

ការ្ត្ួ ត្ពិន្ិត្យបោ
យសវ យ័ត្ជា្បោំ
(ទួ យន្ខទេ ង)

ការ្ត្ួ ត្ពិន្ិត្យ
ពិបសសបោយខ្ ួ
ន្ឯង
(ទួ យឆ្នំទេង)

បទបបញ្ញ ត្ា ិសុវត្ថ ិភាពន្ិងសុខ
ភាពឧសាហកទម ា្តា167
ា្តា169
ា្តា169-2
ា្ត្171

បុគ្គល

រយៈបពលរកាទុកតារាង្ត្ួ ត្ពិន្ិ
ត្យជាបដើទ

គ្ុណវុឌឍិបដើទបីអន្ុវត្ា

តារាង្ត្ួ ត្ពិន្ិត្យបៅបពល
ា៉ាសុីន្កំពុងដំបណើរការ *

អន ក្ត្ួ ត្ពិន្ិត្យបៅកនតង
អាជីវកទម
អន ក្ត្ួ ត្ពិន្ិត្យន្ដលជាស
ហ្គ្ិន្្ត្ួ ត្ពិន្ិត្យ

តារាង្ត្ួ ត្ពិន្ិត្យរយៈ
បពល3ឆ្នំ
(ភាាប់សញ្ញញសំរល់ន្ដ
លបាន្្ត្ួ ត្ពិន្ិត្យរ ួច
រាល់បហើយ)

* បទុះបីជាទិន្ាន្ន្ចងកនតងចាប់ន្ិងបទបបញ្ញ ត្ា ិក៏បោយ គ្ួ រន្ត្រកាទុកលទធអល្ត្ួ ត្ពិន្ិត្យបៅបពលា៉ាសុីន្កំពុងដំបណើរការ។

5.1.

្បការ្ប ុង្បយ័ត្នទូបៅស្ាប់ករណី្ត្ួ ត្ពិន្ិត្យន្ិងន្ងទំ (អត្ថ បទ ទំព័រទី90)

① បៅបពលអន្ុវត្ា ការ្ត្ួ ត្ពិន្ិត្យន្ិងន្ងទ ំបៅការោាន្
ប្វ ើបោយបញ្ឈប់ា៉ាសុីន្សំណង់ស្ាប់ការវាយកបទេ ចបោលបៅបលើកន្ន្្ ងាន្សុវត្ថ ិភាព។
្បសិន្បបើវាទិន្អាចបជៀសវាងបាន្បដើទបីប្វ ើដូបចន ុះបៅបលើជ្ាលបនាុះ្ត្ូវ្បាកដថ្នន្អនកកង់របស់ា៉ាសុីន្្ត្ូវបាន្បញ្ឈប់។
② ្ត្ូវ្បាកដថ្នអន្ុវត្ា ឧបករណ៍្បត្ិបត្េ ិការន្ីទួយៗ បសាសុវត្ថ ិភាពន្ិងស្ត្វំងរបស់ា៉ាសុីន្សំណង់ស្ាប់ការវាយកបទេ ចបោល។
③ ្ត្ូវ្បាកដថ្នោក់អវីត្ភាាប់ដល់ដី។
្បសិន្បបើវាទិន្អាចបចៀសអុត្ពីការបលើកអវ ីត្ភាាប់ប ើងន្ិង្ត្ួ ត្ពិន្ិត្យឬជួ សជុលវាបៅប្កាទវាបនាុះប្បើសសរសុវត្ថ ិភាពឬប្តកសុវត្ថ ិភា
ពបដើទបីការពារឧបករណ៍ប្វ ើការ (អវ ីត្ភាាប់) ពីការទា្ក់បោយទិន្រំពឹងទុក។
④ ការជួ សជុលប្គ្ឿងា៉ាសុីន្ស្ាប់ការវាយកបទេ ចបោលន្ឹង្ត្ូវអន្ុវត្ា ប្កាទការដឹកនាំរបស់បទបញ្ញាការការងារ។
⑤
វាោំបាច់កនតងការអន្ុវត្ា ការ្ត្ួ ត្ពិន្ិត្យន្ិងការ្ត្ួ ត្ពិន្ិត្យបោយខ្ ួន្ឯងបោយន្អែកបលើតារាង្ត្ួ ត្ពិន្ិត្យឬក៏តារាងន្ឆ្កស្ាប់ការ
្ត្ួ ត្ពិន្ិត្យបហើយោំបាច់កត្់្តាលទធអលន្ិងរកាទុក។
⑥កុំអន្ុញ្ញញត្ឱ្យអន កណ្តានក់ប្ៅពីអនកន្ដលពាក់ព័ន្ធចូ លកនតងកន្ន្្ ងប្វ ើការបដើទបី្ត្ួ ត្ពិន្ិត្យន្ិងន្ងទ ំ។

ប្ៅពីអនកន្ដ
លពាក់ព័ន្ធ
្ទចូ ល
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5.2.
5.2.1.

ន្ីត្ិ វ ិ្ីថ្ន្ការ្ត្ួ ត្ពិន្ត្
ិ យ្បោំថ្ងៃ (អត្ថ បទ ទំព័រទី91)
ទុន្បពលោប់បអាទ
ើ ា៉ាសុីន្ (អត្ថ បទ ទំព័រទី91)

ទុន្បពលោប់បអាទ
ើ ា៉ាសុីន្ សូ ទពិន្ិត្យបទើលដូ ចខាងប្កាទ។
(1) ការ្ត្ួ ត្ពិន្ិត្យពីការបលចធា្យទឹកន្ិងប្បង
ី ីការបលចធា្យទឹកឬប្បងបហើយទិន្
្ត្ួ ត្ពិន្ិត្យជុំ វ ិញា៉ាសុន្
ី ទូ លោាន្បហើយពិន្ត្
ិ យបទើលថ្នទិន្ាន្សានទបលើដព
បលចធា្យបចញពីបព
ំ ង់។ ជាពិបសស ្ត្ូវពិន្ិត្យបទើលការបលចធា្យបចញពីបងន រទុបយាសាព្ខព ស់ សុីឡាំងធារាសាស្តសា
ជុំ វ ិញរា៉ាដយទ័រជាបដើទ។
(2) ការ្ត្ួ ត្ពិន្ិត្យន្ិងការបំបពញបន្ន្ថ ទទឹក្ត្ជាក់
① បបើកគ្្ទបរា៉ាដយទ័របហើយពិន្ិត្យបទើលថ្នបត្ើាត្់បពញបោយទឹកន្ដរឬបទ។
② បៅបពលបំបពញបន្ន្ថ ទទឹកបៅន្ឹងរា៉ាដយទ័រ បន្ន្ថ ទវាបន្ា ិចទា ងៗ។ ្បសិន្បបើអនកោក់វាទំងអស់ន្ត្ទេ ង
ខយល់បៅខាងកនតងន្ឹងទិន្្ត្ូវបាន្ដកបចញទំង្ស ុងបទបហើយវាន្ឹងពិបាកចូ ល។
(3) ការ្ត្ួ ត្ពិន្ិត្យន្ិងការបំបពញបរ ិាណប្បងបៅន្អន កន្ីទួយៗ
បដើទបីវាស់ប រ ិាណប្បងបៅន្អន កន្ីទួយៗប្វ ើឱ្យា៉ាសុន្
ី បអាកបហើយពិន្ត្
ិ យបទើលថ្នបត្ើវាសថ ិត្បៅកនតងកំ រ ិត្ន្ដលបាន្
កំណត្់ជាទួ យន្ឹងរងាវស់កំ រ ិត្ប្បងឬអត្់។
① ការ្ត្ួ ត្ពិន្ត្
ិ យន្ិងការបំបពញបរ ិាណប្បងបៅកនតង្ុងប្បងធារាសាស្តសាន្ដល្បត្ិបត្ា កា
ិ រ
្បសិន្បបើប រ ិាណប្បងបៅកនតង្ុងប្បងធារាសាស្តសាន្ដល្បត្ិបត្ា ិការត្ិចជាងបរ ិាណន្ដលបាន្កំណត្់បនាុះ
សីត្ណ្ត
ុ ា ភាពប្បងន្ឹងបកើន្ប ើងទិន្្ទម តាបហើយវាអាចកាន្់ន្ត្យា៉ាប់យុឺន្យា៉ាងឆ្ប់រហ័សឬខយល់អាចចូ លន្ដលអា
ចប៉ាុះពាល់ដល់ា៉ាសុន្
ី យា៉ាង្ៃ ន្់្ៃរ។
បលើសពីបន្ុះបៅបទៀត្ ក្ទិត្ប្បងបៅកនតង្ុងាន្ភាពន្្ប្បួ លជាន្ិចៅកនតងបពលបំបពញការងារ
ដូ បចន ុះ្បសិន្បបើបន្ន្ថ ទប្បងប្ចើន្បពក្ុងអាចបបា៉ាងប ង
ើ ខុស្ប្កត្ីន្ិងខូ ចខាត្។
ទ៉ាយងបទៀត្
ចំណ្តថ្ន
ំ ្បសិន្បបើអនកដកគ្្ទទខណៈបពលន្ដលប្បងធារាសាស្តសាន្ដល្បត្ិបត្ា ិការបៅន្ត្បៅាប្បងអាចន្ឹងបហៀរ
បចញបហើយអន កអាចរលាកដូ បចន ុះកុំប្វ ដ
ើ ូ បចន ុះ។
សភាពន្ិងក្ ិន្ប្បងធារាសាស្តសាន្ដល្បត្ិបត្ា ិការអាចផ្ល្ស់ប្របោយសារន្ត្សារធាត្ុ
ូ
ន្ដលាន្ជាត្ិអុកសុីត្កទម
ខព ស់ឬជាត្ិទឹកន្ដលចូ ល
ប៉ាុន្ន្ា វា្ត្ូវការជំនាញបដើទបី វ ិន្ិចឆ័យដូ បចន ុះផ្ល្ស់បដ ូរវាបៅបពលបវលាន្ដលបាន្កំណត្់បៅកនតងបសៀវបៅន្ណនាំ្ត្ូវបាន្
បៅដល់។
កនតងករណីា៉ាសុន្
ី សំណង់ស្ាប់ការវាយកបទេ ចបោលប្បង្បត្ិបត្ា ិការកាន្់ន្ត្យា៉ាប់យុឺន្បលឿន្ជាងឧបករណ៍ន្បិ៉ា
លធារាសាស្តសា ដូ បចន ុះផ្ល្ស់បដ ូរវាឱ្យបាន្ឆ្ប់តាទន្ដលអាចប្វ ើបៅបាន្បោយន្អែ កបលើបសៀវបៅន្ណនាំ។
បទុះជាយា៉ាងណ្តក៏បោយ ្បសិន្បបើសភាពន្ដលបាន្បងាាញបៅកនតងតារាងទី5-2 ្ត្ូវបាន្បគ្បទើលបឃើញ
សូ ទផ្ល្ស់បដ ូរភា្ទៗ។
តារាងទី5-2 រវ ិ្ីសាស្តសា វ ិន្ិចឆយ
័ បោយន្អែកបលើសភាពប្បងធារាសាស្តសា
្ភាព
វបាន្ផ្កៃ្់ររូរភៅជាពណ៌្ដ៊ូចជាទឹក្ភោេះភគ្ន

ក្ៃិន្

ភដើមភហត

លអ

ជាតិទឹក្ប្តូវបាន្ោយរ្េូលគ្នន

វបាន្ផ្កៃ្់ររូរភៅជាពណ៌ភនន តភមម

ក្ៃិន្្អុយ

មន្ចំណចភមម ត៊ូចៗ

លអ

វតថុចម្ប្ងប្តូវោយរ្េូលគ្នន

-

ភប្រងរំអិលប្តូវបាន្ោយរ្េូលគ្នន

មន្ពពេះ
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ខ្៊ូចគ្ណភាព

② ការពិន្ិត្យបរ ិាណប្បងបៅកនតង្ុងប្បង្បត្ិបត្ា កា
ិ រន្ិងឥរ ិយាបងបពលបំបពញបន្ន្ថ ទ
បៅបពលពិន្ិត្យបទើលន្ិងបំបពញបរ ិាណប្បងសូ ទរកាា៉ាសុន្
ី សំណង់ស្ាប់ការវាយកបទេ ចបោលបៅឥរ ិយាប
ទជាក់លាក់ទួយ។ (សូ ទបទើលរ ូបភាព5-1)
្បសិន្បបើឥ រ ិយាបងទក់ទងន្ឹងឧបករណ៍ប្វ ើការទិន្្ត្ូវបាន្កំណត្់
ក្ទិត្ប្បងថ្ន្្ុងប្បង្បត្ិបត្ា ិការន្ឹងប ើងចុុះ
បោយសារន្ត្ការព្ងីកន្ិងប្ងួ ទបៅវ ិញថ្ន្សុឡា
ី ំ ងបាន្ជាទិន្អាចវាស់ប រ ិាណប្បង្ត្ឹទ្ត្ូវបាន្បទ។

ដងសន្ទ ូច
ថ្ដ

រ ូបភាពទី 5-1 ឧទហរណ៍ថ្ន្ឥរ ិយាបង្ត្ួ ត្ពិន្ិត្យក្ទិត្ប្បងរបស់ា៉ាសុីន្ស្ាប់ការវាយកបទេ ចបោល
③
ការពិន្ត្
ិ យការបំបពញន្ិងការផ្ល្សក់បដ ូរបរ ិាណប្បងា៉ាសុីន្ឬបអេងបទៀត្ន្ិងបរ ិាណប្បងថ្ន្ន្អន កប្បើ្បាស់្ប
បេទប្បងន្ដលបញ្ញាក់កនតងបសៀវបៅន្ណនាំ។
ស្ាប់ការបំបពញបន្ន្ថ ទ ប្បើប្បងន្ដលបាន្កំណត្់បោយអន កអលិត្។ បទយ៉ាងបទៀត្ ដូ ចបៅកនតង្បការ①
ផ្ល្ស់បដ ូរប្បង្បបេទបអេងន្ិងប្បងន្ដលចូ លវត្ថតចថ្្ងឬក៏អុកសុីត្កទម ឬខវ ុះកំ រ ិត្រំអល
ិ ។
④ ការ្ត្ួ ត្ពិន្ត្
ិ យវត្ថតរាវស្ត្វង
ំ (្បបេទកង់)
បៅបពលវត្ថតរាវស្ត្វង
ំ ទិន្្គ្ប់្រន្់បនាុះបំបពញបន្ន្ថ ទវត្ថតរាវស្ត្វង
ំ ន្ដលបាន្កំណត្់។
(4) បងហ ូរទឹកពីបូទ្ុងឥន្ធ ន្ៈ
ោក់ឥន្ធ ន្ៈបនាេប់ពីការងារ្ត្ូវបាន្បញ្ៅ ប់ន្ិងបងហ ូរទឹកពី្ុងឥន្ធ ន្ៈទុន្បពលប្វ កា
ើ រ។
បន្ុះគ្ឺបដើទបីឱ្យទឹកន្ិងកាកចំន្ កអាចធា្ក់ដល់បាត្កនតងអំ ុ ងបពលផ្លែកបៅយប់។
(5) ការពិន្ត្
ិ យន្ិងន្កស្ទួ លភាពតាន្ត្ឹងថ្ន្ន្ខេ្កវា៉ាត្់កងាារ (ន្ខេ្កវា៉ាត្់ន្ដលប្វ ើឲ្យ
ា៉ាសុន្
ី បបងក ត្
ើ ចរន្េ ឆ្្ស់បនាុះាន្ដំបណើរការ)
រុញពាក់កណ្ត
ា លCrank pulleyន្ិងន្ខេ្កវា៉ាត្់កងាារ (ន្អន កកណ្ត
ា លថ្ន្ន្ខេ្កវា៉ាត្់
V)បោយ្ាទថ្ដរបស់អនកបហើយពិន្ិត្យបទើលថ្នាន្ភាពរលុង្បន្ហល10～15 ㎜ ។
ដូ ចរនបន្ុះអងន្ដរ ពិន្ិត្យបទើលថ្នន្ខេ្កវា៉ាត្់ V ទិន្្ត្ូវបាន្សឹកឬខូ ចទិន្្ទម តាបហើយpulleyបនាុះទិន្ខូ ចបទ។
(6) ការ្ត្ួ ត្ពិន្ិត្យសាព្សំបកកង់ជាបដើទ (្បបេទកង់)
សាព្សំបកកង់្ត្ូវន្ត្វាស់បៅបពលន្ដលសំបកកង់្ត្ជាក់ទន្
ុ បពលប្វ កា
ើ របហើយ្ត្ូវបាន្បគ្ន្កសំរ ួលបយាងតា
ទថ្អេអ្ វូ ថ្ន្ការងារ (ត្្ទូវសាព្ខយល់ទបជាងបន្ា ិចបៅបលើដីទន្់ន្ង
ិ ខព សជា
់ ងបន្ា ិចបៅបលើដី រ ឹងពីសាង់ោរ) ។
សាព្ខយល់ថ្ន្សំបកកង់ខាងបឆ្វ ងន្ិងខាងសាាគ្
ំ ួ រន្ត្បសម រ
ើ ន។
កនតងបពលដំណ្តលរនន្ឹងការ្ត្ួ ត្ពិន្ត្
ិ យសាព្ខយល់
ពិន្ិត្យបទើលថ្នសំបកកង់រមន្របួ សឬសឹកបហើយបំន្ណកន្ដកទិន្ទុត្បហើយទិន្្ត្ូវបាន្សឹកទិន្្ទម តា។
(7) ការ្ត្ួ ត្ពិន្ិត្យបទើលភាពតាន្ត្ឹងរបស់កង់រងប្កាុះ (្បបេទកង់រងប្កាុះ)
្បសិន្បបើភាពតាន្ត្ឹងរបស់កង់រងប្កាុះ រលុងបពកបនាុះ
ទជតលន្ិងbushន្ឹងកាន្់ន្ត្សឹកឲ្យបលឿន្បហើយបបើវាត្ឹងបពកបនាុះវាអាចបណ្ត
ា លឱ្យាន្បញ្ញាទិន្្ប្កត្ី(កង់រងប្កាុះ
គ្ួ រន្ត្រលុងបន្ា ិចបៅអ្ វូ ទន្់បហើយត្ឹងបន្ា ិចបៅអ្ វូ រ ឹង។
ទ៉ាយងបទៀត្
រវ ិ្ីសាស្តសាថ្ន្ការ្ត្ួ ត្ពិន្ត្
ិ យន្ិងការន្កសំរ ួលភាពតាន្ត្ឹងរបស់កង់រងប្កាុះបនាុះសទ្សបតាទបសៀវបៅន្ណនាំរបស់
អន កអលិត្ន្ីទួយៗ។
(8) ការ្ត្ួ ត្ពិន្ិត្យភាព្ូ ររលុង ថ្ន្បូ ុ ងន្ិងបចៅន្ីទួយៗ
ពិន្ិត្យបទើលថ្នបូ ុ ងន្ិងបចៅថ្ន្ន្អនកន្ីទួយៗទិន្្ូ ររលុងបោយញញួរជាបដើទបហើយ្បសិន្បបើវា្ូ ររលុងសូ ទទូ លរ ឹ
ត្បន្ា ឹងវាប ង
ើ វ ិញ។ ពិន្ិត្យបទើលបោយយកចិត្ាទុកោក់ន្ូវត្្ទងខយល់ បំពង់្សូ បចូ លន្ិងបំបចញខយល់
ន្អន កភាាប់ន្ឹង្បោប់បន្ថ យសំប ង ន្អន កខាងប្កាទត្ួ យាន្យន្ា ។
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(9) ការ្ត្ួ ត្ពិន្ិត្យការោច់ចរន្ា អគ្គ ស
ិ ន្ីន្ិងបសៀគ្វ ីខ្ីថ្ន្ន្ខេបេ្ ើងអគ្គ ស
ិ ន្ីន្ិងភាព្ូ ររលុងថ្ន្ការោប់។
្ត្ួ ត្ពិន្ិត្យថ្នទិន្ាន្ការោច់ចរន្ា អគ្គ ស
ិ ន្ីន្ិងបសៀគ្វ ខ
ី ្ ីថ្ន្ន្ខេបេ្ ើង។
ដូ ចរនបន្ុះអងន្ដរ ្ត្ួ ត្ពិន្ត្
ិ យករាោប់ន្ឹងអាគ្ុយបនាុះាន្ភាព្ូ ររលុងឬយា៉ាងណ្ត។ បៅបពលបន្ុះ
ពិន្ិត្យបទើលវត្ថតរាវរបស់អាគ្ុយកនតងបពលន្ត្ទួ យបហើយ្បសិន្បបើវាទិន្្គ្ប់្រន្់សូទបំបពញទឹកន្ដលរមន្កាកសំណ
ល់ទល់ន្ត្បសាុះ។
បៅបពលន្ងទ ំ្បព័ន្ធអគ្គ ិសន្ីបនាុះយកន្អន កបោត្ (-) បចញពីងម។

(10) ការ្ត្ួ ត្ពិន្ត្
ិ យអវ ីត្ភាាប់
①
ពិន្ិត្យបទើលភាព្ូ ររលុងថ្ន្បូ ិ ុ ងន្ិងបចៅបហើយ្បសិន្បបើាន្ភាព្ូ ររលុង្ត្ូវទូ លរ ឹត្បន្ា ឹងវាប ើង វ ិញជាទិន្ខា
ន្។ ្បសិន្បបើប្បើកនតងសាថន្ភាព្ូ ររលុងវាន្ឹងទិន្្ត្ឹទន្ត្បណ្ត
ា លឱ្យបលចធា្យប្បង រាងអងាកញ់សឹក រ ឹល
ន្ិងបងខ ូចបូ ុ ងប៉ាុបណ្ត
ណ ុះបទ ប៉ាុន្ន្ា វាក៏ន្ឹងនាំឱ្យាន្បញ្ញាការងារអងន្ដរ។

ការ្ត្ួ ត្ពិន្ិត្យភាព្ូ ររលុងថ្ន្បូ ុ ង

② បោយgrease nipple បោយឧបករណ៍បាញ់បញ្ចល
ូ ប្បងរំអល
ិ បញ្ចល
ូ ប្បងរំអល
ិ ។
ឧបករណ៍បាញ់បញ្ចល
ូ ប្បងរំអិលបនាុះបញ្ចល
ូ ប្បងរំអល
ិ ្សបតាទបសៀវបៅន្ណនាំការន្ណនាំរបស់ឧបករណ៍ន្ដល្ត្ូ
វប្បើ។

grease nipple

រ ូបភាពទី 5-3 ឧទា រណ៍ននការរញ្ចល
ូ ណ្រងរំអល
ិ ណដ្ឋយឧរក្រណ៍ាញ់រញ្ចល
ូ ណ្រងរំអិល។
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③ ពិន្ិត្យបទើលថ្នរមន្ការបលចធា្យប្បងឬការបលចធា្យឧសម ័ន្បចញពីន្អន កភាាប់ថ្ន្ន្អន កន្ីទួយៗ។
្បសិន្បបើគ្ា្ត្រវាងពនា្កន្ិងbushកាន្់ន្ត្្ំ វាន្ឹងនាំឱ្យាន្ការខូ ចខាត្ដល់ពនា្កន្ិងbushជាបដើទ
ដូ បចន ុះពិន្ិត្យបទើលថ្នសឹករបសbushទិន្បលើសពីន្ដន្កំណត្់ថ្ន្ការសឹកដូ ចន្ដលបាន្បងាាញកនតងរ ូបភាព 5-4 ។
(ស្ាប់ន្ដន្កំណត្់ថ្ន្ការសឹក បទើលបសៀវបៅន្ណនាំ) ។
ទយ៉ា ងបទៀត្ ្ប ុង្បយ័ត្នចំបពាុះការសឹកចុងពនា្ក។
bush

ទទឹងសឹក

ទទឹងសឹក

ពនា្ក

រ ូបភាពទី 5-4 ឧទហរណ៍ថ្ន្ន្ដន្កំណត្់ថ្ន្ការសឹក
(11) បអេងបទៀត្
ពិន្ិត្យបទើលថ្នសុីបហ្ ន្ិងប្គ្ឿងបរាទិ៍
ទីតាំងថ្ន្កញ្ៅ ក់បទើលប្កាយអំពូលការងារន្ិងចបងក ៀងទុខជាបដើទបនាុះាន្ដំបណើរការ្ត្ឹទ្ត្ូវ។
5.2.2.

បនាេប់ពីោប់បអា ើទា៉ាសុីន្ (អត្ថ បទ ទំព័រទី95)

បនាេប់ពីោប់បអា ើទា៉ាសុីន្ជាពិបសសពិន្ិត្យបទើលចំណុចដូ ចខាងប្កាទ។
(1) ្បត្ិបត្ា ិការថ្ន្ឧបករណ៍វាស់ន្ង
ិ ក្ទិត្ន្ិងការ្ត្ួ ត្ពិន្ិត្យសន្េ សេន្៍
បនាេប់ពីោប់បអា ើទា៉ាសុីន្
សូ ទទុកបោលឱ្យបាន្្គ្ប់្រន្់ន្ិងពិន្ិត្យបទើល្បត្ិបត្ា ិការរបស់ឧបករណ៍វាស់ន្ង
ិ ក្ទិត្ន្ីទួយៗន្ិងសាថន្ភាព
ថ្ន្្បព័ន្ធតាទោន្។
(2) ការ្ត្ួ ត្ពិន្ិត្យថ្ន្ការបលចធា្យទឹកន្ិងប្បងពីន្អនកន្ីទួយៗ
បទុះបីជាទិន្ាន្ការបលចធា្យបៅបពលា៉ាសុីន្្ត្ូវបាន្បញ្ឈប់ក៏បោយ
ក៏វាអាចបលចធា្យបៅបពលា៉ាសុន្
ី ោប់បអា ើទន្ដរ។
(3) សាថន្ភាពថ្ន្ា៉ាសុីន្
ពិន្ិត្យបទើលថ្នទិន្ាន្ភាពទិន្្ប្កត្ីថ្ន្ពណ៌ន្អេង សបទ្ ងរំខាន្ា៉ាសុីន្
ក្ ិន្ន្អេងឬរំញ័របោយផ្ល្ស់ប្របលបឿន្បងវ
ូ
ល
ិ ពីidleទប idleខព ស់ន្ិងfull stall។ (សូ ទបទើលតារាងទី5-3)
តារាងទី 5-3 សេ ង់ោរឌវ ិន្ិចឆយ
័ ស្ាប់ពណ៌ន្អេង
ពណន្អេង
ពណ៌បចម
ពណ៌បលឿងខៅ ី
ពណ៌ស

ពណ៌បខៀវ

ពណ៌្បបអុះ
រមន្ពណ៌

សា ង់ោរវ ិន្ិចឆ័យ
ចំ្យខយល់ន្ិងឥន្ធ ន្ៈបនាុះខាប់
ការបឆ្ុះទិន្បពញបលញ

ចំ្យខយល់ន្ិងឥន្ធ ន្ៈបនាុះសាប
ប្បងបឆ្ុះការកំណត្់បពលបវលាគ្ឺទិន្លែ
ចំ្យខយល់ន្ិងឥន្ធ ន្ៈបនាុះខាប់បហើយប្បងបឆ្ុះ
ចំ្យខយល់ន្ិងឥន្ធ ន្ៈបនាុះគ្ឺ្ត្ឹទ្ត្ូវបហើយបឆ្ុះបព
ញបលញ
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(4) ការ្ត្ួ ត្ពិន្ិត្យ្បត្ិបត្ា កា
ិ រអវ ីត្ភាាប់់
ពិន្ិត្យបទើលថ្នអវ ីត្ភាាប់ ថ្ដ ដងសន្ទ ូចជាបដើទ ផ្ល្ស់ទីបោយរលូ ន្។
បៅបពលបន្ុះ្ត្ូវ្បាកដថ្នទិន្ាន្ទន្ុសេបៅជុំ វ ិញឬឧបសគ្គ បហើយប្វ កា
ើ រ។
(5) ការ្ត្ួ ត្ពិន្ិត្យ្នន្់ស្ត្វង
ំ (្បបេទកង់)
ពិន្ិត្យបទើលថ្នទំបន្រ្នន្់ស្ត្វំងទិន្្ំបហើយស្ត្វំងដំបណើរការបាន្្គ្ប់្រន្់។
បៅបពលន្ដល្សទប់ស្ត្វំងបាន្សឹកបនាុះទំបន្រ្នន្់្ំប ើងបហើយស្ត្វំងទិន្ដំបណើរការបទលុុះ្តាន្ត្ជាន្់្នន្់
យា៉ាងខា្ំង។
(6) ការ្ត្ួ ត្ពិន្ិត្យ្បត្ិបត្ា កា
ិ រចងក ូត្ដំបណើរការន្ិងចងក ុះឹ បលខដំបណើរការ
បោយប្វ ើឲ្យាន្ដំបណើរការា៉ាសុន្
ី សំណង់ស្ាប់ការវាយកបទេ ចបោលកនតងបលបឿន្ទប
ពិន្ិត្យបទើលភាព្ត្ឹទ្ត្ូវថ្ន្ចងក ូត្ន្ដលកំពង
ុ រត្់ន្ង
ិ ្បត្ិបត្ា ិការខាងបឆ្វ ងន្ិងសា ំបោយ្បត្ិបត្ិាការចងក ូត្ន្ិងច
ងក ឹុះបលខ។
ទ៉ាយងបទៀត្
ពិន្ិត្យបទើលថ្នករណីចងក ឹុះបលខថ្ន្ការប្វ ដ
ើ ំបណើរការបៅកនតងសាថន្ភាពកណ្ត
េ លបនាុះឈប់ភា្ទៗឬយា៉ាងណ្ត។
(7) ការ្ត្ួ ត្ពិន្ិត្យ្បត្ិបត្ា កា
ិ ររបស់ចងក ឹុះបលខបងវ ល
ិ
ពិន្ិត្យបទើលថ្នការបងវ ល
ិ ន្ិងបញ្ឈប់ការបងវ ល
ិ គ្ឺរលូ ន្។
ទ៉ាយងបទៀត្ ពិន្ិត្យបទើលថ្នចងក ឹុះបលខបងវ ល
ិ បនាុះឈប់ភា្ទៗបៅកនតងសាថន្ភាពកណ្ត
េ ល។
5.2.3.

បនាេប់ពីការងារចង់ (អត្ថ បទ ទំព័រទី97)

បនាេប់ពីការងារ្ត្ូវបាន្បញ្ៅ ប់បនាុះោត្់ វ ិធាន្ការដូ ចខាងប្កាទបន្ុះ។
(1) ការសាែត្ត្ួ ា៉ាសុីន្
្បសិន្បបើាន្េក់ឬប្បងបៅបលើកាារ្កាល ្នន្់ ចងក ឹុះបលខជាបដើទវាន្ឹងរអិលដូ បចន ុះជូ ត្វាឱ្យបាន្លែ ។
យកដីខាច់បចញពីកង់រងប្កាុះបហើយសាែត្ត្ួ ា៉ាសុន្
ី អង។
ទ៉ាយងបទៀត្ បៅបពលលាងសាែត្ជាទួ យទឹកបនាុះ្ប ុង្បយ័ត្នកឲ្
ុំ យវាបសើទបលើប្គ្ឿងបនា្ស់អគ្គ ស
ិ ន្ី។
(2) ការោក់បំបពញឥន្ធ ន្ៈ
ការោក់បំបពញឥន្ធ ន្ៈ្ត្ូវបាន្ប្វ ើប ើងបោយបញ្ឈប់ា៉ាសុន្
ី ។ បៅបពលបំបពញបន្ន្ថ ទ
្ប ុង្បយ័ត្នកលា
ុំ យវត្ថតចថ្្ងឬទឹកចូ លជាទួ យ។ (ោក់្ទនាប់ការពារបៅបពលបំបពញបន្ន្ថ ទ
កុំបអាយប្បងឥន្ធ ន្ៈទិន្កំពប់ន្ិងបំពល
ុ ដល់ដី។ )
(3)ការបរៀបទុកោក់ត្ួា៉ាសុន្
ី
①
កន្ន្្ ងចត្រងយន្ា គ្ឺជាកន្ន្្ ងរាបបសម ើន្ិងជាកន្ន្្ ងន្ដលបាន្កំណត្់ន្ដលទិន្ាន្ប្រុះថ្ននក់ថ្ន្ការធា្ក់ផ្លេង
ំ ងម
ី បដើទ។
ទឹកជំន្ន្់ន្ិងការបាក់ដជា
② ្គ្បដណាប់ជាទួ យសន្្ ឹកករណីទក
ុ ោក់ខាងប្ៅ
(្ប ុង្បយ័ត្នបដើទបីការពារទឹកបេ្ ៀងទិន្ឱ្យចូ លកនតង្បអប់កាត្់បន្ថ យសំប ង) ។
③ ោប់ស្ត្វំងកន្ន្្ ងចត្រងយន្ា ន្ិងបញ្ចតុះអវ ីត្ភាាប់ដល់ដី។
④ ដកកូ ន្បសារា៉ាសុីន្បចញបហើយរកាទុកវាបៅកន្ន្្ ងន្ដលបាន្កំណត្់។
5.3.

ករណីបឃើញភាពទិន្្ប្កត្ីទួយកនតងបពលប្វ ើការ (អត្ថ បទ ទំព័រទី97)

្បសិន្បបើា៉ាសុីន្ស្ាប់ការវាយកបទេ ចបោល្ក់ដូចជាដំបណើរការទិន្លែ កនតងកំ ុ ងបពលប្វ ើការ
វាោំបាច់្ត្ូវបញ្ឈប់វាភា្ទៗបៅបលើថ្អេ រាបបសម ើ ទក់ទងអន កទទួ លខុស្ត្ូវន្អន កអំពីន្អនកបញ្ញា
ជួ សជុលបហើយបនាេប់ទកអន្ុវត្ា ការងារ។
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6.
6.1.

្បការន្ដលទក់ទងន្ឹងការងារវាយកបទេ ចបោល
ន្អន្ការសាងសង់ (អត្ថ បទ ទំព័រទី99)

ប្រុះថ្ននក់ការងារកនតងការងារវាយកបទេ ចបោលបកើត្ប ង
ើ បោយសារន្ត្ការទិន្បររពតាទន្អន្ការការងារដូ ចជា
“រទិន្បអើបពើន្ឹងន្អន្ការន្ិងន្ីត្ិ វ ិ្ី”រ“រអាកបបកិ រ ិយាទិន្ាន្សុវត្ថ ភា
ិ ព”រ
ន្ិង“រអ្ វូ កាត្់ន្ង
ិ សកទម ភាពន្ដលទិន្ប្វ ើតាទ”ជាបដើទ ។
(1) ្បការ្ប ុង្បយ័ត្នកនតងការបបងក ត្
ើ ន្អន្ការសាងសង់
① ការសេ ង់ទត្ិជាទុន្
បញ្ញាក់ពីសាថន្ភាពបចចតបបន្ន បៅន្ឹងកន្ន្្ ងបៅបពលាន្គ្ប្ាង។
・ ការសេ ង់ទត្ិថ្ន្សំណង់ន្ដលវាយកបទេ ចបោល (រ ួទទំងវត្ថតន្ដល្ត្ូវបាន្កប់)
* ្បសិន្បបើឌីអុកសុីន្
អាបស្ ូសជាបដើទ្ត្ូវបាន្បឃើញបៅកនតងការសេ ង់ទត្ិជាទុន្បនាុះោត្់ វ ិធាន្ការសទ្សបស្ាប់សារធាត្ុន្ដលបងក
ប្រុះថ្ននក់។
・ ការដកបហោារចនាសទព ន្
័ ធ (ឧសម ័ន្ ទឹក បេ្ ង
ើ ជាបដើទ )
・ ការសេ ង់ទត្ិបៅជុំ វ ិញកន្ន្្ ងសាងសង់ (វត្ថតន្ដលបាន្កប់ ន្ខេបេ្ ង
ើ ្បឌិត្)
・ អ្ វូ ដឹកជញ្ជន្
ូ ស្ាប់ា៉ាសុីន្ស្ាប់ការវាយកបទេ ចបោល
បយើងទិន្្ត្ូវបេ្ ចន្ីត្ិ វ ិ្ីថ្ន្ការ ិយាល័យរោាេិបាលបអេងៗន្ដលបាន្ទទទរទុន្បពលោប់បអាទ
ើ សាងសង់។
② ការបបងក ើត្ន្អន្ការវាយកបទេ ចបោល
ប្វ ើន្អន្ការ្បកបបោយសុវត្ថ ិភាពន្អែ កបលើការសេ ង់ទត្ិជាទុន្។
ពិោរណ្តពីការបំពល
ុ បរ ិោាន្ន្ិងប្រុះទហន្ា រាយខាងប្ៅទូ បៅ។
・ ការប្ជើសបរ ើសវ ិ្ីសាស្តសាសាងសង់សទ្សបស្ាប់ការវាយកបទេ ចបោល (សូ ទបទើលជំពូក8
ស្ាប់ព័ត្ា
៌ ន្លទែ ិត្ថ្ន្វ ិ្ីសាស្តសាសាងសង់ន្ីទួយៗ)
・ ការប្ជើសបរ ើសា៉ាសុន្
ី ស្ាប់ការវាយកបទេ ចបោលសទ្សប (សទត្ថ ភាព ទំហ)ំ
・ ការបបងក ើត្បសៀវបៅន្ណនាំន្ីត្ិ វ ិ្ីការងារការវាយកបទេ ចបោលបោយប្បើការវាយត្ថ្ទ្ ្ន្ិេយ
័
・ ការប្ជើសបរ ើសវ ិ្ីសាស្តសាោក់្ទនាប់ការពារ (yojo) (រនាេ បន្េ ុះការពារសំប ង សន្្ ក
ឹ ជាបដើទ )
ការសេ ង់ទត្ិជាទុន្

ការប្វ ើន្អន្ការ
ន្ីត្ិ វ ិ្ីកា រ ិយាល័យបអេងៗរបស់រ
ោាេិបាលន្ិងការោក់ឯកសារ

ការបរៀបចំស្ាប់ការងារ

ការសួ រសុខទុកខអនកជិត្ខាង
ការយកវត្ថតសំណល់បចញ
ការដកបរ ិកាខរន្ិង្បោប់
ករណីពិបសស
 ការដកអាបស្ ូស (ក្ទិត្ 1-3)
* មិន្មន្កាតពវក្ិចេក្ងនុ ការោក្់ភ្នើភទរ៉ាផ្ន្រប្តូវមន្ផ្សន្ការក្ប្មតិ ទី





3
ការន្កថ្ចន PCB ការផ្ល្ស់ទី
ការវាយកបទេ ចបោល ដុត្បោល
ការ្បទូ លFreon ការបំផ្ល្ញ
ប្ៅពីបន្ុះ

ការន្កថ្ចន កាកសំណល់ពិបសស

ការវាយកបទេ ចបោលសាារៈ
បៅខាងកនតងន្ិងដកបចញ
ការវាយកបទេ ចបោលប្រង
ជាន្់ខាងបលើន្ិងដកបចញ

ការន្បងន្ចកន្ិងការ្បទូ ល

ការបបញ្ៅ ញកាកសំណល់

ការវាយកបទេ ចបោល្គ្ឹុះ
ន្ិងដកបចញ
ការវាយកបទេ ចបោលបបងាគ
ល (ដកបចញ)
ន្ិងការដកយកបចញ
ការវាយកបទេ ចបោលន្ិងដក
បចញន្អនកខាងប្ៅ
ការឈូ សឆ្យព្ងាបដី
ការបរៀបចំទុកោក់ វ ិញ

ប្វ ើរ ួចរាល់បហើយ

រ ូបភាព 6-1 លំហូរទូ បៅថ្ន្ការោាន្វាយកបទេ ចបោល
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(2) ការ្ប ុង្បយ័ត្នកនតងការសាងសង់
① ការអន្ុវត្ា ន្អន្ការសាងសង់
・ ប្វ ើតាទន្អន្ការន្ិងន្ីត្ិ វ ិ្ីន្ដលបាន្កំណត្់បហើយកុំប្វ ើដូចជា“រទិន្បអើបពើន្ឹងន្អន្ការន្ិងន្ីត្ិ វ ិ្ី”រ
“រអាកបបកិ រ ិយាទិន្ាន្សុវត្ថ ិភាព”រន្ិង“រអ្ វូ កាត្់ន្ិងសកទម ភាពន្ដលទិន្ប្វ ើតាទ”ជាបដើទ ។
・ ្បសិន្បបើអនកទិន្អាចប្វ ើការបៅតាទន្អន្ការន្ិងន្ីត្ិ វ ិ្ី
បញ្ឈប់ការងារសិន្ន្ិងពិន្ត្
ិ យបទើលសាច់បរឿងប ើង វ ិញ។ បៅបពលបនាុះ
ប្វ ើកិចៅ្បជុន្
ំ ិងប្វ ឱ្
ើ យអន កពាក់ព័ន្ធទំងអស់រនដឹងខ្ ទ
ឹ សារបដើទបីជួយឱ្យបញ្ញាក់ប ើង វ ិញន្ូ វខ្ ទ
ឹ សារថ្ន្ន្អន្ការន្ិង
ន្ីត្ិ វ ិ្ីន្ដលបាន្ផ្ល្ស់ប្រ។
ូ
② ការ្ប ុង្បយ័ត្នកនតងការសាងសង់
・ ទុន្បពលោប់បអា ើទការងារ អន កពាក់ព័ន្ធទំងអស់គ្ួរន្ត្យល់ពីន្អន្ការន្ិងន្ីត្ិ វ ិ្ីការងារបៅឯការ្បជុំ។
・ បដើទបីកុំបអាយាន្ការបកើន្ប ង
ើ ្ន្ិេយ
័ ថ្ន្ប្រុះទហន្ា រាយ
កុំប្វ ើន្ិងកុំបអាយអន កពាក់ពន្
័ ធ ទំងអស់ប្វ កា
ើ រងារបោយទិន្សទបហត្ុអល។
(្ប ុង្បយ័ត្នអាបស្ ូស)
កនតងការោាន្វាយកបទេ ចបោលសារធាត្ុន្ដលាន្អទតកសារធាត្ុអាបស្ ូស
រវ ិធាន្ការទប់សាកត្់ន្ឹងការសាយភាយយា៉ាងហម ត្់ហៅត្់គ្ោ
ឺ ំបាច់បហើយអា្ស័យបលើសារធាត្ុវាោំបាច់្ត្ូវជូ ន្ដំណឹង
ដល់កា រ ិយាល័យរោាេិបាលបអេងៗទុន្បពលប្វ កា
ើ របហើយការងារទិន្អាចោប់បអា ើទបោយរមន្ការអន្ុញ្ញញត្បទ។
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6.2.

គ្ន្្ ឹុះស្ាប់ការបបើកបរបោយសុវត្ថ ិភាព (អត្ថ បទ ទំពរ័ ទី 101)

ខាងប្កាទបន្ុះគ្ឺជាគ្ន្្ ឹុះោំបាច់ស្ាប់្បត្ិបត្ា ិការ្បកបបោយសុវត្ថ ិភាពថ្ន្ា៉ាសុីន្ស្ាប់ការវាយកបទេ ចបោល។
(1) ការ្ប ុង្បយ័ត្នសុវត្ថ ិភាពទូ បៅ
①អន កបបើកបរ្ត្ូវពាក់ទួកសុវត្ថ ិភាពន្ិងឧបករណ៍សុវត្ថ ិភាពបហើយ្ត្ូវបស្ ៀកពាក់ឱ្យបាន្្ត្ឹទ្ត្ូវទុន្បពលបបើកបរ។
② អន កបបើកបរពាក់ន្ខេ្កវា៉ាត្់បៅអី។
③ អន កបបើកបរាន្គ្ុណវុឌឍិជាទួ យរត្់បៅបពលបបើកបរ។
④ ្ត្ូវ្បាកដថ្នអន្ុវត្ា ការ្ត្ួ ត្ពិន្ិត្យទុន្ការងារន្ិងបញ្ញាក់ថ្នទិន្ាន្បញ្ញាទិន្្ប្កត្ីប ើយ។
⑤ កុំោក់អនកបអេងប្ៅពីអនកបបើកបរកនតងបៅអីអនកបបើកបរឬកន្ន្្ ងបអេងបទៀត្។
⑥ ប្បើជបណេើរន្ដលាន្បងាកន្់ថ្ដន្ដលបរៀបចំរ ួចបហើយបដើទបីបចញចូ លដល់បៅអីអនកបបើកបរ។
⑦ រកាត្ួ រងយន្ា ឱ្យសាែត្ជាន្ិចៅបហើយកុំប្វ ើ្បត្ិបត្ា ិការចងក ឹុះបលខជាបដើទបោយថ្ដកខវ ក់ដូចជាប្បងជាបដើទ។

បររពចាប់ការោាន្

ទួ កការពារ

បសាា៉ាសុីន្

សបទ្ ៀកបំពា
ក់សាែត្

ន្សបកបជើងសុវត្ថ ិភាព

⑧
បៅបពលអន កបបើកបរោកបចញពីកន្ន្្ ងអងគតយបោយសារការផ្លែកការងារជាបដើទបនាុះបញ្ឈប់ា៉ាសុីន្បហើយដកកូ ន្បសាន្ិ
ងរកាទុក។
⑨ បនាេប់ពីផ្លែកការងារន្ិងបញ្ៅ ប់ការងាររ ួច
បញ្ចតុះឧបករណ៍ប្វ ើការដល់ដីោក់បសារសុវត្ថ ិភាពបលើចងក ឹុះបលខ្នន្់ជាបដើទ
ោប់ស្ត្វំងបោយយកចិត្ាទុកោក់ន្ិងបញ្ឈប់ា៉ាសុីន្បនាេប់ទកដកកូ ន្បសារបចញបហើយរកាទុកវាបៅកន្ន្្ ងន្ដលបាន្
កំណត្់ ។
⑩
កនតងចំបណ្តទការងារជំន្ួសអវ ីត្ភាាប់់ា៉ាសុីន្បំន្បកឧបករណ៍កាត្់បំន្បកប្រងន្ដកន្ិងឧបករណ៍បំន្បកបបត្ុង្ត្ូវការជំ
នាញដូ បចន ុះពិន្ិត្យបទើលន្ីត្ិ វ ិ្ីការងារន្ិងអន្ុវត្ា តាទ។
(2) គ្ន្្ ឹុះសុវត្ថ ិភាពកនតងបពលបំបពញការងារ
① ការងារ្ត្ូវប្វ ើតាទការន្ណនាំរបស់្បធាន្ឬបទបញ្ញាការការងារ។
② ទុន្បពលោប់បអា ើទការងារ
បនាេប់ពីបាន្បញ្ញាក់អំពីន្អន្ការការវាយកបទេ ចបោលន្ិងន្ីត្ិ វ ិ្ីជាទួ យអន កពាក់ព័ន្ធទង
ំ អស់រនរ ួចទកោប់បអា ើទប្វ ើ
ការ។
③ ្បត្ិបត្ា ិការបោយប្វ ើតាទជួ រការងារន្ដលបាន្កំណត្់ កំ រ ិត្បលបឿន្ រវ ិ្ីសាស្តសាការងារន្ិងន្ីត្ិ វ ិ្ីការងារ។
④បៅបពលបៅជិត្កន្ន្្ ងប្រុះថ្ននក់ដូចជាកន្ន្្ ងប្វ ើការឬជាយអ្ វូ សូ ទោក់អនកន្ណនាំ។
⑤
កុំប្វ ើការវាយកបទេ ចបោលសំណង់កនតងអាកាសធាត្ុអា្កក់ដូចជាខយល់ខា្ំងបេ្ ៀងធា្ក់ខា្ំងន្ិង្ពិលធា្ក់ខា្ំងជាបដើទ។
⑥ទិន្្ត្ូវបបើកបរបោយងាកបទើល។
⑦ ទិន្្ត្ូវបបើកបរបោយទិន្សទបហត្ុអលឬបោយបបើកបរយា៉ាងសា្វប ើយ។
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⑧ ប្ត្ៀទខ្ ួន្ឲ្យអាចបញ្ឈប់ភា្ទៗបាន្បៅបពលបបើកបរកនតងករណីាន្សាថន្ភាពណ្តន្ដល្សាប់ន្ត្បកើត្ប ង
ើ ។
⑨ ោំបាច់ឱ្យទន្ុសេទិន្ចូ លដល់ជួរថ្ន្ការបងវ ល
ិ ន្ិងជួ រន្ដលវត្ថតោប់បាន្្ត្ូវបាន្វាយទងគ ិចន្ិងប្ុះបហើរ។
បងាាញជួ រការងារបោយរនាំងឬន្ខេពួ របដើទបីឱ្យងាយយល់។
⑩ ឈប់ប្វ កា
ើ របៅកន្ន្្ ងន្ដលាន្ទន្ុសេបៅន្កបរ។
បៅបពលទន្ុសេខិត្ជិត្ទកបនាុះឈប់បបើកបរសិន្បហើយ្ពាន្បោយប្បើសុីបហ្ ។
⑪
បៅបពលចូ លដល់ជួរថ្ន្ការបងវ ល
ិ ន្ិងជួ រន្ដលាន្្ន្ិេ័យថ្ន្ប្រុះទហន្ា រាយបោយសារការន្បកខាៅត្់ខាៅយវត្ថតន្ដ
ល្ត្ូវបាន្វាយកបទេ ចបោល ្ត្ូវោក់អនកន្ណនាំបដើទបីន្ណនាំដល់ា៉ាសុន្
ី ស្ាប់ការវាយកបទេ ចបោល។
⑫ ទុន្បពលា៉ាសុីន្វាយកបទេ ចបោលផ្ល្ស់ទី បនាុះ្ត្ូវ្បាកដថ្នទិន្ាន្ទន្ុសេបៅជុំ វ ិញវាបហើយឲ្យលឺសំបលងបរាទិ៍។
ការងយប្កាយន្ឹងទិន្ផ្ល្ស់ទីបទរហូ ត្ទល់ន្ត្បាន្បញ្ញាក់ពស
ី ុវត្ថ ភា
ិ ព។ ទ៉ាយងបទៀត្
្បសិន្បបើាន្អន កន្ណនាំបនាុះ្ត្ូវ្បាកដថ្នប្វ ើតាទការន្ណនាំ។
⑬ កុំប្បើឧបករណ៍ប្វ ើការជាបដើទដូ ចជាស្ត្វង
ំ បលើកន្លងន្ត្បពលាន្អាសន្ន ។
⑭ បៅកនតងការងារវាយកបទេ ចបោល ន្ត្ងន្ត្គ្ិត្គ្ូ រពីបសថ រភាពរបស់ា៉ាសុីន្ស្ាប់ការវាយកបទេ ចបោបលើ។
បៅបពលប្វ ើការបលើកំបទចកំទីន្ដលទកពីការវាយកបទេ ចបោលការពារកុឱ្
ំ យកំបទចកំទបា
ី ក់ន្បក។ ទ៉ាយងបទៀត្
ថ្ដន្ិងដងសន្ទ ូចថ្ន្ឧបករណ៍ប្វ កា
ើ រកាន្់ន្ត្ន្វងវាកាន្់ន្ត្រមន្បសថ រភាព។
⑮ កុំចូលបៅជិត្កន្ន្្ ងចំហរន្ដលបាន្វាយកបទេ ចបោល។ ទយ៉ា ងបទៀត្
កុំចូលបៅជិត្្ោំងងម បោត្(gakeppuchi)ជាយអ្ វូ ទន្់ន្ង
ិ កំពូលថ្ន្ជ្ាលជាបដើទ។
្ប ុង្បយ័ត្នចំបពាុះការដួ លរលំថ្ន្ជាយអ្ វូ បនាេប់ពីបេ្ ៀង។ ដំប ើងបងាកន្់ថ្ដន្ិងបងាាញបដើទបីធានាសុវត្ថ ិភាព។
⑯ បៅបពលបងវ ល
ិ ជ្ាល ប្វ ើបោយបនាេបចំណុចថ្ន្ភារពល។
កុំបងវ ល
ិ បៅជ្ាលបោត្ជាោច់ខាត្ប្ពាុះវាប្រុះថ្ននក់។
⑰ ្ប ុង្បយ័ត្នចំបពាុះការដួ លរលំថ្ន្ដីការងារកាារ្កាលបបត្ុងជាបដើទបោយសាររំញរ័ របស់ា៉ាសុីន្បំន្បក
(bureka)ខ្ ួន្ជាបដើទឬអលប៉ាុះពាល់ថ្ន្ការធា្ក់វត្ថតវាយកបទេ ចបោល។
⑱ បៅកនតងការងារវាយទងគ ច
ិ ្ប ុង្បយ័ត្នចំបពាុះបំន្ណកវាយទងគ ច
ិ ន្ឹងប្ុះបហើរ។
⑲ បៅបពលវាយទងគ ច
ិ ន្អនកបជើង ្ប ុង្បយ័ត្នន្ូវបសថ រភាពថ្ន្ត្ួ ា៉ាសុីន្ស្ាប់ការវាយកបទេ ចបោល។
⑳ ប្បើ្បាស់្បា៉ាសុីន្បំន្បក ឧបករណ៍កាត្់បំន្បកប្រងន្ដក
ឧបករណ៍បំបុកបបត្ុងន្ិងឧបករណ៍ោប់ន្ដលសទ្សបស្ាប់បរលបំណងន្ីទួយៗ្សបតាទវត្ថតន្ដលវាយបំន្បក
បោល។ កុំប្បើស្ាប់បរលបំណងបអេងបទៀត្។
㉑ បៅបពលោប់វត្ថតន្ដលវាយកបទេ ចបោលបចញជាទួ យឧបករណ៍ោប់
្ប ុង្បយ័ត្នកុំរញ
ុ វត្ថតន្ដលរុុះបរ ើបចញឬោប់វាប្ចើន្បពកបហើយវាយទងគ ច
ិ វា។
㉒ ប្វ ឲ្
ើ យខយល់បចញចូ លបាន្លែ បៅកនតងកន្ន្្ ងន្ដលាន្ខយល់បចញចូ លទិន្សូ វលែ ដូ ចជាអណ្ ូងន្រ៉ា
ន្ិងបន្េ ប់ប្កាទដី។
ឧបករណ៍បន្េ
ុ ទធ ឧសម ័ន្្ត្ូវបាន្ប្បើស្ាប់ា៉ាសុីន្ស្ាប់ការវាយកបទេ ចបោល្បបេទា៉ាសុន្
ី ា៉ាសូ ត្បហើយកិចៅខិត្
ខំ្បឹងន្្បងន្ត្ងន្ត្្ត្ូវបាន្ប្វ ើប ង
ើ បដើទបីរកាដំបណើរការរបស់វា។
㉓ ោត្់ វ ិធាន្ការកុំឲ្យអទតុះឬកុំវាយទងគ ច
ិ បៅកន្ន្្ ងន្ដលាន្្ន្ិេយ
័ ថ្ន្ការអទុះត ន្ិងាន្្ុងសាំង។
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㉔ បៅត្ំបន្់ទ្ី ក ុងជាបដើទ
អន្ុវត្ា វ ិ្ីសាស្តសាន្ិងន្ីត្ិ វ ិ្ីសទ្សបស្ាប់ការពារសំបលងរំខាន្រំញ័រន្ិងការបំភាយ្ូ លី។
㉕ បៅបពលវាយទងគ ច
ិ បៅត្ំបន្់ទី្ក ុង្ត្ូវ្បាកដថ្នពិន្ត្
ិ យបទើលាន្វត្ថតន្ដលកប់ឬអត្់។

្បព័ន្ធអគត្់អគង់ទឹកសាែត្

ឧសម ័ន្

㉖ ស្ាប់ការងារន្ដលាន្ន្ខេអគ្គ ស
ិ ន្ីឬឧបសគ្គ បនាុះោក់អនកន្ណនាំន្ិងប្វ តា
ើ ទការន្ណនាំ។
㉗ កុំប្បើវាស្ាប់បរលបំណងបអេងបទៀត្ដូ ចជាបលើកបន្ទតកបោយពយ
ួ រឧបករណ៍ប្វ កា
ើ រឬន្ខេពួ របលើវា។
㉘
ការត្ំប ើងការដកបចញន្ិងការផ្ល្ស់បដ ូរថ្ន្ឧបករណ៍ប្វ កា
ើ របនាុះ្ត្ូវអន្ុវត្ា តាទការន្ណនាំរបស់បទបញ្ញាការការងារ
បយាងតាទន្ីត្ិ វ ិ្ីន្ដលបាន្កំណត្់។
㉙
បៅបពលប្វ ើការដំប ើងឬដកឧបករណ៍ប្វ ើការបនាុះ្ត្ូវោត្់ វ ិធាន្ការបដើទបីការពារឧបករណ៍ប្វ ើការកុំបអាយដួ លរលំដូ
ចជាប្បើកណ
ំ ល់ស្ាប់ការផ្ល្ស់បដ ូរ។
(3)
្បការ្ប ុង្បយ័ត្នបៅបពលប្បើា៉ាសុន្
ី ស្ាប់ការវាយកបទេ ចបោលន្ដល្ត្ូវបាន្ជួ លឬា៉ាសុីន្ស្ាប់ការវាយក
បទេ ចបោលន្ដលបបើកបរបោយទន្ុសេបអេងបទៀត្។
ា៉ាសុន្
ី ស្ាប់ការវាយកបទេ ចបោលន្ដល្ត្ូវបាន្ជួ លឬា៉ាសុន្
ី ស្ាប់ការវាយកបទេ ចបោលន្ដលអន កដថ្ទបបើក
បរគ្ួ រន្ត្្ត្ូវបាន្ោត្់ន្ចងបនាេប់ពីាន្ការបញ្ញាក់បពញបលញជាលាយលកខ ណ៍អកេរ។
① សទត្ថ ភាព សាថន្ភាពន្ងទំជាបដើទ ថ្ន្ឧបករណ៍ប្វ កា
ើ រន្ីទួយៗរបស់ា៉ាសុីន្ស្ាប់ការវាយកបទេ ចបោល។
② ទា្ប់ន្ិងចំណុចបខាយរបស់ា៉ាសុីន្ស្ាប់ការវាយកបទេ ចបោល
③ ្បការ្ប ុង្បយ័ត្នកនតងការបបើកបរដូ ចជាសាថន្ភាព្បត្ិបត្ា ិការស្ត្វំងន្ិងអំ្បាយា៉ា
④ ្បការ្ប ុង្បយ័ត្នអំពអ
ី ្ វូ ្បត្ិបត្ិាការ រវ ិ្ីសាស្តសាការងារជាបដើទ
⑤ ពិន្ិត្យសាថន្ភាពរបស់ការពារកាល កាប ៊ីន្ ចបងក ៀងទុខ កញ្ៅ ក់ចំបហៀងជាបដើទន្ិងាន្ឬរមន្
ន្ិងការខូ ចខាត្ថ្ន្ឧបករណ៍ប្វ កា
ើ រន្ិងាន្កាសឹកឬរមន្បហើយកុំបបើកា៉ាសុន្
ី ស្ាប់់ការវាយកបទេ ចបោលន្ដល
ាន្បញ្ញា។
បលើសពីបន្ុះបទៀត្
អំពីសាថន្ភាពការ្ត្ួ ត្ពិន្ិត្យបោយសវ យ័ត្ជា្បោំន្ិងន្ងទំបនាុះបញ្ញាក់បោយពិន្ិត្យបទើលតារាងកំណត្់្តា្ត្ួ ត្ពិ
ន្ិត្យ។
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6.3.

ន្ីត្ិ វ ិ្ីន្ថ្ន្សញ្ញញន្ិងការន្ណនាំ (អត្ថ បទ ទំព័រទី104)

ករណីបបើកបរា៉ាសុីន្ស្ាប់ការវាយកបទេ ចបោលជាបរលការណ៍វា្ត្ូវប្វ ើបោយសញ្ញញឬការន្ណនាំរបស់អនកអាល់
សញ្ញញឬអន កន្ណនាំ។
ដូ បចន ុះវាោំបាច់ស្ាប់អនកបបើកបរ្ត្ូវពិភាកាឱ្យបាន្្គ្ប់្រន្់ជាទួ យអន កអាលស
់ ញ្ញញឬអន កន្ណនាំទុន្បពលប្វ ើ
ការអំពីទតា
ី ំងការងាររបស់ា៉ាសុន្
ី សំណង់បអេងបទៀត្ទីតាំងការងាររបស់កទម ករទីតាំងថ្ន្កន្ន្្ ងប្រុះថ្ននក់ន្ង
ិ វ ិ្ី
សាស្តសាសញ្ញញ។
ទ៉ាយងបទៀត្
បោយសារទន្ុសេជាក់លាក់ានក់ន្ឹង្ត្ូវបាន្ន្ត្ងតាំងបោយអន កទទួ លបន្ទតកជាអន កអាល់សញ្ញញឬអន កន្ណនាំដូបចន ុះ
បបើកបរតាទសញ្ញញន្ិងការន្ណនាំពីទន្ុសេបនាុះ។
វាក៏សខា
ំ ន្់អងន្ដរកនតងការបញ្ឈប់ការងារសិន្ន្ិងពិន្ិត្យបទើលសញ្ញញន្ដលទិន្ចាស់លាស់។
គ្ួ រន្ត្្ត្ូវបាន្បជៀសវាងការបបើកបរបោយបចុះន្ត្សាមន្ន្ិងបបើកបរបោយរមន្សញ្ញញ។
អន កន្ណនាំគ្ួរន្ត្បស្ ៀកសបទ្ ៀកបំពាក់ន្ិងទីតាំងការងារន្ដលអាចបញ្ញាក់បាន្យា៉ាងងាយ្សួ លស្ាប់អនកបបើក
បរឬអន កប្វ ើការ។
អន កបបើកបរអំពាវនាវរកអន កន្ណនាំន្ិងកទម ករបដើទបីកុំបអាយកា្យជាកន្ន្្ ងបទើលទិន្បឃើញពីបៅអីអនកបបើកបរ។

ការបញ្ញាក់អំពី្បកា
រ្ប ុង្បយ័ត្នកនតងចំ
បណ្តទអន កបបើកបរ

<សញ្ញញបោយហួ ច>

<សញ្ញញបោយសំបលង>

•សុវត្ថ ិភាព: សំបលងហួ ចខ្ ៗ
ី 2ដង ប្វ ើទាងបហើយទេ ងបទៀត្

•សុវត្ថ ិភាព: អត្់អីបទ (orai) អត្់អីបទ (orai)

•ឈប: សំបលងហួ ចន្វង

•ឈប់: ឈប់(sutoppu)
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ចំបណុះដឹងន្អន កបទកាន្ិកន្ិងអគ្គ ិសន្ី

7.
7.1.

7.1.1.

កា្ំង (អត្ថ បទ ទំព័រទី107)
កា្ំងបងវ ល
ិ (អត្ថ បទ ទំព័រទី110)

ដូ ចរ ូបភាពទី7-8 បៅបពលន្ដលរ ឹត្បន្ា ង
ឹ បចៅជាទួ យកូ ន្បសារស្ាប់ទូលបចម
ាន្ក«ា្ង
ំ បងវ ល
ិ »បៅដល់បចៅឬកា្ំងន្ដលជំរញ
ុ វត្ថតកនតងករណីជំរញ
ុ វត្ថត្ៃន្់បោយប្បើគ្ានស់បនាុះ្ត្ូវបាន្បគ្បៅ
ថ្ន«កា្ង
ំ » ន្ងទទំងបគ្ថ្ន«កា្ង
ំ បងវ ល
ិ »។
កា្ំងបងវ ល
ិ ្ត្ូវបាន្ត្ំណ្តងបោយ M = P ×ℓ។
្បសិន្បបើឯកតាថ្ន្កា្ង
ំ Pគ្ឺN (ញូត្ុន្)ន្ិងឯកតាℓគ្ឺសង់ទីន្ទ៉ា្ត្បនាុះឯកតាថ្ន្កា្ំងបងវ ល
ិ Mគ្ឺN
សង់ទីន្ទ៉ា្ត្ (សង់ទីន្ទ៉ា្ត្･ញូត្ុន្) ។
ដូ បចន ុះបៅបពលរ ឹត្បន្ា ឹងបចៅគ្ឺ្ត្ូវទទទរបៅបពលទីតាង
ំ ន្ដលចំណុចទញរបស់កូន្បសារស្ាប់ទួលបចម្ត្ូវបា
ន្ោក់ឆ្ៃយពីរន្ុកបនាុះកា្ង
ំ ្ំជាង្ត្ូវបាន្ទទទរបៅបពលទីតាំងជិត្ដល់បូ ត្។
M1 = P1×ℓ1

M2 = P2×ℓ2

រ ូបភាពទី7-8 កា្ំងបងវ ល
ិ ①
កនតងករណីា៉ាសុន្
ី បំន្បក
បពលន្ដលកា្ំងបងវ ិលន្ដលប្វ ើឲ្យា៉ាសុីន្បំន្បកដួ លរលំបៅបពលបំន្បកងម អ្ វូ រ ូងប្កាទដីដូចបងាាញកនតងរ ូបភាពទី
7-9 គ្ឺ Ｗ1×ℓ1បហើយកា្ំងបងវ ល
ិ បោយសារទំងន្់របស់ា៉ាសុន្
ី បំន្បកគ្ឺＷ0×ℓ0 ។ ដូ បចន ុះ្បសិន្បបើ (Ｗ0×ℓ0)>
(W1 ×ℓ1) ា៉ាសុីន្បំន្បកន្ឹងទិន្ដួ លរលំ។

្បត្ិកទម ថ្ន្ការវាយទងគ ិច
ា៉ាសុីន្បំន្បកស្ាប់
អ្ វូ រ ូងប្កាទដី

រ ូបភាពទី7-9 កា្ំងបងវ ល
ិ ①
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កនតងករណីា៉ាសុីន្ោប់ បពលោប់វត្ថតដូចជាកំបទចកំទី (gara)បបត្ុងដូ ចបងាាញកនតងរ ូបភាព710ាន្កា្ំងបងវ ិលន្ដលប្វ ើឱ្យា៉ាសុីន្ដួ លរលំ។
សន្ម ត្ថ្នទំងន្់ថ្ន្វត្ថតន្ដល្ត្ូវោប់គ្ឺW3 កា្ំងបងវ ិលន្ដលប្វ ើឲ្យា៉ាសុីន្ោប់ដួលរលំគ្ឺＷ3×ℓ3
បហើយកា្ំងបងវ ិលថ្ន្ទំងន្់របស់ា៉ាសុីន្ោប់ស្ាប់វាយកបទេ ចបោល (រ ួទទ ំងឧបករណ៍ោប់) គ្ឺＷ2×ℓ2។
ដូ បចន ុះ្បសិន្បបើ (Ｗ2×ℓ2) > (Ｗ3×ℓ3) ទ៉ាសុីន្ោប់ន្ឹងទិន្ដួ លរលំ។
បៅបពលោប់វត្ថតបៅឆ្ៃយពីា៉ាសុីន្កា្ំងបងវ ិលន្ដលប្វ ើឱ្យា៉ាសុីន្ដួ លរលំបនាុះកាន្់ន្ត្្ំបាន្ជា្ន្ិេ័យថ្ន្ការធា្ក់
ចុុះរបស់ា៉ាសុីន្កបកើងប ើង។
ដូ បចន ុះ វាោំបាច់កនតងការោប់វត្ថតន្ដលបៅជិត្ា៉ាសុីន្តាទន្ដលអាចប្វ ើបៅបាន្។

រ ូបភាពទី 7-10 កា្ំងបងវ ិល②
បោយន្អែ កបលើទុំដងសន្ទ ូចា៉ាសុីន្ស្ាប់ការវាយកបទេ ចបោលជាក់លាក់ន្្បជាទិន្សូ វាន្បសថ រភាពបហើយអាចាន្
្ន្ិេ័យថ្ន្ការដួ លរលំ។ ដូ បចន ុះ វាោំបាច់្ត្ូវ្ប ុង្បយ័ត្នកុំឱ្យបលើសកាំប្វ ើអត្ិបរាបាន្កំណត្់បោយអន កអលិត្។

ត្ំបន្់ប្រុះថ្ននក់ថ្ន្ការដួ លរលំ

កាំប្វ កា
ើ រអត្ិបរា

ត្ំបន្់ប្វ ើការ

ត្ំបន្់្ពាន្

រ ូបភាពទី7-11 ការ្ប ុង្បយ័ត្នបៅបពលប្វ ើការជាទួ យា៉ាសុីន្ស្ាប់ការវាយកបទេ ចបោលជាក់លាក់
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7.2.
7.2.1.

ា៉ាស់ន្ិងចំណុចថ្ន្ភារពលជាបដើទ (អត្ថ បទ ទំព័រទី115)
ា៉ាស់ន្ិងភារពលជាក់លាក់ (អត្ថ បទ ទំព័រទី115)

ឹ ា៉ាស់ថ្ន្វត្ថត ប្ៅពីឧបករណ៍វាស់បនាុះអាចគ្ណនាពីប រ ិាណន្ិងភារពលជាក់លាក់ថ្ន្វត្ថត។
បដើទបីដង
គ្ឺជាា៉ាស់វត្ថត = បរ ិាណ x ភារពលជាក់លាក់។
ា៉ាស់ឯកតាថ្ន្វត្ថតគ្ជា
ឺ ា៉ាស់កនតងទួ យឯកតាថ្ន្វត្ថតទួយបហើយា៉ាស់ឯកតាថ្ន្វត្ថតសខា
ំ ន្់ៗ្ត្ូវបាន្បងាាញបៅកនតង
តារាងទី7-1។ ទ៉ាយងបទៀត្ បៅកនតងតារាងទី7-1 ា៉ាស់ (t) កនតង1m3 ក៏បងាាញពីភារពលជាក់លាក់អងន្ដរ។
តារាងទី7-1 ា៉ាស់ឯកតាថ្ន្វត្ថត
្បបេទថ្ន្វត្ថត

ា៉ាស់កនតង1m3 (t)

្បបេទថ្ន្វត្ថត

្ំណ

granite

សាព ន្់

Andesite

ផ្ដក្ផ្ថរ
្ិត

basalt
ថមប្ក្ួ្លអិត

អាលយមីញ៉ាូម

ថមក្ំភបារ (រឹង)

ភរតង

ថមក្ំភបារ (ទន្់)
ថមម៉ារ

ដី
ប្ក្ួ្លអិត
ដីខ្ាច់
ធយូងថម (ភមៅ)
cokes

Gneiss
ភដើមផ្្ន្
pine
cedar
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ា៉ាស់កនតង1m3 (t)

ការគ្ណនាបរ ិាណថ្ន្វត្ុថបនាុះ ា៉ាស់របស់វត្ថតអាច្ត្ូវបាន្គ្ណនា្ត្ួ សៗបោយវាស់ វ ិា្ត្របស់វត្ថត
បោយគ្ណនា្ត្ូសៗបរ ិាណតាទតារាងបន្ុះបហើយ្បសិន្បបើបលខបនាុះគ្ុណន្ឹងភារពលជាក់លាក់ថ្ន្វត្ថត។
(សូ ទបទើលតារាងទី7-2)
តារាង7-2 ទ្ទង់គ្ណនា្ត្ូសៗថ្ន្បរ ិាណ
រ៊ូររាងម្ន្វតថុ

ទប្មង់គ្ណនាប្តូ្ៗម្ន្ររិមណ

រ៊ូររាង

ភ្ម េះ

ក្មព ស់

ម្សទរួន្ប្ជុងប្ទផ្វង

រភណាាយ x ទទឹង x ក្មព្់

ទទឹង
រភណាាយ

រនាទ ត់សេិត

្ីឡំង

(រនាទត់សេិត) 2 x ក្មព្់ x 0.8

ក្មព្់

រនាទ ត់សេិត

ក្ប្ម្់

ឌី្

(រនាទត់សេិត) 3 x 0.53

រនាទ ត់សេិត

រងវង់

(រនាទត់សេិត) 2 x ក្ប្ម្់ x 0.8

ក្មព្់

(ក្មព្់) 2 x (រនាទត់សេិត x 3 - ក្ំព្់ x 2) x 0.53

រាងបាត់បាល់
រនាទ ត់សេិត

ក្មព្់

(រនាទត់សេិត) 2 x ក្មព្់ x 0.3

រាងសាជី
រនាទត់សេិត

រនាទត់សេិតផ្សន ក្បាតក្ំព៊ូល

[(រនាទត់សេិតផ្សនក្បាត) 2 + រនាទត់សេិតផ្សនក្បាត x រនាទត់សេិតផ្សនក្បាតក្ំព៊ូល +

ក្មព្់

ភកាណរាងជារងវង់

(រនាទត់សេិតផ្សនក្បាតក្ំព៊ូល) 2 ] x ក្មព្់ x 0.3

ប្រផ្វងទទឹង

រនាទត់សេិតផ្សន ក្បាត

ភអលីរ

ក្ប្ម្់

រភណាាយ x ទទឹង x ក្ប្ម្់ x 0.53

ប្រផ្វងរភណាាយ
ក្មព្់
បាតម្សទបាត

សាជីប្ជុងរាងប្តីភកាណ
ក្មព្់ផ្សនក្បាត
ផ្សនក្បាត

ប្ក្ឡម្សទបាត x ក្មព្់÷ 3
(ប្ក្ឡម្សទបាត = បាត x ក្មព្់ផ្សនក្បាត ÷ 2)
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7.2.2.

ចំណុចថ្ន្ភារពល (អត្ថ បទ ទំព័រទី117)

ទំនាញន្អន្ដីាន្ឥទធ ិពលបលើវត្ថតទ ំងអស់។
បៅបពលន្ដលវត្ថតទួយ្ត្ូវបាន្ន្បងន្ចកជាបំន្ណកត្ូ ចៗទំនាញន្អន្ដីាន្ចំន្ណកបៅបលើន្អន កន្ីទួយៗថ្ន្ការ
ន្បងន្ចក។ ដូ បចន ុះវាអាច្ត្ូវបាន្បគ្ោត្់ទុកថ្នកា្ំងបា៉ារា៉ាន្ ល (ទំនាញន្អន្ដី)
ជាប្ចើន្កំពុងាន្ឥទធព
ិ លបលើវត្ថតបហើយបៅបពលន្ដលកា្ំងលទធ អលថ្ន្កា្ំងទំងបន្ុះទទួ លបាន្បន្ុះគ្ឺបសម ើន្ឹងក
ា្ំងទំនាញបៅបលើវត្ថត។ ចំណុចថ្ន្សកទម ភាពថ្ន្កា្ំងលទធ អលបន្ុះ្ត្ូវបាន្បគ្បៅថ្នចំណុចថ្ន្ភារពល។
ចំណុចថ្ន្ភារពលគ្ឺជាចំណុចបងរស្ាប់វត្ថតជាក់លាក់ទួយបហើយចំណុចថ្ន្ភារពលទិន្ផ្ល្ស់ប្របទុះបី
ូ
ជាទីតាង
ំ ឬ
របបៀបទុកោក់វត្ថតផ្ល្ស់ប្រក៏
ូ បោយ។ បៅបពលចលនារបស់វត្ថតទួយ (ទិន្រាប់បញ្ចល
ូ កា្ំងបងវ ល
ិ ថ្ន្វត្ថតខ្ ួន្វា)
្ត្ូវបាន្បគ្ោត្់ទុកជាបទកាន្ិចវាអាច្ត្ូវបាន្បគ្ោត្់ទុកថ្នទំនាញសរុបថ្ន្វត្ថត្ត្ូវបាន្្បទូ លអ្តំបៅចំណុចថ្ន្
ភារពល។

រវ ិ្ីរកចំណុចថ្ន្ភារពល
7.2.3.

បសថ រភាពវត្ថត (suwari) (អត្ថ បទ ទំព័រទី117)

[បសថ រភាព]

[កណ្ត
េ ល]

[រមន្បសថ រភាព]

[បសថ រភាព]

រ ូបភាពទី 7-15 បសថ រភាពវត្ថត
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[បសថ រភាព]

7.3.
7.3.1.

ចលនាថ្ន្វត្ថត (អត្ថ បទ ទំព័រទី118)
បលបឿន្ន្ិងការបបងក ើន្បលបឿន្ (ទំព័រទី118)

ចលនាន្ដលាន្បលបឿន្ទិន្បងរ

ចលន្ន្ដលាន្បលបឿន្បងរ

បរ ិាណន្ដលបងាាញពីក្ទិត្ថ្ន្ចលនាបលឿន្ឬយឺត្ថ្ន្វត្ថតទួយ្ត្ូវបាន្បគ្បៅថ្នបលបឿន្បហើយវា្ត្ូវបាន្បងាាញ
បោយចាៃយន្ដលវត្ថតបាន្ផ្ល្ស់ប្រក
ូ ន ត ងបពលឯកតា។
កនតងករណីាន្ចលនាន្ដលបលបឿន្ទិន្បងរបនាុះគ្ឺបៅបពលន្ដលវត្ថតផ្ល្ស់ទីបបណេើរផ្ល្ស់ប្របលបឿន្របស់
ូ
វាបបណេរើ
ចំន្ួន្ន្ដលបងាាញពីកំ រ ិត្ថ្ន្ការផ្ល្ស់ប្រ្ត្ូ
ូ វបាន្បគ្បៅថ្នការបបងក ើន្បលបឿន្។
7.3.2.

ន្ិចលភាព (អត្ថ បទ ទំពរ័ ទី119)

ជាបរលការណ៍ ទិន្គ្ួ រោប់បអា ើទឬឈប់ភា្ទៗបនាុះបទ
ប៉ាុន្ន្ា ្បសិន្បបើអនកោប់បអាទ
ើ ភា្ទៗអន កបបើកបរន្ឹង្ត្ូវបាន្ទញងយប្កាយបហើយ្បសិន្បបើអនកឈប់ភា្ទៗអន ក
បបើកបរន្ឹងដួ លបៅទុខ។
បន្ុះគ្ឺបោយសារន្ត្វត្ថតទួយាន្លកខ ណៈន្ដលថ្នពយយាទបន្ា បៅបសៃ ៀទរហូ ត្បៅបពលន្ដលវាបៅបសៃ ៀទអទយ
ត បៅវ ិញ
ពយយាទាន្ចលនារហូ ត្បៅបពលន្ដលវាាន្ចលនាបៅបពលន្ដលវាាន្ចលនាលុុះ្តាន្ត្រមន្កា្ំងខាងប្ៅ
ពីវត្ថតបនាុះបគ្បៅថ្នន្ិចលភាព។
្បសិន្បបើន្ិយាយរបបៀបទ៉ាយង្ត្ូវន្ត្ាន្កា្ំងពីខាងប្ៅបដើទបីប្វ ើឲ្យវត្ថតន្ដលបៅបសៃ ៀទបនាុះបដើរន្ិងផ្ល្ស់បដ ូរ
បលបឿន្ន្ិងទិសចលនាថ្ន្វត្ថតន្ដលាន្ចលនាន្ងទទំង្បសិន្បបើផ្ល្ស់បដ ូរបលបឿន្ឲ្យបលឿន្ជាងន្ិងវត្ថតបនាុះ្ៃ ន្ជា
់ ង
បនាុះត្្ទូវឲ្យាន្កា្ំង្ំជាងន្ដរ។
ដូ បចន ុះកំលាង
ំ ន្ិចលភាពបដើរត្ួ របលើា៉ាសុីន្ស្ាប់ការវាយកបទេ ចបោលន្ដលកំពុងរត្់បហើយកំលាង
ំ ន្ិចលភាពបកើ
ន្ប ើងបៅបពលបលបឿន្បកើន្ប ើងបហើយកំលាង
ំ ន្ិចលភាពបកើន្ប ង
ើ សាា្ត្បៅន្ឹងកាបរ៉ាថ្ន្បលបឿន្។
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7.3.3.

កា្ំង centrifugal កា្ំង centripetal (អត្ថ បទ ទំព័រទី120)

្បសិន្បបើអនកកាន្់ចុងាខងថ្ន្ន្ខេន្ដលចងទំងន្់ន្ិងប្វ ើឱ្យទំងន្់ប្វ ច
ើ លនារាងជារងវ ង់បនាុះន្ឹងទញថ្ដតាទទំ
ងន្់។ បៅបពលអន កបងវ ល
ិ ទំងន្់ឲ្យបលឿន្បនាុះន្ឹងាន្អារទម ណថ្ន
៍ ថ្ដរបស់អនក្ត្ូវបាន្ទញកាន្់ន្ត្ខា្ង
ំ ។
បៅបពលបន្ុះ ្បសិន្បបើថ្ដ្ត្ូវបាន្បោុះន្លងពីន្ខេបនាុះ
ទទៃ ន្់ន្ឹងប្ុះបហើរតាទទិសបៅជាក់ន្សា ងពីទីតាំងបៅបពលន្ដលបោុះន្លងបហើយន្ឹងទិន្ប្វ ើចលនារាងជារងវ ង់បទ។

ក្មៃ ំង centripetal

ក្ណារល
(ម្ដ)

វតថុ
ក្មៃ ំង
centrifugal

តាទរបបៀបបន្ុះ បដើទបីឱ្យវត្ថតប្វ ើចលនារាងជារងវ ង់ បនាុះកា្ំងបលើវត្ថត
(កនតងឧទហរណ៍ខាងបលើកា្ង
ំ ថ្ដទញទំងន្់ឆ្្ងកាត្់ន្ខេ) ្ត្ូវន្ត្ប្វ ស
ើ កទម ភាព។
កា្ំងន្ដលបណ្ត
ា លឱ្យវត្ថតបន្ុះប្វ ើចលនារាងជារងវ ង់បនាុះ្ត្ូវបាន្បគ្បៅថ្នកា្ំង
centripetalបហើយកា្ំងន្ដលាន្ទំហដ
ំ ូ ចរនន្ិងទិសបៅអទតយរន (កា្ំងន្ដលទញថ្ដកនតងឧទហរណ៍ខាងបលើ)
បៅថ្នកា្ំង centrifugal។
ឧទហរណ៍បៅបពលចុុះពីជ្ាលបោត្ជាទួ យា៉ាសុីន្ស្ាប់ការវាយកបទេ ចបោល
្បសិន្បបើថ្ដចងក ូត្្ត្ូវបាន្កាច់ភា្ទៗបនាុះកា្ំង
centrifugalាន្ឥទធ ិពលបៅបលើចណ
ំ ុ ចថ្ន្ភារពលន្ដលបណ្ត
ា លឱ្យា៉ាសុីន្ទញយា៉ាងខា្ង
ំ បៅខាងប្ៅបនាុះបបងក ន្
ើ
្ន្ិេ័យថ្ន្ការដួ លរលំ។
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7.3.4.

ការកកិត្ (អត្ថ បទ ទំពរ័ ទី120)

(1) ការកកិត្ឋិត្ិវន្ា ន្ិងការកកិត្ថ្នទវន្ា
បៅបពលវត្ថតន្ង
ិ វត្ថតកកិត្ ាន្ភាព្ន្់្ទំបៅថ្នកា្ំងកកិត្។
្បសិន្បបើអនកោក់វត្ថតបៅបលើកំរាលឥដា ឬក៏កាារបហើយពយយាទរំកល
ិ វាបោយរុញឬទញវាន្ឹងទិន្បរ ើប យ
ើ
បទុះបីអនករុញវាបោយកា្ំងបៅប្កាទកំ រ ិត្ជាក់លាក់ក៏បោយ ប៉ាុន្ន្ា ្បសិន្បបើវាបលើសពីបន្ុះវាន្ឹងោប់បអាទ
ើ ផ្ល្ស់ទ។ី
កា្ំងកកិត្បៅប្កាទន្ដន្កំណត្់បន្ុះ
បៅថ្នកា្ំងកកិត្ឋិត្ិវន្ា បហើយកា្ំងកកិត្បៅន្ដន្កំណត្់្ត្ូវបាន្បគ្បៅថ្នកា្ង
ំ កកិត្ឋិត្វិ ន្ា អត្ិបរា។

កា្ំងកកិត្ឋិត្ិវន្ា អត្ិបរា (F) = μ x កា្ំងបញ្ឈរ(Ｗ)

កា្ំងកកិត្ទក់ទងន្ឹងកា្ំងបញ្ឈរន្ិងសាថន្ភាពថ្ន្ថ្អេ ទំនាក់ទន្
ំ ងបហើយទិន្អា្ស័យបលើទហ
ំ ំថ្អេ ទំនាក់ទំន្
ងបទ។
សូ ទបីន្ត្វត្ថតទួយកំពុងរអិលបៅបលើឥដា ក៏បោយវា្ត្ូវន្ត្បន្ន្ថ ទកា្ង
ំ ជាក់លាក់ទួយបហើយ្បសិន្បបើទិន្ប្វ ើដូបចន ុះ
បនាុះវាន្ឹងឈប់។
បន្ុះក៏ប្ពាុះន្ត្ាន្កា្ំងកកិត្សូ ទបីន្ត្បពលចលនាក៏បោយ។ បន្ុះ្ត្ូវបាន្បគ្បៅថ្នការកកិត្ថ្នទវន្ា
(បៅថ្នការកកិត្បោយចលនា)ន្ិងត្ូ ចជាងកា្ំងកកិត្ឋិត្ិវន្ា អត្ិបរា។
បៅបពលបរ ើអេ ុះ្ត្ូវការកា្ំងប្ចើន្បដើទបីោប់បអា ើទបដើរដូ ចជាបពលរុញឥវា៉ាន្់បលើ្កាលប៉ាុន្ន្ា បៅបពលវាោប់បអា ើទបដើរអន
កអាចបន្ា ផ្ល្ស់ទបា
ី ន្បោយងាយដូ បចន ុះអន កន្ឹងសាគល់បឃើញភាពខុសរនបន្ុះ។
បន្ុះជាទូ លបហត្ុន្ដលស្ត្វំងពិបាកប្វ កា
ើ របៅបពលបបើកបរ
(ជាពិបសសបោយសារន្ត្កា្ង
ំ ន្ិចលភាព្ត្ូវបាន្បន្ន្ថ ទអងន្ដរ) ។
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7.4.

ចំបណុះដឹងអំពីអគ្គ ស
ិ ន្ី (អត្ថ បទ ទំព័រទី123)

7.4.1. ទំនាក់ទំន្ងរវាងវ៉ាល
ុ ចរន្ា អគ្គ ិសន្ីន្ិងភាព្ន្់ (អត្ថ បទ ទំព័រទី124)
ចំបពាុះអគ្គ ស
ិ ន្ី កនតងករណីភាព្ន្់ថ្ន្អគ្គ ស
ិ ន្ីＲ (អូ ទៈΩ) ថ្ន្បសៀគ្វ អ
ី គ្គ ស
ិ ន្ីបសម ើរន បនាុះវ៉ាល
ុ Ｅ្ំជាង (វ៉ាល
ុ : V)
បនាុះចរន្្ាអគ្គ ស
ិ ន្ីＩបនាុះក៏្ំជាង (អំន្ពរៈＡ) ទ៉ាយងបទៀត្ កនតងករណីភាព្ន្់បនាុះ្ំជាង (ឧទហរណ៍
កនតងករណីន្ខេអគ្គ ស
ិ ន្ីបសា ង
ើ ជាង) ចរន្ា អគ្គ ិសន្ី្ត្ូវបាន្ាន្ក្ទិត្។
ទំនាក់ទំន្ងបន្ុះអាច្ត្ូវបាន្បងាាញបោយសទីការដូ ចខាងប្កាទ។

ចរន្តអរគ ិសនីＩ(Ａ) =

7.4.2.

វ៉ាលＥ（Ｖ)
ភ្ជព្ន់Ｒ（Ω)

ប្រុះថ្ននក់ថ្ន្ចរន្ា អគ្គ ស
ិ ន្ី (អត្ថ បទ ទំព័រទី124)

បៅបពលន្អនកទួ យថ្ន្រាងកាយទន្ុសេប៉ាុះន្អន កសាកបហើយចរន្ា អគ្គ ស
ិ ន្ីហូរចូ លរាងកាយទន្ុសេវា្ត្ូវបាន្បគ្បៅ
ថ្នឆ្ក់អគ្គ ស
ិ ន្ី។ ោប់ពស
ី ព ឹករហូ ត្ដល់ភាពរ ឹងសាច់ដុំ ខវ ន្
ិ សរថ្ស្បសាទន្ិងរហូ ត្ដល់សា្ប់។
អការៈបនាុះន្្ប្បួ លអា្ស័យបលើសាថន្ភាពថ្ន្ការឆ្ក់អគ្គ ស
ិ ន្ី (កន្ន្្ ងបសើទ ការន្បកបញើស អ្ វូ បញ្ចល
ូ បេ្ ើង
ទំហំថ្ន្ចរន្ា អគ្គ ស
ិ ន្ីន្ដលបញ្ចល
ូ បេ្ ើង បពលបវលាបញ្ចល
ូ បេ្ ើងជាបដើទ)
ប៉ាុន្ន្ា ជាទូ បៅបៅបពលចរន្ា ផ្លេល់ន្ិងចរន្ា ផ្ល្ស់រន ហូ រចូ លរាងកាយទន្ុសេបនាុះដូ ចជាតារាង7-3។
តារាង7-3 ឯកតា្បត្ិកទម mA (ទីលីអាំន្ពរ) បៅបពលចរន្ា អគ្គ ស
ិ ន្ីហូរចូ លរាងកាយទន្ុសេ

ចរន្រផ្កៃ្់គ្នន (AC)
ររ្
ស្ត្រី

សលរ៉ាេះពាល់ម្ន្ការឆក្់អគ្គិ្ន្ី
1.

ចរន្រផ្កទល់ (DC)
ស្ត្រី
ររ្

ឺជិរៗរន្រិច

2. ភាពតក្់្ៃុត ឺររ់
(ភទាេះយ៉ា ងណាមន្ភ្រីភាពសាច់ដំអាចក្ភប្មើក្បាន្)

3. ភាពតក្់្តៃុ ឺររ់

(ភាពរឹងសាច់ដំ ពិបាក្ដភងាើម)

4. អាចរណារលឱ្យសាៃ រ់ភាៃមៗ
ចំណ្ត)ំ 1 mA គ្ឺ 1 / 1000A (អំន្ពរ) ។
ភាព្ន្់ថ្ន្រាងកាយទន្ុសេ្ត្ូវបាន្ន្បងន្ចកបៅជាភាព្ន្់ថ្ន្ន្សបកន្ិងភាព្ន្់បៅខាងកនតងរាងកាយទន្ុ
សេ។ ភាព្ន្់ថ្ន្ន្សបកគ្ឺ្បន្ហល 10,000Ω (អូ ទ) បៅបពលន្ដលន្សបកសងួត្ ប៉ាុន្ន្ា វាធា្ក់ចុុះដល់្បន្ហល500∼1,000Ω
បៅបពលន្បកបញើសឬបពលអវយវៈន្ិងសបទ្ ៀកបំពាក់បសើទ។ ភាព្ន្់បៅខាងកនតងរាងកាយរបស់ទន្ុសេ
គ្ឺ្បន្ហល500Ω។
ជាឧទហរណ៍្បសិន្បបើឆ្ក់អគ្គ ិសន្ីបៅត្ង់សុ យង 100V ។

អវយវៈបសើទ

ចរន្តអរគ ិសនី =


វ៉ាល
ភ្ជព្ន់

=

100
= 0.1អំន្ពរ = 100mA
1,000

សាថន្ភាព្ទម តា

ចរន្តអរគ ិសនី =

100
= 0.01អំន្ពរ = 10mA
10,000

បាន្ជាកនតងករណីទុន្បន្ុះ្ន្ិេ័យសា្ប់បោយសារឆ្ក់អគ្គ ិសន្ីគ្ឺខពសណ្ត
់ ស់។
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តារាង4-7 ចាៃយគ្ា្ត្ពីបណ្ត
ា ញបញ្ជន្
ូ ន្ិងន្ចកោយអគ្គ ីសន្ី
បសៀគ្វ ីអ
គ្គ ិសន្ី

ត្ង់សុ យងប
ញ្ជន្
ូ (V)

ន្ខេបណ្ត
ា ញន្ច 100・200ឬត្ិចជាងបន្ុះ
កោយអគ្គ ីសន្ី

ចាៃយគ្ា្ត្អបបបរា（m）
បសចកា ីជូន្ដំណឹងរបស់នាយក
ការ ិយាល័យសា ង់ោរការងារ *

1.0ឬខព ស់ជាងបន្ុះ

ត្ថ្ទ្ បរលបៅរបស់្ក ុទហុន្
អគ្គ ីសន្ី

2.0ឬខព ស់ជាងបន្ុះ

ន្ខេបញ្ជន្
ូ អ
គ្គ ីសន្ី

(ចំណ្ត)ំ * ថ្ងៃទី17 ន្ខ្ន ូ ឆ្នំ1975 បលខទី759បសចកា ីជូន្ដំណឹងទូ លោាន្
* * បលើកន្លងន្ត្ាន្ករណី្ត្ូវបាន្ការពារបោយអុីសូ ង់។
***
"ត្ថ្ទ្ បរលបៅរបស់្ក ុទហុន្ថ្នទពលអគ្គ ីសន្ី"
បងាាញពីករណីរបស់្ក ុទហុន្អគ្គ ីសន្ីត្ូកយ
ូ
ការន្បងន្ចកន្ិងត្ថ្ទ្ បរលបៅខុសរនតាទអាជីវករអគ្គ ិសន្ីន្ីទួយៗ។
(ផ្ខ្ែផ្ចក្រយអគ្គី្ន្ី)

(ផ្ខ្ែរ្ជូន្អគ្គី្ន្ី)

ផ្ខ្ែផ្ចក្រយតង់្យុងខ្ព្់

្វតថិភាព

តង់្យុងខ្ព្ព់ ិភ្្

្វតថិភាព

្វតថិភាព

ប្តុវផ្តប្រុងប្រយ័តនភប្ពាេះវជាផ្ខ្ែតង់្យុងខ្ព
្់រហ៊ូតដល់ប្តង់្មវ ម៉ា ទ័រ

ផ្ខ្ែតង់្យុងទារ
ប្តង់្វមម៉ា ទ័រភលើរភង្ហគល
ខ្ងសទេះមន្្ែ

្វតថិភាព

តង់្យុងខ្ព្់
ផ្ខ្ែទាញ

្វតថិភាព

្វតថិភាព
ផ្ខ្ែរ្ជូន្អគ្គី្ន្ីភាគ្ភប្ចើន្គ្ឺរ៉ាមផ្ដក្រ៉ាផ្ន្រប្តូវដឹងោវអាចជារភង្ហគ
លភេៃើងដ៊ូភចនេះប្តូវផ្តប្រុងប្រយ័តន។

ខ្ងសៃូវយន្ជំន្ិេះ

ផ្ខ្ែរ្ជូន្អគ្គី្ន្ី

ផ្ខ្ែដីប្រឌិត

្វតថិភាព
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ចមង យគ្មៃ ត

7.4.3.

ការ្គ្ប់្គ្ងអាគ្ុយ (អត្ថ បទ ទំព័រទី127)

អាគ្ុយគ្ឺជាអវ ីន្ដលអាចបំន្លងថ្នទពលអគ្គ ស
ី ន្ីបៅជាថ្នទពលគ្ីទីរកា (បន្ុះបៅថ្នការសាកងម )
បហើយយកវាបចញជាថ្នទពលអគ្គ ីសន្ីតាទត្្ទូវការ (បន្ុះ្ត្ូវបាន្បៅថ្នការបបញ្ៅ ញអគ្គ ិសន្ី) ។
ចំណុចខាងប្កាទគ្ួ រន្ត្្ត្ូវបាន្កត្់សាគល់បៅបពលបោុះ្សាយងម។
① យក្ូ លីន្ិងកខវ ក់បចញជាន្ិចៅបហើយរកាវាឱ្យសាែត្។ (វាកា្យជាទូ លបហត្ុថ្ន្ការបលចធា្យ
(ការបបញ្ៅ ញអគ្គ ស
ិ ន្ី))
② បំបពញទឹកន្ដលរមន្កាកសំណល់ទល់ន្ត្បសាុះបដើទបីឱ្យវាសថ ត្
ិ បៅចបនា្ុះកំ រ ិត្ H (ខព ស់) ន្ិងកំ រ ិត្ L (ទប) ។
(កុំបន្ន្ថ ទទឹកអាសុដ
ី សល
ុ ហវ រួ ើ។ )
③ កុំបន្ន្ថ ទទឹកន្ដលរមន្កាកសំណល់ទល់ន្ត្បសាុះប្ចើន្្ជ ុល (ការបលចធា្យន្ិងភារពលជាក់លាក់ន្ឹងផ្ល្ស់ប្រ)ូ
។
④ ថ្លត្្ទូវក្ទិត្សារធាត្ុរាវអាគ្ុយស្ាប់បន្េ ប់ន្ទ
ី ួ យៗ។
⑤ កំិុបបញ្ៅ ញអគ្គ ស
ិ ន្ីបោយ្ជ ុលបពក។
⑥ ទិន្្ត្ូវោត្់ន្ចងន្បបខា្ំងកា្បពក។
⑦ ររ ឹត្បន្ា ង
ឹ ការោប់ ពីបពលទួ យបៅបពលទួ យ បដើទបីការពារការទំនាក់ទំន្ងទិន្លែ ។
⑧ ្ប ុង្បយ័ត្នកុំឆ្ក់អគ្គ ស
ិ ន្ីបោយកូ ន្បសារស្ាប់ទួលបចៅជាបដើទ។
⑨ វាស់ភារពលជាក់លាក់បហើយបៅបពលវធា្ក់ដល់1.22ឬត្ិចជាងបន្ុះ សូ ទសាកងម ភា្ទៗ។
⑩ វាស់វល
៉ាុ ជាទួ យឧបករណ៍វាស់អាគ្ុយ។
ចំណ្ត)ំ បៅបពលបំបពញបន្ន្ថ ទទឹកន្ដលរមន្កាកសំណល់ទល់ន្ត្បសាុះិៈ
បោយសារអងគ ធាត្ុរាវបៅខាងកនតងអាគ្ុយាន្អាសុីត្ន្ិងសាពន្់្័របាន្ជា្ត្ូវពាក់ន្វ៉ាន្តាការពារន្ិងប្សាទថ្ដ។
្បសិន្បបើវាប៉ាុះពាល់ន្សបករបស់អនក សូ ទលាងសាែត្វាបចញបោយទឹកប្ចើន្។ កនតងករណីចូលកនតងន្េន ក
លាងជន្ទុះជាទួ យទឹកឱ្យបាន្ប្ចើន្បហើយពិប្រុះជាទួ យអន កជំនាញខាងបរាគ្ន្េន ក។

ឧបករណ៍វា
ស់ភារពល
បអ ិច្ត្ូ
លីត្
បាល់ជ័រ

ទីតាំងន្េន ក

សុីឡាំង
ខាងប្ៅ

បំពង់្សូ បយកទឹក

រ ូបភាព7-17 របបៀបអាន្ឧបករណ៍វាស់ឧបករណ៍វាស់ភារពល
7.4.4.

ការសាកងម ថ្ន្អាគ្ុយ (អត្ថ បទ ទំព័រទី128)

ខណៈបពលន្ដលា៉ាសុីន្កំពុងដំបណើរការ វា្ត្ូវបាន្សាកងម បោយា៉ាសុីន្បេ្ ង
ើ ន្ដលអាចសាកងម ប ើង វ ិញបាន្
( ា៉ាសុីន្បបងក ើត្ចរន្េ ឆ្្ស់ឬឌីណ្តទ៉ាូ )
ប៉ាុន្ន្ា អា្ស័យបលើលកខ ខណឌ្បត្ិបត្ា ិការរបស់ា៉ាសុន្
ី ស្ាប់ការវាយកបទេ ចបោលន្ិងត្ង់សុ យងន្ដលកំណត្់ថ្ន្ន្ិយត្
័
ករវ៉ាុល ថ្នទពលន្ដលប្បើពអា
ី គ្ុយទិន្អាច្ត្ូវបាន្អគត្់អគង្់ គ្ប់្រន្់បទ។ កនតងករណីន្បបបន្ុះ
វាោំបាច់កនតងការសាកងម បន្ន្ថ ទប្ពាុះអាយុកាលអាគ្ុយន្ឹងខ្ ជា
ី ង្បសិន្បបើវា្ត្ូវបាន្ប្បើដន្ដល។
ចំណ្ត)ំ ការសាកអាគ្ុយ：ឧសម ័ន្អុ្ី ដូន្សន្ (H2) ន្ិងអុកសុីន្សន្ (O2) ឧសម ន្
័
្ត្ូវបាន្បកើត្ប ើងកនតងកំ ុ ងបពលសាកងម
ដូ បចន ុះ្ត្ូវប្បើកន្ន្្ ងន្ដលាន្ខយល់បចញចូ លបាន្លែ បហើយកុំប្បើបេ្ ើងជាោច់ខាត្។
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្បបេទរចនាសទព ័ន្ធន្ិង វ ិ្ីសាស្តសាវាយកបទេ ចបោល

8.
8.1.

8.1.1.

្បបេទរចនាសទព ័ន្ធន្ិងរចនាសទព ន្ធ័ (អត្ថ បទ ទំព័រទី129)
រចនាសទព ័ន្បឈើ (រចនាសទព ន្
័ W) (kikozou (W Zou)) (អត្ថ បទ ទំព័រទ129)

វាគ្ឺជារចនាសទព ័ន្ធន្ដលប្បើបឈើស្ាប់សភា
ំ រៈរចនាសទព ន្
័ ធ ចទបងថ្ន្សំណង់ន្ង
ិ សំណង់បអេងៗបទៀត្
(ត្បៅបន្ុះបៅថ្ន សំណង់ជាបដើទ)។
1) លកខ ណៈពិបសស
(1) លកខ ណៈលែ
① កា្ង
ំ ជាក់លាក់ (កា្ង
ំ / ភារពលជាក់លាក់) គ្ឺ្ំបហើយអាចសាងសង់អាររ2ឬ3ជាន្់។
② ាន្ទំបន្រជាប្ចើន្ន្ិង្ន្់ន្ឹងកំបៅខព ស់។
③ វាប្បើ្បាស់បាន្យូរកនតងសាថន្ភាពសងត្
ួ ន្ិងាន្អាយុកាល30ឆ្នឬ
ំ បលើសពីបន្ុះស្ាប់អេុះ។
④ ជាទូ បៅបថ្នក។
(2) លកខ ណៈបខាយ
① វាងាយបឆ្ុះន្ិងបខាយអគ្គ ិេ័យ។
② វាងាយរលួ យកនតងសភាពបសើទ។
③ វាងាយន្ឹងរងប្រុះពីសត្វ លែិត្ដូ ចជាកបណេៀរ(shiroari)។
④ វាងាយន្ឹងខូ ច្ទង់្ទយបៅបពលវា្សូ បយកទឹក។
2) ្បបេទរចនាសទព ័ន្ធចទបង
(1) រចនាសទព ័ន្ធប្រង

រ ូបភាព 8-1 ឧទហរណ៍ថ្ន្រចនាសទព ័ន្ធប្រងប្វ ើពីបឈើ
(2) រចនាសទព ័ន្ធជញ្ញាំងប្រង

រ ូបភាពទី 8-2 ឧទហរណ៍ថ្ន្រចនាសទព ័ន្ធជញ្ញាំងប្រងប្វ ព
ើ ីបឈើ
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8.1.2.

រចនាសទព ័ន្ធប្រងន្ដក (រចនាសទព ័ន្S)(tekkotsukouzou (S Zou)) (អត្ថ បទ ទំព័រទី131)

វាគ្ឺជារចនាសទព ័ន្ធន្ដលប្បើប្រងន្ដកស្ាប់សំភារៈរចនាសទព ័ន្ធចទបងថ្ន្សំណង់ជាបដើទ។
ប្រងន្ដករ ួទាន្ប្រងន្ដកទទៃ ន្់្សាលន្ដលាន្ក្ាស់ត្ិចជាង6mmស្ាប់សណ
ំ ង់ខានត្ត្ូ ចន្ិងប្រងន្ដ
ក្ៃ ន្ស
់ ្ាប់សណ
ំ ង់ខានត្្ំ។
1) លកខ ណៈពិបសស
(1) លកខ ណៈលែ
① សាារៈាន្លកខ ណៈឯកសណ្ត
ា ន្ន្ិងាន្ភាពន្កថ្ចន លែ។
② វាាន្កា្ំងខព ស់ន្ង
ិ ភាព្ន្់បហើយអាចសាងសង់្ន្់ន្ឹងការរញ្ជយ
ួ ដី កន្ន្្ ង្ំៗ សំណង់ខពង់ខពសជា
់ បដើទ។
③ រយៈបពលសាងសង់អាច្ត្ូវបាន្ខ្ ីបោយការន្កថ្ចន បៅបរាងច្កន្ិងត្បទ្ ង
ើ បៅការោាន្។
(2) លកខ ណៈបខាយ
① បោយសារកា្ំងធា្ក់ចុះុ យា៉ាងខា្ំងពី្បន្ហល300～500℃វាបខាយន្ឹងអគ្គ េ
ិ ័យ។
② ងាយន្ឹងប្ចុះសុក
ី ន ត ងទឹកឬកន្ន្្ ងន្ដលាន្សំបណើទខព ស់។
③ វាព្ងីកន្ិងចុុះយា៉ាងខា្ង
ំ បោយសារការផ្ល្ស់ប្រសី
ូ ត្ណ
ុ ា ភាពន្ិងងាយខូ ច្ទង់្ទយ។
2) ្បបេទរចនាសទព ័ន្ធចទបង
(1) រចនាសទព ័ន្Rahmen(ramen kouzou)

រ ូបភាព 8-3 ឧទហរណ៍ថ្ន្រចនាសទព ័ន្Rahmenប្វ ព
ើ ីប្រងន្ដក
(2) រចនាសទព ័ន្ចន្េ ល់ន្ខវ ង

រ ូបភាពទី 8-4 ឧទហរណ៍ថ្ន្រចនាសទព ័ន្ធចន្េ ល់ន្ខវ ងប្រងន្ដក (torasukouzou)
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8.1.3.

រចនាសទព ័ន្បបត្ុងន្ដលាន្របារន្ដក (រចនាសទព ន្ធR
័ C) (Tekkin konkurito kozo(RC zo)) (អត្ថ បទ
ទំព័រទី134)

វាគ្ឺជារចនាសទព ័ន្ធន្ដលប្បើបបត្ុងន្ដលាន្របារន្ដកស្ាប់សំភារៈរចនាសទព ័ន្ធចទបងថ្ន្សំណង់ជាបដើទ។
តាទរយៈការបូ កបញ្ចល
ូ បបត្ុងន្ដលកា្ំងបងាាប់ខពស់ន្ត្កា្ំងត្ង់សុីបត្ទប (្បន្ហល1/10ថ្ន្កា្ង
ំ បងាាប់)
ន្ិងរបារន្ដកន្ដលាន្លកខ ណៈអទតយពីរន វាអាចប្វ ើបៅបាន្បដើទបីកសាងសំភារៈន្ដលាន្កា្ង
ំ រ ួទខព ស់។
1) លកខ ណៈពិបសស
(1) លកខ ណៈលែ
①
②
③
④

បោយសារវាាន្កា្ំងខព ស់ដូបចន ុះអាចសាងសង់សណ
ំ ង់្ៗ
ំ ន្ដលាន្ភាព្ន្់ន្ឹងការរញ្ជយ
ួ ដីខា្ំង។
បោយសារវាទិន្អាចបឆ្ុះបាន្វាអាចសាងសង់សណ
ំ ង់ន្ដលទិន្អាចបឆ្ុះបាន្។
កំ រ ិត្បសរ ើភាពន្ដលទក់ទងន្ឹងរ ូបរាងថ្ន្រចនាសទព ន្
័ ធ គ្ឺខពស់។
អាល់កាឡាំ ងថ្ន្សុីទង
៉ា ត្៍ ការពារការប្ចុះរបារន្ដកដូ បចន ុះអាយុកាលថ្ន្សំណង់គ្ឺន្វង។

(2) លកខ ណៈបខាយ
① បៅបពលបបត្ុងប្ងួ ទន្ិងសានទប្បុះបកើត្ប ង
ើ របារន្ដករលួ យន្ិងភាពរ ឹងាំរបស់សំភារៈងយចុុះ។
② បោយសារា៉ាស់សាារៈគ្ឺ្ំ (្បន្ហល2.3t/㎥)
ា៉ាស់សភា
ំ រៈន្ិងសំណង់ទ ំងទូ លក៏្ំន្ដរដូ បចន ុះវាទិន្សាកសទស្ាប់សភា
ំ រៈន្វង។
បទុះយា៉ាងណ្តក៏បោយវាជាលកខ ណៈលែ បៅបពលប្បើស្ាប់ទំន្ប់ទឹក។
2) សាារៈ
(1) របារន្ដក
(2) សុីទង
៉ា ត្៍
(3) ដីខាច់
(4) សាារៈលាយ
3) ្បបេទរចនាសទព ័ន្ធចទបង
(1) រចនាសទព ័ន្Rahmen(ramen kouzou)

រ ូបភាព 8-5 ឧទហរណ៍ថ្ន្រចនាសទព ័ន្ធRahmenថ្ន្បបត្ុងន្ដលាន្បារន្ដកព្ងឹង(tekkotsu konkuritokozo)
(2) រចនាសទព ័ន្ធ្បបេទជញ្ញាង
ំ

រ ូបភាព 8-6 ឧទហរណ៍ថ្ន្រចនាសទព ័ន្ធ្បបេទជញ្ញាំងប្វ ើពីបបត្ុងន្ដលាន្របារន្ដក
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8.1.4.

រចនាសទព ័ន្បបត្ុងន្ដលាន្ប្រងន្ដកន្ិងរបារន្ដក (រចនាសទព ័ន្ធSRC)
(tekkotsutekkinkonkuritokouzou (SRC zou) (អត្ថ បទ ទំព័រទី134)

វាគ្ឺជារចនាសទព ័ន្ធន្ដលប្បើបបត្ុងន្ដលាន្ប្រងន្ដកន្ិងរបារន្ដក (tekkotsutekkin konkurito)
ស្ាប់សភា
ំ រៈរចនាសទព ័ន្ធចទបងថ្ន្សំណង់ជាបដើទ។
របបៀបប្វ វា
ើ គ្ឺរបារន្ដក្ត្ូវបាន្សាងសង់បៅជុំ វ ិញប្រងន្ដកបហើយបបត្ុង្ត្ូវបាន្រុញចូ លបៅកនតងបនាុះ។
វារ ឹងាំណ្តស់ប្ពាុះវាាន្លកខ ណៈលែ ថ្ន្រចនាសទព ន្
័ ធ ន្ដលាន្ប្រងន្ដក(tekkinkonkuritokouzou)ន្ិងរចនាស
ទព ័ន្ធបបត្ុងន្ដលាន្របារន្ដក (tekkinkouzou) ។ សទ្សបស្ាប់សំណង់្ៗ
ំ ។
ងម ីៗបន្ុះ វាទិន្ន្ទន្ជាបរឿងចន្ទ្ កបទន្ដលាន្រចនាសទព ន្
័ ធ CFT (បំពង់ន្ដកបំបពញបោយបបត្ុង )
ន្ដលកនតងបនាុះបបត្ុង្ត្ូវបាន្ជំរញ
ុ បៅកនតងបំពង់ន្ដក។

រ ូបភាព 8-7 ឧទហរណ៍ថ្ន្រចនាសទព ័ន្ធRahmenប្វ ព
ើ ីបបត្ុងន្ដលាន្ប្រងន្ដកន្ិងរបារន្ដក

99 (KM)

8.2.
8.2.1.

រវ ិ្ីសាស្តសាកនតងការវាយបំន្បកបោលថ្ន្សំណង់ (អត្ថ បទ ទំព័រទី137)
រវ ិ្ីសាស្តសាថ្ន្ការវាយបំន្បកបោលថ្ន្សំណង់ប្វ ើពីបឈើជាបដើទ (អត្ថ បទ ទំព័រទី137)

រវ ិ្ីសាស្តសាថ្ន្ការវាយបំន្បកបោលសំណង់ប្វ ើពីបឈើជាបដើទរ ួទាន្វ ិ្ីសាស្តសាការងារបោយថ្ដ
រវ ិ្ីសាស្តសាការងារបទកាន្ិច(kikaisaagyoukouhou)ន្ិង វ ិ្ីសាស្តសារ ួទអេ ំការងារបោយថ្ដន្ិងបទកាន្ិច
1) រវ ិ្ីសាស្តសាការងារបោយថ្ដ
បន្ុះជាវ ិ្ីសាស្តសាន្ដលសិបបករវាយកបទេ ចបោលបោយថ្ដបោយប្បើឧបករណ៍ថ្ដដូ ចជាន្ដករស់ន្ិងញញួរជាបដើទ
បពលវាយកបទេ ចបោលសាារៈសំណង់សាារៈខាងកនតងសាារៈដំបូលន្ិងប្រងឆ្ែ ឹងជាបដើទ។
ទុន្បពលសស្តងាគទបា៉ាសុីហវក
ិ វាជាវ ិ្ីសាស្តសាវាយកបទេ ចបោលទូ បៅបហើយាន្ករណីជាប្ចើន្ន្ដលសំភារៈន្ដល្ត្ូវបាន្រំ
សាយ្ត្ូវបាន្ប្បើប ើង វ ិញ។ បៅបពលផ្ល្ស់ទល
ី ំបៅសំណង់ជាបដើទ
រវ ិ្ីសាស្តសាការងារបោយដ្ត្ូវបាន្ប្បើ្បាស់ជាន្ិចៅ។
រវ ិ្ីសាស្តសាបោយថ្ដគ្ឺជា វ ិ្ីលែបំអុត្កនតងការន្បងន្ចកសំភារៈឱ្យបាន្្ត្ឹទ្ត្ូវ។
ន្ីត្ិ វ ិ្ីទូបៅស្ាប់ការវាយបំន្បកបោលរចនាសទព ន្
័ ធ អេុះបឈើ្ត្ូវបាន្បងាាញដូ ចខាងប្កាទ។ (សូ ទបទើលរ ូបភាព
8-9)

ការ្គ្ប់្គ្ងបនាេប់ពីបញ្ៅ ប់
ការងារវាយបំន្បកបោល

ការ្ត្ួ ត្ពិន្ិត្យបញ្ៅ ប់ការងារវាយកបទេ ច
បោល

(ការឈូ សឆ្យព្ងាបដី / ការសំអាត្)
ការងារបនាេប់ពីបញ្ៅ ប់ការងារវាយបំន្ប
កបោល

⑧
ការវាយបំន្បកបោល្គ្ឹុះជាបដើទ

ការន្បងន្ចក
បៅការោាន្

⑦

ការដកយក្បោប់្បោរបបណ្ត
ា ុះ
អាសន្ន បចញ

⑥

ការវាយបំន្បកបោលថ្ន្ន្អនករចនាសទព ័ន្ធ

ការដកយកយ៉ារជាបដើទបចញ

ការបញ្ញាក់ពីការ
បបញ្ៅ ញវត្ថតន្ដល
បៅបសសសល់

⑤

ខាងបលើន្ិង សាារៈខាងប្ៅ

④

ការដកយកសំភារៈបសៅបលើ
ដំបូលបចញ

③

ការដកយកវត្ថតន្ដលបាន្
ត្ំប ើងបៅបលើដំបូល

②

ការដកយកប្គ្ឿងន្ត្ងលំអ
ខាងកនតងន្ិងខាងប្ៅបចញ

ការដកយកសាារៈខាងកនតងបចញ

ការដកយកឧបករណ៍សំណង់បចញ

ការងារឧបករណ៍ថ្ន្្បោប់
្បោរបបណ្ត
ា ុះអាសន្ន

ការងារបរៀបចំ

ការបរៀបចំជាទុន្
រវ ិធាន្ការជាទុន្

①

ការបបញ្ៅ ញបោយ
ន្បងន្ចក
ការងារបោយថ្ដឬការរ ួទបញ្ចូលរនរ

ការងារប្វ ើបោយថ្ដ

វាងការងារថ្ដន្ិងា៉ា សុីន្

រ ូបភាព 8-9 ឧទហរណ៍ថ្ន្វ ិ្ីសាស្តសាការវាយបំន្បកបោលថ្ន្ការន្បងន្ចកបោយការងារថ្ដ
2) រវ ិ្ីសាស្តសាការងារបទកាន្ិច
បន្ុះគ្ឺជា វ ិ្ីសាស្តសាវាយបំន្បកបោលន្ដលរាល់សាារៈសំណង់សាារៈន្អន កខាងកនតងសាារៈដំបូលន្ិងប្រងឆ្ែ ង
ឹ ជាបដើ
ទ្ត្ូវបាន្វាយបំន្បកបោលជាចទបងបោយកា្ង
ំ បទកាន្ិចបោយផ្ល្ស់ប្របអសា
ូ
ក វា៉ាទ័រ・
ន្ប៉ាលឬ្ុងជាទួ យឧបករណ៍ោប់។
បទុះយា៉ាងណ្តក៏បោយ
បោយសារវាពិបាកកនតងការន្កថ្ចន ប ង
ើ វ ិញន្ូ វអលិត្អលន្ដលបាន្បបងក ើត្ប ើងបោយាន្ន្ត្វ ិ្ីសាស្តសាការងារបទកា
ន្ិច្ត្ូវបាន្ប្បើ ចាប់ទក់ទងន្ឹងការន្កថ្ចន ប ើង វ ិញន្ូ វសាារៈទក់ទងន្ឹងការោាន្សំណង់ (ចាប់ន្កថ្ឆ្ន សណ
ំ ង់)
្ទឃាត្់វាជាបរលការណ៍។
ទយ៉ា ងបទៀត្
ការវាយបំន្បកបោលបបត្ុង្គ្ឹុះបោយប្បើឧបករណ៍ោប់ទិន្្ត្ូវបាន្ប្បើស្ាប់បរលបំណងបអេងបទៀត្បទដូ បចន ុះ
ា៉ាសុន្
ី បំន្បកជាបដើទ្ត្ូវបាន្ប្បើ។

100 (KM)

3) រវ ិ្ីសា្សទំងការងារប្វ ើបោយថ្ដន្ិងបទកាន្ិក
ការងារវាយបំន្បកបោល្ទម តា្ត្ូវបាន្អន្ុវត្ា បោយប្បើទ ំងវ ិ្ីសាស្តសាការងារបោយថ្ដន្ិង វ ិ្ីសាស្តសាការងារបទ
កាន្ិច។
បយាងតាទចាប់ន្កថ្ឆ្ន សណ
ំ ង់្ត្ូវបាន្អន្ុញ្ញញត្ិបអាយដកប្គ្ឿងបរកាខរន្ិងសាារៈខាងកនតងន្ិងសាារៈដំបូលន្ត្ប៉ាុ
បណ្ត
ណ ុះបោយវ ិ្ីសាស្តសាបោយថ្ដន្ិងបដើទបីកបទេ ចប្រងន្ិង្គ្ឹុះបោយប្បើ វ ិ្ីសាស្តសាការងារបទកាន្ិចជាទួ យរន។
បទុះយា៉ាងណ្តក៏បោយ
កនតងករណីពិបសសន្ដលពិបាកជាងបន្ុះបោយសាររចនាសទព ័ន្ធសំណង់ឬបបចៅ កបទសបអេងបទៀត្ស្ាប់ការងារវាយបំ
ន្បកបោលបហើយ វ ិ្ីសាស្តសាការងារបទកាន្ិចក៏អាច្ត្ូវបាន្ប្បើជាទួ យរនន្ដរបដើទបីដកប្គ្ឿងបរ ិកាខរន្ិងសាារៈខា
ងកនតងន្ិងសាារៈដំបូល។ (សូ ទបទើលរ ូបភាព 8-10)

ការ្គ្ប់្គ្ងបនាេប់ពីបញ្ៅ ប់
ការងារវាយបំន្បកបោល

ការ្ត្ួ ត្ពិន្ិត្យបញ្ៅ ប់ការងារវាយក
បទេ ចបោល

(ការឈូ សឆ្យព្ងាបដី / ការសំអាត្)
ការងារបនាេប់ពីបញ្ៅ ប់ការងារវាយបំន្បក
បោល

ការវាយបំន្បកបោល្គ្ឹុះជាបដើទ

ដឹកប្គ្ឿងច្ក្ុន្្ៃ ន្់បចញ

⑨

ការបបញ្ៅ ញបោយ
ន្បងន្ចក

ការន្បងន្ចកបៅការោាន្

ការងារប្វ ើបោយថ្ដ

⑧

ការដកយក្បោប់្បោរបបណ្ត
ា ុះអា
សន្ន បចញ

⑦

ការវាយបំន្បកបោលថ្ន្ន្អនករចនាស
ទព ័ន្ធខាងបលើន្ិងសាារៈខាងប្ៅ

⑥

ការដឹកចូ លន្ិងការត្ំប ើង
ប្គ្ឿងា៉ាសុីន្្ុន្្ៃ ន្់

ការបញ្ញាក់ពីការប
បញ្ៅ ញវត្ថតន្ដលបៅ
បសសសល់

⑤

ការដកយកសំភារៈបសៅបលើ
ដំបូលបចញ

④

ការដកយកយ៉ារជាបដើទ
បចញ

ការដកយកវត្ថតន្ដលបាន្ត្ំ
ប ង
ើ បៅបលើដំបូល

③

ការដកយកប្គ្ឿងន្ត្ងលំ
អខាងកនតងន្ិងខាងប្ៅបចញ

②
ការដកយកសាារៈខាងកនតងបចញ

ការដកយកឧបករណ៍សំណង់បចញ

ការងារឧបករណ៍ថ្ន្្បោប់្ប
ោរបបណ្ត
ា ុះអាសន្ន

ការងារបរៀបចំ

ការបរៀបចំជាទុន្
រវ ិធាន្ការជាទុន្

①

ការងារបោយថ្ដឬការរ ួទបញ្ចល
ូ រនរវា
ងការងារថ្ដន្ិងា៉ាសុីន្

រ ូបភាពទី 8-10 ឧទហរណ៍ថ្ន្វ ិ្ីសាស្តសាវាយបំន្បកបោបោយន្បងន្ចកន្ដលរ ួទាន្ការងារប្វ ើបោយថ្ដន្ិងបទកាន្ិច

101 (KM)

រវ ិ្ីសាស្តសាថ្ន្ការវាយបំន្បកបោលសំណង់ន្ដលាន្ប្រងន្ដក (អត្ថ បទ ទំព័រទី138)

8.2.2.

រវ ិ្ីសាស្តសាវាយបំន្បកបោលស្ាប់សណ
ំ ង់ន្ដលាន្ប្រងន្ដករ ួទាន្វ ិ្ីសាស្តសាការងារបោយថ្ដ
រវ ិ្ីសាស្តសាការងារបទកាន្ិចន្ិង រវ ិ្ីសាស្តសារ ួទាន្ការងារប្វ ើបោយថ្ដន្ិងបទកាន្ិច។
បៅបពលការងារវាយបំន្បកបោលសំណង់ន្ដលាន្ប្រងន្ដកន្ដលាន្កទព ស់ោប់ពី5mប ង
ើ បៅ
្បធាន្ការងារ្ត្ូវប្ជើសបរ ើសន្ិងោត្់តាំងន្ិងដឹកនាំបោយផ្លេល់។
1) រវ ិ្ីសាស្តសាការងារបោយថ្ដ
បន្ុះជាវ ិ្ីសាស្តសាន្ដលសិបបករវាយកបទេ ចបោលបោយថ្ដបោយប្បើឧបករណ៍ថ្ដដូ ចបោយជាឧបករណ៍អាន្ិងផ្លេច់
បោយឧសម ័ន្ ន្ដករស់ន្ិងញញួរជាបដើទបពលវាយកបទេ ចបោលសាារៈសំណង់ សាារៈខាងកនតង
សាារៈដំបូលន្ិងប្រងឆ្ែ ឹងជាបដើទ។ បៅបពលប្បើសំភារៈប្រងន្ដកវ ិ្ីសាស្តសាបោយថ្ដ្ត្ូវបាន្ប្បើជាចទបង។
បទុះយា៉ាងណ្តក៏បោយ កនតងករណីបន្ុះបៅបពលវាយបំន្បកបោលសំភារៈន្ដលាន្ា៉ាស់្ំ
វាោំបាច់្ត្ូវប្វ ើសាពយជាបបណ្ត
ា ុះអាសន្ន ជាទុន្បោយប្បើឧបករណ៍សទច
ូ ចល័ត្ជាបដើទស្ាប់សុវត្ថ ិភាព។
2) រវ ិ្ីសាស្តសាការងារបទកាន្ិច
បន្ុះគ្ឺជា វ ិ្ីសាស្តសាវាយបំន្បកបោលន្ដលរាល់សាារៈសំណង់សាារៈន្អន កខាងកនតងសាារៈដំបូលន្ិងប្រងឆ្ែ ង
ឹ ្ត្ូវ
បាន្វាយកបទេ ចបោលបោយន្ត្កា្ំងបទកាន្ិចជាចទបង បោយផ្ល្ស់បដ ូរ្ុង រ ឺ្ុងរបស់បអសាកវា៉ាទ័រ・
ន្ប៉ាលបៅឧបករណ៍កាត្់កបទេ ចប្រងន្ដក។
បទុះយា៉ាងណ្តក៏បោយ
ដូ ចរនន្ឹងករណីសណ
ំ ង់បឈើបនាុះសំណង់ប្បើន្ត្វ ិ្ីសាស្តសាការងារបទកាន្ិច្ត្ូវបាន្្ទឃាត្់ជាបរលការណ៍បោយ
ចាប់ន្កថ្ឆ្ន សណ
ំ ង់។
3) ការងាររ ួទបញ្ចល
ូ ការងារសំណង់បោយថ្ដន្ិងបទកាន្ិច
ការងារវាយបំន្បកបោល្ទម តា្ត្ូវបាន្អន្ុវត្ា បោយរ ួទាន្ការងារប្វ ើបោយថ្ដន្ិងការងារបទកាន្ិច។
បទបបញ្ញ ត្ា ិថ្ន្ចាប់សាីពកា
ី រន្កថ្ឆ្ន សណ
ំ ង់គ្ដ
ឺ ូ ចរនន្ឹងសំណង់ប្វ ព
ើ ីបឈើជាបដើទន្ដរ។
្សបដៀងន្ឹងបលខ 1)
បៅបពលវាយបំន្បកបោលសំភារៈន្ដលាន្ា៉ាស់្ំវាោំបាច់្ត្ូវសាពយវាជាបបណ្ត
ា ុះអាសន្ន បោយប្បើឧបករណ៍សទច
ូ ច
ល័ត្ជាបដើទជាទុន្បដើទបីសុវត្ថ ិភាព។

ការបបញ្ៅ ញបោយន្បង
ន្ចក

ការងារបទកាន្ិច

រ ូបភាព 8-11 ឧទហរណ៍ថ្ន្វ ិ្ីសាស្តសាវាយកបទេ ចបោលបោយន្បងន្ចកាបោយការងារបទកាន្ិច
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ការ្គ្ប់្គ្ងបនាេប់ពីបញ្ៅ ប់
ការងារវាយបំន្បកបោល

ការ្ត្ួ ត្ពិន្ិត្យបញ្ៅ ប់ការងារវាយ
កបទេ ចបោល

(ការឈូ សឆ្យព្ងាបដី / ការសំអាត្)
ការងារបនាេប់ពីបញ្ៅ ប់ការងារវាយបំន្ប
កបោល

ដឹកប្គ្ឿងច្ក្ុន្្ៃ ន្់បចញ

ការងារប្វ ើបោយថ្ដ

⑦
ការវាយបំន្បកបោល្គ្ឹុះជាបដើទ

ការន្បងន្ចកបៅការោា
ន្

⑥

ការដកយក្បោប់្បោរបបណ្ត
ា ុះ
អាសន្ន បចញ

⑤

ការវាយបំន្បកបោលថ្ន្រចនាសទព ័
ន្ធ ខាងបលើន្ិងសាារៈខាងប្ៅ

ការបញ្ញាក់ពីការប
បញ្ៅ ញវត្ថតន្ដលបៅ
បសសសល់

④

ការដឹកចូ លន្ិងការត្ំប ើង
ប្គ្ឿងា៉ាសុីន្្ុន្្ៃ ន្់

③

ការវាយបំន្បកបោលបលើសំ
ភារៈបសៅបលើដំបូល

②

ការដកយកប្គ្ឿងន្ត្ងលំ
អខាងកនតងន្ិងខាងប្ៅបចញ

ការដកយកសាារៈខាងកនតងបចញ

ការដកយកឧបករណ៍សំណង់បចញ

ការងារឧបករណ៍ថ្ន្្បោប់
្បោរបបណ្ត
ា ុះអាសន្ន

ការងារបរៀបចំ

ការបរៀបចំជាទុន្
រវ ិធាន្ការជាទុន្

①

8.2.3.

រវ ិ្ីសាស្តសាវាយកបទេ ចបោលសំណង់ប្វ ព
ើ ីបបត្ុងន្ដលាន្របារន្ដក (អត្ថ បទ ទំព័រទី139)

រវ ិ្ីសាស្តសាថ្ន្ការវាយបំន្បកបោលសំណង់ប្វ ើពីបបត្ុងន្ដលាន្របារន្ដក (tekkotsu konkurito
kouzou)្ត្ូវបាន្បងាាញដូ ចខាងប្កាទ។
បៅបពលប្វ ើការបលើសណ
ំ ង់ប្វ ព
ើ ីបបត្ុងន្ដលាន្របារន្ដកន្ដលាន្កទព ស់ោប់ពី5ｍប ើងបៅ
្បធាន្ការងារ្ត្ូវប្ជើសបរ ើសន្ិងោត្់តាំងន្ិងអាលប
់ ញ្ញាផ្លេល់។
1) រវ ិ្ីសាស្តសាវាយទងគ ិច
(1) រវ ិ្ីសាស្តសាា៉ាសុីន្បំន្បក
បន្ុះគ្ឺជា វ ិ្ីសាស្តសាកនតងការវាយបំន្បកបោលន្ដលប្បើន្ត្កា្ំងធារាសាស្តសាប៉ាុបណ្ត
ណ ុះបោយផ្ល្ស់បដ ូរ្ុងរបស់បអសាកវា៉ា
ទ័រ・ន្ប៉ាលបៅឯកតាា៉ាសុីន្បំន្បក្ំ។ ក៏ាន្ឧបករណ៍ា៉ាសុន្
ី បំន្បកបោយថ្ដអងន្ដរ។
ា៉ាសុន្
ី បំន្បកខានត្្ំស្ាប់ការវាយបំន្បកបោលបបត្ុងា៉ាស់្ំបហើយា៉ាសុីន្បំន្បកបោយថ្ដស្ាប់ការវាយបំ
ន្បកបោលសំភារៈខានត្ត្ូ ចឬការវាយកបទេ ចបោលន្អន កខ្ ុះ សពវ ថ្ងៃ បន្ុះបគ្ប្បើជាញឹកញប់។ បទុះជាយា៉ាងណ្តក៏បោយ
សំបលងរំខាន្ន្ិងរំញ័រទំន្ងជាបកើត្ាន្ដូ បចន ុះ្ត្ូវន្ត្ោត្់ វ ិធាន្ការទប់ទល់ស្ាប់ការងារបៅត្ំបន្់ទី្ក ុង។
ខាងប្កាទបន្ុះគ្ឺជា្បការ្ប ុង្បយ័ត្នសខា
ំ ន្់បអ
ំ ុត្ន្ដល្ត្ូវយល់ដឹងបៅបពលប្បើ វ ិ្ីសាស្តសាា៉ាសុន្
ី បំន្បក។
① ចំបពាុះឯកតាា៉ាសុន្
ី បំន្បក ភាាប់សទបហត្ុអលបៅន្ឹងដងសន្ទ ូច ថ្ដ
សុទន្ិងរមន្ការពិបាកស្ាប់ត្ួា៉ាសុន្
ី បោយលកខ ណៈជាក់លាក់ដូចជាទំងន្់ជាបដើទ។
②
ត្ំប ើងន្ិងដកឯកតាា៉ាសុន្
ី បំន្បកបនាុះប្វ តា
ើ ទប្កាទការដឹកនាំរបស់បទបញ្ញាការការងារន្ដលាន្បទពិបសា្
ន្៍។
③ បលើកទឹកចិត្ាន្ូវការន្ងទំន្ិងការ្ត្ួ ត្ពិន្ត្
ិ យ។
④ ្ប ុង្បយ័ត្នចំបពាុះការបលចធា្យប្បងបចញពីទុបយាប្ពាុះសាព្ប្បង្បបេទធារាសាស្តសាគ្ឺខពស់។
⑤ រ ូបរាងថ្ន្ពនា្កប្បើសទ្សបន្ឹងការប្បើ្បាស់។
(2) រវ ិ្ីសាស្តសាបាល់ន្ដក
បន្ុះគ្ឺជា វ ិ្ីសាស្តសាការវាយបំន្បកបោលន្ដលបាល់ន្ដកាន្ទំងន្់្បន្ហល1បតាន្
្ត្ូវបាន្ពយ
ួ របោយឧបករណ៍សទច
ូ ្ំដូចជាឧបករណ៍សទច
ូ ខានត្្ំបហើយបន្ុះ្ត្ូវបាន្ប្បើជាបបា៉ាលបដើទបីបុកជាទួ យវត្ថតន្ិ
ងវាយបំន្បកបោល។ បទើលបៅវ ិ្ីសាស្តសាសទ័យទុន្ ប៉ាុន្ន្ា ាន្លកខ ណៈបំអ្ិចបំផ្ល្ញគ្ឺខា្ំង។
បោយសារវាបបងក ើត្សំបលងរំខាន្ន្ិងរំញរ័ ជាប្ចើន្ បចចតបបន្ន វា្ត្ូវបាន្បគ្ប្បើន្ត្កនតងករណីពិបសស។
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2) រវ ិ្ីសាស្តសាបំន្បក
(1) រវ ិ្ីសាស្តសាបំន្បក
បន្ុះគ្ឺជា វ ិ្ីសាស្តសាវាយបំន្បកបោលន្ដលបំន្បកបោយា៉ាសុន្
ី ធារាសាស្តសាបោយផ្ល្ស់បដ ូរ្ុងថ្ន្បអសាកវា៉ាទ័រ・
ន្ប៉ាលបៅឧបករណ៍បំន្បកសាព្ធារាសាស្តសា។ ងមៗ
ី បន្ុះ
ក៏ាន្ា៉ាសុន្
ី ន្ដលាន្បរលបៅស្ាប់ន្ត្វាយបំន្បកបោល។ បទុះបីជា្ូ លី្ត្ូវបាន្បបងក ើត្ក៏បោយ
សំបលងរំខាន្ន្ិងរំញ័រទិន្្ត្ូវបាន្បបងក ើត្ប្ចើន្បទ
បហើយ្បសិទធភាពការងារក៏ខពសដ
់ ូ បចន ុះវាគ្ឺជា វ ិ្ីសាស្តសាន្ដល្ត្ូវបាន្បគ្ប្បើយា៉ាងទូ លំទូលាយបំអុត្នាបពលបចចតបបន្ន ។
ន្ីត្ិ វ ិ្ីការងាររបស់ា៉ាសុីន្បំន្បកគ្ឺដូចរនន្ឹងរ ូបភាព 8-11ជាបរលការណ៍ន្ដរ ប៉ាុន្ន្ា ①ន្ិង②
គ្ឺជាការងារន្ដលលកខ ណៈពិបសសស្ាប់ា៉ាសុន្
ី បំន្បក។
① តាទបរលការណ៍ វាយបំន្បកបោលតាទលំោប់លំបោយគ្ឺ្នឹទ កាេរ្កាល្ទំទទៃ ន្់(surabu) ជញ្ញាំង
ន្ិងសសរ្ត្ូវបាន្តាទលំោប់ ពីជាន្់ខាងបលើរហូ ត្ដល់ជាន្់ប្កាទបរៀងរាល2ឬ3គ្ំលាត្
បហើយបនាេប់ទកបោយបំន្បកជាបំន្ណកត្ូ ចៗបោយា៉ាសុីន្បំន្បកស្ាប់បំន្ណកត្ូ ចៗ
ន្បងន្ចករបារន្ដកន្ិងបបត្ុងរ ួចទកដឹកបចញ។
② ជទូ បៅ
្ត្ូវវាយបំន្បកបោលត្ំបន្់ជុំ វ ិញចបនា្ុះខាងកនតងជាទុន្បហើយទីបំអត្
ុ វាយបំន្បកបោបលើជញ្ញាំងខាងប្ៅ។
បោយទុកជញ្ញាង
ំ ខាងប្ៅ
វាអាចទប់សាកត្់សំបលងរំខាន្ន្ិងការប្ុះបហើរថ្ន្ដុំបបត្ុងបៅខាងប្ៅកនតងកំ ុ ងបពលប្វ កា
ើ រ។
ាន្វ ិ្ីវាយបំន្បកបោលជាន្់ន្ដលកនតងបនាុះា៉ាសុប
ី ំ ន្បក្ត្ូវបាន្បលើកបៅន្អន កខាងបលើថ្ន្សំណង់បោយា៉ាសុីន្
សទច
ូ ន្ិងវាយបំន្បកបោលតាទលំោប់លំបោយពីបលើដំបូលន្ងទទំងវ ិ្ីសាស្តសាវាយបំន្បកបោលបលើដីន្ដលកនតងបនាុះ
ាន្ា៉ាសុីន្បំន្បក្ំ្ត្ូវបាន្ត្ំប ង
ើ បៅបលើដីបហើយ្ត្ូវវាយបំន្បកបោលបចញទំងអស់ពីដ។ី
ន្ីត្ិ វ ិ្ីការងារស្ាប់ការវាយបំន្បកបោលបៅជាន្់ខាងបលើ្ត្ូវបាន្បងាាញដូ ចខាងប្កាទ។
①
្បសិន្បបើដុំបបត្ុងន្ដល្ត្ូវការស្ាប់ការបបងក ើត្ជ្ាលទិន្អាចទទួ លបាន្បោយការវាយបំន្បកបោលPenthou
se បនាុះការវាយបំន្បកបោលន្ូ វ
កាេរ្កាល្ទំទទៃ ន្់ដប
ំ ូ ល(surabu)ជាទុន្បោយប្បើា៉ាសុន្
ី បំន្បកបោយថ្ដបហើយបលើកប ើងា៉ាសុីន្បំន្បកបលើជាន្់
ផ្លេល់បៅប្កាទដំបូល ។
② ពីបលើដំបូលបៅជាន្់ប្កាទវាយបំន្បកបោលជាន្់ន្ីទួយៗចុុះ។
③ បៅកនតងការងារវាយបំន្បកបោលស្ាប់ជាន្់1
ដំបូងវាយបំន្បកបោលន្អន កកណ្ត
ា លបហើយវាយបំន្បកបោលជញ្ញាំងខាងប្ៅចុងប្កាយ។
④ បនាេប់ពវា
ី យបំន្បកបោលជាន្់1រ ួចរាល់បហើយ វាយបំន្បកបោលន្អន កខ្ ុះថ្ន្្កាលន្ិង្ន ឹទបៅជាន្់ខាងប្កាទ
ប្វ ើាត្់បបើកន្ិងប្វ ជ
ើ ្ាលជាទួ យដុំបបត្ុងបហើយទា្ក់ា៉ាសុន្
ី បំន្បកបៅជាន្់ប្កាទ។
⑤ ដុំបបត្ុងន្ិងកំបទចកំទជា
ី បដើទន្ឹង្ត្ូវ្បទូ លបៅជាន្់ទី1 បោយប្បើ្បប្ងបបណ្ត
េ ុះអាសន្ន (dame
ana)ន្ដលបាន្បបើកឬដងជបណាើរយន្ា ។
បទុះបីជាវា្ត្ូវបាន្ោក់ក្ទិត្បោយសទត្ថ ភាពបលើករបស់សទច
ូ ន្ិង្បន្វងដងសន្ទ ូចរបស់ា៉ាសុីន្បំន្បក្ំក៏បោ
យ បចចតបបន្ន ទំងពីរអាច្គ្ប់្គ្ងសំណង់រហូ ត្ដល់10ជាន្់។
រវ ិ្ីសាស្តសាបអេងបទៀត្ន្ឹង្ត្ូវបាន្អន្ុវត្ា ស្ាប់ការវាយបំន្បកបោលសំណង់ខពង់ខពស។់
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8.3.
8.3.1.

រវ ិ្ីសាស្តសាវាយបំន្បកបោលស្ាប់ការងារវ ិសវ កទម សណ
ំ ង់សុី វ ិល (អត្ថ បទ ទំពរ័ ទី144)
រវ ិ្ីសាស្តសាវាយបំន្បកបោលសាពន្ (អត្ថ បទ ទំពរ័ ទី144)

1) រវ ិ្ីសាស្តសាវាយបំន្បកបោលថ្ន្រចនាសទព ័ន្ធន្អន កប្កាទ (សរសរសាពន្)
រចនាសទព ័ន្ធន្អន កប្កាទថ្ន្សាពន្ជា្ទម ត្គ្ឺបបត្ុងា៉ាសន្ដលរមន្របារន្ដកឬប្វ ើពីបបត្ុងរបារន្ដក។
ការវាយបំន្បកបោល្ត្ូវបាន្អន្ុវត្ា បោយវ ិ្ីសាស្តសាា៉ាសុីន្បំន្បកឬវ ិ្ីបអ
ំ ទ តុះ(happa)។ អា្ស័យបលើករណី
រវ ិ្ីសាស្តសារណ្តរន្ខេបលាហៈធាត្ុ រវ ិ្ីសាស្តសាកាត្់ រវ ិ្ីសាស្តសាខួ ងសនល
ូ ឬក៏
រវ ិ្ីសាស្តសាភានក់ងារបំន្បកឋិត្វិ ន្ា ជាបដើទ្ត្ូវបាន្ប្បើជាទួ យរន។
2) រវ ិ្ីសាស្តសាវាយបំន្បកបោលរចនាសទព ័ន្ធន្អន កបលើ (សាពន្ន្ដក)
រចនាសទព ័ន្ធន្អន កបលើថ្ន្សាពន្ជា្ទម តាគ្ឺប្វ ព
ើ ីបបត្ុងរបារន្ដកឬប្វ ើពីប្រងន្ដក។ ការវាយបំន្បកបោល
្ត្ូវបាន្អន្ុវត្ា បោយវ ិ្ីសាស្តសាា៉ាសុន្
ី បំន្បក រវ ើ្ីសាស្តសាបំន្បកឬវ ិ្ីសាស្តសាា៉ាសុីន្កាត្់ប្រងន្ដក។
អា្ស័យបលើករណ រវ ិ្ីសាស្តសារណ្តរន្ខេបលាហៈធាត្ុ រវ ិ្ីសាស្តសាកាត្់ឬ វ ិ្ីសាស្តសាខួ ងសនល
ូ ្ត្ូវបាន្ប្បើជាទួ យរន។
កនតងករណីពិបសសការវាយបំន្បកបោលបោយបំអទុះត (happa)្ត្ូវបាន្ប្បើជាទួ យរន។
ងម ីៗបន្ុះស្ាប់បរលបំណងថ្ន្ការអេិរកេបរ ិសាថន្ាន្គ្ំរ ូសំណង់ជាប្ចើន្ន្ដលឧបករណ៍កាត្់ រ ឺរណ្តរន្ខេបលាហៈ
ធាត្ុ្ត្ូវបាន្ប្បើបដើទបីកាត្់ទំហជា
ំ ក់លាក់ទួយបហើយា៉ាសុីន្សទច
ូ ្ំ្ត្ូវបាន្ប្បើបដើទបីយកសាារៈបចញ។
8.3.2.

រវ ិ្ីសាស្តសាវាយបំន្បកបោលវបំពង់ន្អេង (អត្ថ បទ ទំព័រទី144)

1) រវ ិ្ីសាស្តសាការងារបោយថ្ដ
2) រវ ិ្ីសាស្តសាបំន្បក
3) រវ ិ្ីសាស្តសាដួ លរលំ
8.3.3.

រវ ិ្ីសាស្តសាថ្ន្វាយបំន្បកបោលវជញ្ញាង
ំ សំរាប់រកា ទំន្ប់បបណាញទឹក ទំន្ប់បាង
ំ រលកសទុ្ទកនតងកំពង់ន្អ
ទំន្ប់ទឹកជាបដើទ (អត្ថ បទ ទំព័រទី145)

1) រវ ិ្ីសាស្តសាា៉ាសុន្
ី បំន្បក
្បសិន្បបើា៉ាសុីន្បំន្បកខានត្្ំអាចប្បើបាន្វាយបំន្បកបោល

បោយា៉ាសុីន្បំន្បក្ំ

្បសិន្បបើា៉ាសុីន្បំន្បក្ំទន្
ិ អាចប្បើបាន្វាយបំន្បកបោលបោយា៉ាសុីន្បំន្បកបោយថ្ដ។
រណ្តរន្ខេបលាហៈធាត្ុន្ង
ិ ឧបករណ៍កាត្់ឬភានក់ងារបំន្បកឋិត្ិវន្ា អាចប្បើជាការបំន្បកជាទី1។
2) រវ ិ្ីសាស្តសាបំអទតុះ
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8.3.4.

រវ ិ្ីសាស្តសាថ្ន្ការវាយបំន្បកបោលក្ាលងមចិបញ្ៅ ទ
ើ អ្ វូ (អត្ថ បទ ទំព័រទី145)

1) ្បបេទថ្ន្្កាលងម
(1) ្កាលបៅសូ
(2) ្កាលបបត្ុង
(3) ្កាលឥដា
2) រវ ិ្ីសាស្តសាវាយបំន្បកបោល ្កាលងម ី
(1) រវ ិ្ីសាស្តសាការវាយបំន្បកបោល

្កាលបៅសូ

រវ ិ្ីសាស្តសាា៉ាសុីន្បំន្បកខានត្្ំឬ វ ិ្ីសាស្តសាា៉ាសុីន្បំន្បកបោយថ្ដ្ត្ូវបាន្ប្បើបដើទបីកបទេ ច្សទប់ថ្អេ ន្ង
ិ ្សទប់
ទូ លោាន្របស់អ្ វូ ។ ទ៉ាយងបទៀត្ ា៉ាសុីន្បំន្បកស្ាប់ការវាយបំន្បកបោល

ក្ាលងម្ត្ូវបាន្ប្បើ។

បន្ុះគ្ឺជាគ្ំរ ូបដើទរបស់ា៉ាសុីន្បំន្បលន្ដល្ត្ូវបាន្ប្បើស្ាប់ការវាយបំន្បកបោលសំណង់ជាបដើទ។
វាក៏ាន្ា៉ាសុីន្កាត្់ន្ដលប្បើន្ត្ស្ាប់កាត្់ស្ាប់ការោក់ជាងម ីបៅថ្អេ វា។
(2) រវ ិ្ីសាស្តសាវាយបំន្បកបោល

្កាលបបត្ុង

រវ ិ្ីសាស្តសាវាយបំន្បកបោល្កាលបបត្ុងរ ួទាន្វ ិ្ីសាស្តសាា៉ាសុន្
ី បំន្បកខានត្្ំ រវ ិ្ីសាស្តសាា៉ាសុីន្បំន្បកបោយថ្ដ
រវ ិ្ីសាស្តសាកាត្់ន្ិង វ ិ្ីសាស្តសាខួ ងសនល
ូ ជាបដើទ។ អា្ស័យបលើសាថន្ភាពវ ិ្ីសាស្តសាទំងបន្ុះន្ឹង្ត្ូវបាន្បញ្ចល
ូ រន។
(3) រវ ិ្ីសាស្តសាវាយបំន្បកបោល

ក្ាលឥដា

ទិន្ាន្វ ិ្ីសាស្តសាន្ដលបាន្បបងក ើត្ប ើងស្ាប់ការវាយបំន្បកបោលកំរាលឥដា
ប៉ាុន្ន្ា ាន្វ ិ្ីសាស្តសាា៉ាសុន្
ី បំន្បកខានត្្ំន្ិង វ ិ្ីសាស្តសាា៉ាសុីន្បំន្បកបោយថ្ដ។
វាក៏អាចប្វ ើបោយការងាថ្ដបោយប្បើចបជាបដើទ។
8.3.5.

រវ ិ្ីសាស្តសាកនតងការវាយបំន្បកបោលងម ្ទម ជាត្ិ (អត្ថ បទ ទំព័រទី147)

ាន្ករណីងម្ទម ជាត្ិអាចបលចប ើងបៅកនតងវត្ថតបៅប្កាទដីកនតងកំ ុ ងបពលប្វ ើការវាយបំន្បកបោល

។

្បសិន្បបើដង
ុំ ម ្ទម ជាត្ិាន្ទំហំ្ំប្បើា៉ាសុន្
ី បំន្បកបដើទបីកំបទចវាបហើយយកវាបចញ។
ទ៉ាយងបទៀត្
ា៉ាសុន្
ី សំណង់ស្ាប់ការវាយបំន្បកបោលប្ៅពីា៉ាសុន្
ី បំន្បកទិន្សទ្សបស្ាប់កំបទចងម ្ទម ជាត្បាន្ជាទិ
ន្្ត្ូវប្បើបទ។
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9.

ចាប់ន្ិងបទបបញ្ញ ត្ា ិពាក់ព័ន្ធ
ាន្ចាប់ទួយចំន្ួន្ទក់ទងន្ឹងសុវត្ថ ភា
ិ ពន្ិងសុខភាពអន កប្វ កា
ើ ររ ួទទំងចាប់សវុ ត្ថ ិភាពឧសាហកទម ន្ិងសុខ

ភាព។ ជាពិបសស
ចាប់សុវត្ថ ិភាពឧសាហកទម ន្ិងសុខភាពបាន្ន្ចងអំព្បការនានាន្ដល្ត្ូវប្វ ើបដើទបីធានាសុវត្ថ ភា
ិ ពន្ិងសុខភាពរ
បស់ក
់ ទម កររន្ិងបលើកកទព សកា
់ របបងក ត្
ើ បរ ិយាកាសការងារ្បកបបោយផ្លសុកភាព។
្បការជាក់លាក់ន្ដលទក់ទងន្ឹងការអន្ុវត្ា ចាប់្ត្ូវបាន្ចងអតលបងាាញបៅកនតងបទបញ្ញ ត្ា រិ ោាេិបាលន្ិង្កសួ ង
ន្ិងការជូ ន្ដំណឹង។
្បព័ន្ធចាប់ទក់ទងន្ឹងសុវត្ថ ិភាពន្ិងសុខភាពថ្ន្កទម ករាន្ដូ ចខាងប្កាទ។

ចាប់សុវត្ថ ិភាពឧសាហកទម ន្ិងសុខភាព (ចាប់សុវត្ថ ិភាពន្ិងសុខភាព)

ចារ់

រទរប្ញតរិអន្វតរចារ់្វតថិភាពឧ្ាហក្មមន្ិង្ខ្ភាព (រទរ្ញតរិ្វតថិភាពន្ិង្ខ្ភាព)

រទរ្ញតរិរោា េិបាល
បទបញ្ញាអន្ុវត្ា ចាប់សុវត្ថ ិភាពឧសាហកទម ន្ិងសុខភាព(បទបញ្ញាសុវត្ថ ិភាពន្ិងសុខភាព)

រទរ្ញតរិប្ក្្ួង
ការជ៊ូន្ដំណឹង

្រង់ោររចនា្មព័ន្ភប្គ្ឿងម៉ា ្ីន្្ំណង់ប្រភេទយន្យន្រ

ការជ៊ូន្ដំណឹងជាសាធារណៈ
ចារ់រណរុ េះរណារលជំនាញភរើក្ររភប្គ្ឿងម៉ា ្ីន្្ំណង់ប្រភេទយន្យន្រ(្ប្មរ់ការវយរំផ្រក្ភរល)

រទរញ្ជជអរ់រពំ ិភ្្្រីពី្វតថិភាពន្ិង្ខ្ភាព

រ ូបភាព 9-1 ្បព័ន្ធចាប់ទក់ទងន្ឹងជំនាញបបើកបរប្គ្ឿងា៉ាសុីន្សំណង់្បបេទយាន្យន្ា (ស្ាប់ការវាយបំន្បកបោល)

(បសចកា ីបយាង)
បសៀវបៅន្ណនាំវាយត្ថ្ទ្ ្ន្ិេ័យរបស់្កសួ ងសុខាេិបាលការងារន្ិងសុខុាលភាពស្ាប់ឧសាហកទម ន្ងទំអ
ររ
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9.1.

ចាប់សុវត្ថ ិភាពឧសាហកទម ន្ិងសុខភាពន្ិងបទបញ្ញ ត្ា អ
ិ ន្ុវត្ៅ ាប់សុវត្ថ ភា
ិ ពឧសាហកទម ន្ិងសុខភាព
(ការដក្សង់) (អត្ថ បទ ទំពរ័ ទី149)

ជំពូកទ1 បទបបញ្ញ ត្ា ិទូបៅ
ា្តា3 «កាត្ពវ កិចៅរបស់អាជីវករជាបដើទ»
្បត្ិបត្ា ិករអាជីវកទម ទិន្្ត្ឹទន្ត្្ត្ូវអន្ុវត្ា តាទបទោាន្អបបបរាស្ាប់ការបងាករប្រុះថ្ននក់ការងារន្ដលាន្ន្ចងកនតងចាប់
បន្ុះប៉ាុបណ្ត
ណ ុះបទ
ប៉ាុន្ន្ា ្ត្ូវធានាសុវត្ថ ិភាពន្ិងសុខភាពរបស់កទម ករបៅកន្ន្្ ងប្វ ើការអងន្ដរបោយដឹងពីប រ ិយាកាសការងារ្បកបបោយផ្លសុកភាពន្ិ
ងន្កលំអលកខ ខណឌការងារន្ដល្ត្ូវន្ត្ាន្។ បលើសពីបន្ុះ
្បត្ិបត្ា ិករអាជីវកទម ្ត្ូវសហការជាទួ យវ ិធាន្ការជាត្ិបដើទបីការពារប្រុះថ្ននក់ការងារ។
2 បុគ្គលន្ដលរចនាអលិត្ឬនាំចូលប្គ្ឿងា៉ាសុីន្ ប្គ្ឿងបរ ិកាខរឬប្គ្ឿងបរ ិកាខរបអេងៗ
បុគ្គលន្ដលអលិត្ឬនាំចូលវត្ថតធាត្ុបដើទឬបុគ្គលន្ដលសាងសង់ឬរចនាអររ រចនាប្ ង់
អលិត្ឬនាំចូលវត្ថតទ ំងបន្ុះឬកនតងបពលសាងសង់
្ត្ូវខិត្ខំ្បឹងន្្បងបដើទបីចូលរ ួទចំន្ណកបងាករប្រុះថ្ននក់ការងារន្ដលបណ្ត
ា លទកពីការប្បើ្បាស់របស់របរទ ំងបន្ុះ។
3
អន កន្ដលរកសុីប្វ ើការឱ្យអន កដថ្ទដូ ចជាអន កបដ៉ាការសាងសង់ស្ាប់ការងារសំណង់្ត្ូវន្ត្យកចិត្ាទុកោក់កុំោក់លកខ ខណឌន្ដលអាច
ប៉ាុះពាល់ដល់ការ្បត្ិបត្ា ិការងារ្បកបបោយអនាទ័យន្ិងសុវត្ថ ិភាពដូ ចជាវ ិ្ីសាស្តសាសាងសង់ន្ិងរយៈបពលសាងសង់។
ា្តា4
កទម ករ្ត្ូវបររពតាទ្បការន្ដលោំបាច់បដើទបីការពារប្រុះថ្ននក់ការងារន្ិងពយយាទសហការជាទួ យ វ ិធាន្ការបងាករប្រុះថ្ននក់ការងារ
ន្ដលអន្ុវត្ា បោយ្បត្ិបត្ា ិករអាជីវកទម ន្ិងភាគ្ីពាក់ព័ន្ធដថ្ទបទៀត្។
ជំពូកទី5 បទបញ្ញាសា ីពីប្គ្ឿងា៉ាសុីន្ជាបដើទន្ិងសារធាត្ុប្រុះថ្ននក់
ា្តា45 «ការ្ត្ួ ត្ពិន្ិត្យបោយសវ យ័ត្ជា្បោំ»
្បត្ិបត្ា ិករអាជីវកទម ្ត្ូវប្ើវការ្ត្ួ ត្ពិន្ិត្យបោយសវ យ័ត្ជា្បោំៅអំពី ចំ្យន្ិងប្គ្ឿងា៉ាសុីន្បអេងៗបទៀត្ន្ដល្ត្ូវបាន្កំណត្់
កនតងបទបបញ្ញ ត្ា ិថ្ន្្កសួ ងសុខាេិបាលការងារន្ិងសុខុាលភាពតាទការកំណត្់បោយបទបញ្ញ ត្ា ិរោាេិបាលបហើយកត្់្តាលទធអលបនាុះ។
2
បៅបពលអាជីវករ្ត្ួ ត្ពិន្ិត្យបោយសវ យ័ត្ជា្បោំន្ដលបាន្បញ្ញាក់បោយបទបញ្ញ ត្ា ិរបស់្កសួ ងសុខាេិបាលការងារន្ិងសុខុាលភា
ព (ត្បៅបន្ុះ បៅថ្ន« ការ្ត្ួ ត្ពិន្ិត្យបោយសវ យ័ត្ជា្បោំពិបសស»)
កនតងចំបណ្តទការ្ត្ួ ត្ពិន្ិត្យបោយសវ យ័ត្ប្កាទបទបបញ្ញ ត្ា ិថ្ន្្បការដូ ចរនន្ដលបាន្កំណត្់តាទបទបញ្ញ ត្ា ិរោាេិបាលកនតង្បការា៉ាសុី
ន្ជាបដើទដូ ចទុន្
អន កប្វ ើការន្ដលប្បើ្បាស់បនាុះាន្លកខ ណៈសទបត្ា ិន្ដលបាន្បញ្ញាក់បោយបទបញ្ញ ត្ា ិរបស់្កសួ ងសុខាេិបាលការងារន្ិងសុខុាលភា
ពឬអន កន្ដលបាន្ទទួ លការចុុះប្មុះន្ដលាន្ន្ចងកនតងា្តា 54-3វគ្គ
1កនតងការ្ត្ួ ត្ពិន្ិត្យបោយសវ យ័ត្ជា្បោំជាក់លាក់ថ្ន្ប្គ្ឿងា៉ាសុីន្ជាបដើទ តាទការបសន ើសុំរបស់អនកដថ្ទ
(ត្បៅបន្ុះបៅថ្ន“រអាជីវករ្ត្ួ ត្ពិន្ិត្យ”)រ្ត្ូវន្ត្អន្ុវត្ា ។
3
រដា ទស្តន្ាី្កសួ ងសុខាេិបាលការងារន្ិងសុខុាលភាពបនាុះ្ត្ូវអេពវ អាយបរលការ្ត្ួ ត្ពិន្ិត្យបោយសវ យ័ត្ន្ដលោំបាច់ស្ាប់ការអ
ន្ុវត្ា ឱ្យបាន្្ត្ឹទ្ត្ូវន្ិងាន្្បសិទធភាពថ្ន្ការ្ត្ួ ត្ពិន្ិត្យបោយសវ យ័ត្្សបតាទបទបបញ្ញ ត្ា ិថ្ន្ខណឌទី1។
4 អកេរកាត្់

តារាង 5-1 ចាប់ន្ង
ិ បទបបញ្ញ ត្ា ពា
ិ ក់ព័ន្ធ
ចំណាត់ោនក្់ការប្តួតពិន្ិតយ
ការប្តួតពិន្ិតយមន្ភពលររ់ភសរើមការង្ហរ

រគ្គលអន្វតរ

មប្ន
រទរញ្ជជ្វតថិភាពន្ិង្ខ្ភាពមប្ន170

អនក្ភរើក្ររ

រ្ជីប្តួតពិន្ិតយភៅភពលម៉ា ្ីន្ក្ំពងដំភណើរការ *

រទរញ្ជជ្វតថិភាពន្ិង្ខ្ភាពមប្ន168

រគ្គលផ្ដលផ្តងនំងភោយប្រតិរតរិក្រអាជីវក្មម

នរាងប្តួតពិន្ិតយរយៈភពល3ឆ្នំ

មប្ន171

ការប្តួតពិន្ិតយភោយ្វយត័ ជាប្ររំ
(1ផ្ខ្មាង)

ការប្តួតពិន្ិតយពិភ្្ភោយខ្ៃួន្ឯង
(1ឆ្នំមាង)

រយៈភពលរក្ារទក្នរាងប្តួតពិន្ិតយជាភដើម

គ្ណវឌឍិ

មប្ន169
មប្ន171

(អនក្ប្គ្រ់ប្គ្ង្វតថិភាព)

រទរញ្ជជ្វតថិភាពន្ិង្ខ្ភាពមប្ន167 អនក្ប្តួតពិន្ិតយភៅក្នុងអាជីវក្មម
មប្ន169

អនក្ប្តួតពិន្ិតយផ្ដលជាអជីវក្រប្តួតពិន្ិតយ

មប្ន169-2

នរាងប្តួតពិន្ិតយរយៈភពល3ឆ្នំ
(ភាជរ់្ញ្ជញ្ំគ្នល់ផ្ដលបាន្ប្តួតពិន្ិតយរួចរាល់ភហើយ
)

មប្ន171

* បទុះបីជាទិន្ាន្ន្ចងកនតងចាប់ន្ិងបទបបញ្ញ ត្ា ិក៏បោយ វាជាការចង់រកាទុកលទធអល្ត្ួ ត្ពិន្ិត្យបៅបពលា៉ាសុីន្កំពុងដំបណើរការ។
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ជំពូកទី6 រវ ិធាន្ការណ៍សំរាប់ការងាររបស់កទម ករ
ា្តា61 «ក្ទិត្លកខ ខណឌការងារ»

សដ ំអំពីអវីដដលក្ំណត្់ណដ្ឋយរទរញ្ា ត្ត ិរដ្ឋាេិាលដដលជាការងារម៉ាសីនសទច
ូ និង្រត្ិរត្ត ិការណនែងណទៀត្
្រសិនណរើមិនដមនជាអែ ក្ដដលទទួ លានអាជាារ័ណណស្មរ់ការងារពាក្់ព័នធររស់្រធានការ ិយាល័យការងារ
ណខត្ត ឬអែ ក្ដដលានរញ្ច រ់ការរណ្ុេះរណ្ត
ត លរំនាញទាក្់ទងនឹងការងារពាក្់ព័នធដដលណ្វ ើណ ើងណដ្ឋយអែ ក្
ដដល្ត្ូវានចេះរញ្ា ីណដ្ឋយ្រធានការ ិយាល័យការងារណខត្ត និងអែ ក្ដដលមនរណវឌឍិដដលានក្ំណត្់ក្នុងង
រទរញ្ា ត្ត ិររស់្ក្សួ ងសខាេិាលការងារនិងសខមលភ្ជពវដដល្រត្ិរត្ត ិក្រអារីវក្មម មិនរួ រអនញ្ញាត្ឱ្យ
ចូ លរ ួមក្នុងការងារដដលពាក្់ព័នធ។
2
បុគ្គលប្ៅពីអនកន្ដលអាចប្វ ើអាជីវកទម ពាក់ព័ន្ធបោយអន្ុបលាទតាទបទបបញ្ញ ត្ា ិថ្ន្ខណឌខាងបលើបនាុះទិន្្ត្ូវប្វ ើ
អាជីវកទម ពាក់ពន្
័ ធប យ
ើ ។
3 បុគ្គលន្ដលអាច្បកបទុខរបរពាក់ព័ន្ធតាទបទបបញ្ញ ត្ា ិថ្ន្ខ័ណឌទី1
្ត្ូវាន្ប័ណណបបើកបរឬឯកសារបអេងបទៀត្ន្ដលបញ្ញាក់ពីគ្ណ
ុ វុឌឍិទក់ទងន្ឹងអាជីវកទម ន្ដលពាក់ព័ន្ធបៅបពលប្វ ើ
អាជីវកទម ពាក់ពន្
័ ធ។
4 អកេរកាត្់

គ្ុណវុឌឍិន្ដលត្្ទូវការោំបាច់ស្ាប់អនកបបើកបរា៉ាសុន្
ី
ភ្ម េះម៉ា ្ីន្

機械名

្មតថភាពម្ន្ម៉ា ្ីន្
機械の能力
រន្ទុក្ភលើក្
つり上げ
荷重

ម៉ា ្ីន្្ទូច

クレーン
ម៉ា ្ីន្្ទូច

クレーン

ម៉ា ្ីន្្ទូចប្រភេទដំភណើរការភលើក្ប្មល
床上操作式クレーン
(ផ្កៃ្់ទីជាមួយសទុក្)
（荷とともに移動）

〃
រន្ទុក្ភលើក្
つり上げ
荷重

ម៉ា ្ីន្្ទូចចល័ត
移動式クレーン

អាជា
ា រ័ណណ
免許

5ភនន្ឬភប្ចើន្ជាងភន្េះ
5トン以上
តិចជាង5ភនន្
5トン未満
5ភនន្ឬភប្ចើន្ជាងភន្េះ
5トン以上
តិចជាង5ភនន្
5トン未満
5ភនន្ឬភប្ចើន្ជាងភន្េះ
5トン以上
1ភនន្ឬភប្ចើន្ជាងភន្េះ
1トン以上
តិចជាង5ភនន្
5トン未満

ប្រភេទម្ន្គ្ណវឌឍិ
資格の種類
ការរណរុ េះរណារលជំ នាញ
ការអរ់រំពិភ្្
技能講習
特別教育

○
○
○
○
○
○

តិចជាង1ភនន្
1トン未満
្ប្មរ់ការ ៊ូ្ឆ្យពប្ង្ហរដី ការដឹក្ជ្ជន្ូ ការសទុក្ន្ិង្ប្មរ់ជីក្

整地、運搬、積込み用及び掘削用
ភប្គ្ឿងចប្車両系
ក្្ំណង់ប្រភេទយ
ន្យន្រ
建設機械

ការរប្ងួម (រ៊ូេូ)
締固め（ローラ）
្ប្មរ់ការវយក្ភមទចភរល
解体用

ក្ងតឺន្័រផ្រ៉ាល ក្ងតឺន្័រ្ម
ショベルローダ、フォークローダ
ឡន្ដឹ
ក្ដីរដិររដរ
不整地運搬車

ម៉ា ្់ម៉ា្ីន្

機体質量

○

3ភនន្ឬភប្
ចើន្ជាងភន្េះ
3トン以上

○

តិចជាង3ភនន្
3トン未満
មិន្មន្ផ្ដន្ក្ំណត់ភទ
制限はない
3ភនន្ឬភប្ចើន្ជាងភន្េះ
3トン以上
ម៉ា ្់ម៉ា្ីន្
機体質量
តិចជាង3ភនន្
3トン未満
1ភនន្ឬភប្ចើន្ជាងភន្េះ
1トン以上
រន្ទុក្អតិររម
最大荷重
តិចជាង1ភនន្
1トン未満
1ភនន្ឬភប្ចើន្ជាងភន្េះ
ទំងន្់សទុក្អតិររម
1トン以上
最大積載量
តិចជាង1ភនន្
1トン未満

○
○
○
○
○
○
○
○

លកខ ណៈសទបត្ា ោ
ិ ំបាច់ស្ាប់កទម ករ
ភ្ម េះការង្ហរ

មតិកាការង្ហរ

作業名

作業内容

អាជាារ័ណណ
免許
1ភនន្ឬភប្ចើន្ជាងភន្េះ
1トン以上
តិចជាង1ភនន្
1トン未満

ការង្ហរភោយពួរមន្ទំពក្់
玉掛け作業

រន្ទុក្ភលើក្
つり上げ荷重

ការង្ហររត់ផ្ចងអារ្រូ្
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

ភធវើការដ៊ូចជាការវយក្ភមទច្ំណង់ផ្ដលអារ្រូ្ប្តូវបាន្ភប្រើ
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ប្រភេទម្ន្គ្ណវឌឍិ
資格の種類
ការរណរុ េះរណារលជំ នាញ
ការអរ់រំពិភ្្
技能講習
特別教育
○
○
(ប្រធាន្ការង្ហរ)
○（作業主任者）
○

[បទបញ្ញ ត្ា រិ ោាេិបាល]
ា្តា20 «ការងារទក់ទងន្ឹងក្ទិត្លកខ ខណឌការងារ»
អាជីវកទម ន្ដលបាន្បញ្ញាក់បៅកនតងបទបញ្ញ ត្ា ិរោាេិបាលប្កាទា្តា61ខណឌទី1 ថ្ន្ចាប់ាន្ដូ ចខាងប្កាទ។
1～11 អកេរកាត្់
12 ការងារបបើកបរប្គ្ឿងសំណង់ន្ដលាន្ទំងន្់3 បតាន្ឬបលើសបន្ុះចុុះបញ្ា ីកនតងតារាងភាាប់ទី7 ទី1 ទី2 ទី3 ឬទី6
ន្ដលអាចប្បើ្បាស់ថ្នទពលបាន្បហើយអាចរត្់បោយខ្ ួន្ឯងបាន្បៅកន្ន្្ ងន្ដលទិន្បាន្បញ្ញាក់
(ទិន្រ ួទបញ្ចល
ូ ការបបើកបរបៅបលើអ្ វូ )
13 ្ត្ូវបាន្លុបបោលត្បៅបន្ុះ

វិសាលភាពន្ិងភពលភវោម្ន្មខ្វិជាជវគ្គរណរុ េះរណារល្ប្មរ់ក្មមក្រក្ប្មិតលក្ាខ្ណឌ ការង្ហរផ្ដលបាន្ោក្់ក្ប្មិតផ្ដលបាន្ក្ំណត់ភោយរដាមប្ន្តីប្ក្្ួង្ខ្េិបាលការង្ហរន្ិង្ខ្មលភាពភោយផ្សអក្ភលើរទរ្ញតរិប្ក្្ួងម្ន្ម
ប្ន83ខ្ណឌ ទី1ភលខ្ទី3 ម្ន្រទរប្ញតរិប្ក្្ួង្រីពីការចេះភ្ម េះន្ិងការនក្់ផ្តងផ្ដលទាក្់ទងន្ឹងរទរញ្ជជផ្សអក្ភលើចារ់ន្ិងចារ់្វតថិភាពឧ្ាហក្មមន្ិង្ខ្ភាព។

◆ ភ្ចក្រីជ៊ូន្ដំណឹងររ្់ប្ក្្ួង្ខ្េិបាលការង្ហរន្ិង្ខ្មលភាពភលខ្144 (ម្ថងទ3
ី 0 ផ្ខ្មីនា ឆ្នំ2009) ◆
មា្ា1និងមា្ា2 ្ត្ូវបាន្លុបបោល
(វគ្គ សិកាសំរាប់កទម ករ្បត្ិបត្េ ិការន្អនកប្គ្ឿងា៉ាសុីន្សំណង់្បបេទយាន្យន្ា )
មា្ា3
ការបណ្តុះបណ្ត
ា លកនតងា្តា99-3 កថ្នខណឌទី1
ថ្ន្ចាប់ស្ាប់អនកន្ដលអាចចូ លរ ួទកនតងការងារា្តា20-12ថ្ន្បទបញ្ញ ត្ា ិ
បនាុះសទ្សប្បការបណដតុះបណ្ត
េ លន្ដលបលើកប ើងជួ រខាងបលើថ្ន្តារាងបនាេប់
្ត្ូរន្ត្ប្វ ើប្ចើន្ជាងបពលបវលាន្ដលបលើកប ើងជួ រខាងប្កាទថ្ន្តារាងដូ ចរនអំពីសាច់បរឿងន្ដលបលើកប ើ
ងជួ រកណ្ត
េ លថ្ន្តារាងដូ ចរនបនាុះ។

ទុខ វ ិជាាវគ្គ សិកា
រចនាសទព ័ន្របស់ា៉ាសុីន្
អាជីវកទម ក្ទិត្លកខ ខណឌ
ការងារជាបដើទ
ទុខងារថ្ន្ឧបករណ៍សុវត្ថ ិ
ភាពទក់ទងន្ឹងា៉ាសុីន្អា
ជីវកទម ន្ដលោក់ក្ទិត្ការ
ងារជាបដើទ
ការ្គ្ប់្គ្ងន្ិងការន្ងទ ំ
ា៉ាសុីន្អាជីវកទម ក្ទិត្លកខ
ខណឌការងារ
រវ ិ្ីសាស្តសាការងារទក់ទងន្ឹ
ងា៉ាសុីន្អាជីវកទម ក្ទិត្ល
កខ ខណឌការងារជាបដើទ
ចាប់ន្ិងបទបបញ្ញ ត្ា ិទក់ទ
ងន្ឹងសុវត្ថ ិភាពន្ិងសុខភា
ព
ករណីប្រុះថ្ននក់ការងារន្ិ
ងវ ិធាន្ការបងាករ

សាច់បរឿង

បពលបវលា

រចនាសទព ័ន្ថ្ន្ប្គ្ឿងបរ ិកាខរន្ដលទក់ទងន្ឹងការរ
ត្់ន្ិងការងាររបស់ា៉ាសុីន្សំណង់្បបេទយាន្យន្ា

1បា៉ាង

ទុខងារថ្ន្ឧបករណ៍សុវត្ថ ិភាពន្ិងស្ត្វំងស្ាប់ា៉ា
សុីន្សំណង់្បបេទយាន្យន្ា

1បា៉ាង

ការ្ត្ួ ត្ពិន្ិត្យន្ិងន្ងទ ំប្គ្ឿងា៉ាសុន្
ី សំណង់្ប
បេទយាន្យន្ា

1បា៉ាង

រវ ិធាន្ការសុវត្ថ ិភាពបយាងបៅតាទវ ិ្ីសាស្តសាការងារ
ទក់ទងន្ឹងប្គ្ឿងា៉ាសុីន្សំណង់្បបេទយាន្យន្ា

1.5បា៉ាង

ចាប់ បទបបញ្ញ ត្ា ិ
្បការពាក់ព័ន្ធបៅកនតងបទបញ្ញាសុវត្ថ ិភាពន្ិងសុខភាព

1.5បា៉ាង

ករណីសិកាអំពីប្រុះថ្ននក់ការងារ

មា្ា4 ការលរភរល

110 (KM)

2បា៉ាង

9.2.

បទបញ្ា ចាប់សុវត្ថ ភា
ិ ពឧសាហកទម ន្ិងសុខភាព (ការដក្សង់) (អត្ថ បទ ទំព័រទី160)

ភាគ្ទី1 រវ ិធាន្ទូ បៅ
ជំពូកទី7 អាជាាប័ណណជាបដើទ
ន្អន កទី3 វគ្គ បណ្តុះបណ្ត
ា លជំនាញ
ា្តា82 «ការបចញវ ិញ្ញញបន្ប័្ត្សារជាងម ីន្ដលបញ្ញាក់ការបញ្ៅ ប់ការបណ្តុះបណ្ត
ា លជំនាញជាបដើទ»
បុគ្គលន្ដល្ត្ូវបាន្បចញវ ិញ្ញញបន្ប័្ត្ថ្ន្ការបញ្ៅ ប់ការបណ្តុះបណ្ត
ា លជំនាញបហើយបចចតបបន្ន បន្ុះកំពុងចូ លរ ួទរ ឺា
ន្បំណងទទួ លយកការងារន្ដលទក់ទងន្ឹងការបណ្តុះបណ្ត
ា លជំនាញ កនតងករណីវាបាត្់បង់ឬខូ ចខាត្
បលើកន្លងន្ត្ករណីន្ដលបាន្ន្ចងកនតងខ័ណឌទី3
្ត្ូវន្ត្បញ្ជន្
ូ ពាកយសុំបចញវ ិញ្ញញបន្ប័្ត្បណ្តុះបណ្ត
ា លជំនាញប ើង វ ិញ (ទ្ទង់ា្តា
18)បៅសាថប័ន្បណ្តុះបណ្ត
ា លន្ដលបាន្ចុុះប្មុះន្ដលបាន្ទទួ ល វ ិញ្ញញបន្ប័្ត្បញ្ៅ ប់ការបណ្តុះបណ្ត
ា លជំនាញបហើយ វ ិ
ញ្ញញបន្ប័្ត្បញ្ៅ ប់ការបណ្តុះបណ្ត
ា លជំនាញ្ត្ូវន្ត្បចញជាងម ី។
2
បៅបពលបុគ្គលន្ដលបាន្កំណត្់កនតងខណឌទុន្បនាុះបៅបពលផ្ល្ស់ប្រប្
ូ
ម ុះរបស់រត្់បលើកន្លងន្ត្ករណីន្ដលបាន្
ន្ចងកនតងខណឌទី3 ្ត្ូវន្ត្បញ្ជន្
ូ ពាយសុជ
ំ ំន្ួស វ ិញ្ញញបន្ប័្ត្បណ្តុះបណ្ត
ា លជំនាញ (ទ្ទង់ា្តា18)
បៅសាថប័ន្បណ្តុះបណ្ត
ា លន្ដលបាន្ចុុះប្មុះន្ដលបាន្ទទួ ល
រវ ិញ្ញញបន្ប្ត្ថ្ន្ការបញ្ៅ ប់ការបណ្តុះបណ្ត
ា លជំនាញ្ត្ូវន្ត្្ត្ូវបាន្សរបសរប ើង វ ិញ។
3 ្ត្ូវបាន្លុបបោលត្បៅបន្ុះ
ភាគ្ទី2 បទោាន្សុវត្ថ ភា
ិ ព
ជំពូកទី2 ប្គ្ឿងា៉ាសុីន្សំណង់ជាបដើទ
ន្អន កទី1 ប្គ្ឿងា៉ាសុន្
ី សំណង់្បបេទយាន្យន្ា
ន្អន កទី1-2 រចនាសទព ័ន្ធ
ា្តា152 «ការត្ំប ង
ើ ចបងក ៀងទុខ»
្បត្ិបត្ា ិករអាជីវកទម ្ត្ូវន្ត្បំពាក់ចបងក ៀងទុខបលើប្គ្ឿងា៉ាសុន្
ី សំណង់្បបេទយាន្យន្ា ជាទួ យ។
បទុះជាយា៉ាងណ្តក៏បោយ
បន្ុះទិន្្ត្ឹទន្ត្បាន្អន្ុវត្ា ចំបពាុះប្គ្ឿងា៉ាសុីន្សំណង់្បបេទយាន្យន្ា ន្ដល្ត្ូវបាន្ប្បើបៅកន្ន្្ ងន្ដលាន្បេ្ ើ
ងបំេ្ឺន្ដល្ត្ូវការស្ាប់ការងារបដើទបីឲ្យាន្សុវត្ថ ភា
ិ ព។
ា្តា153 «ឧបករណ៍ការពារកាល»
សថ ិត្បៅកន្ន្្ ងន្ដលាន្្ន្ិេ័យថ្ន្ប្រុះថ្ននក់ដល់កទម ករបោយសារការបាក់ផ្លេង
ំ ងម។ ល។ ※
1បពលប្បើប្គ្ឿងា៉ាសុីន្សំណង់្បបេទយាន្យន្ា (ាន្កំណត្់បុលដូ ហេ័រ ្តាក់ទ័រ・ន្ប៉ាល ា៉ាសុីន្អទតកកំបទចងម
ប្គ្ឿងងាអល・ន្ប៉ាលន្ិងបអសាកវា៉ាទ័រ・ន្ប៉ាលន្ិងា៉ាសុន្
ី រុុះបរ ើ)
្បត្ិបត្ា ិករអាជីវកទម ្ត្ូវន្ត្បំពាក់បោយឧបករណ៍ការពារកាល※2បលើា៉ាសុន្
ី សំណង់្បបេទយាន្យន្ា ។
ចំណ្ត1
ំ ) «កន្ន្្ ងន្ដលាន្្ន្ិេ័យថ្ន្ការបាក់ផ្លេង
ំ ងមជាបដើទ»គ្ឺជាកន្ន្្ ងន្ដលាន្កន្ន្្ ងជីកបោយបបើកជំហរ
ការងារជីករកន្រ៉ា
កន្ន្្ ងប្វ កា
ើ រសំណង់ដូចជាអ្ វូ រ ូងកនតងដីជាបដើទ្ត្ូវបាន្អន្ុវត្ា បោយប្បើា៉ាសុីន្ពាក់ព័ន្ធបនាុះអាចន្ឹងធា្ក់
បអេ ៀងងម ចុះុ បោយសារការងារបទកាន្ិច។
ចំណ្តទ
ំ ី2) សេ ីអំពឧ
ី បករណ៍ការពារកាលបនាុះ សា ង់ោររចនាសទព ័ន្ធ្ត្ូវបាន្ចងអតលបងាាញបោយសារាចរបលខ559
ថ្ន្ថ្ងៃ 26 ន្ខ9 ឆ្នំ1975។
ន្អន កទី2 ការបងាករប្រុះថ្ននក់ទក់ទងន្ឹងការប្បើ្បាស់ប្គ្ឿងយន្ា សំណង់្បបេទយាន្យន្ា
ា្តា154 «ការ្សាវ្ជាវន្ិង ការកត្់្តា›
បៅបពលអន្ុវត្ា ការងារបោយប្បើប្គ្ឿងា៉ាសុីន្សំណង់្បបេទយាន្យន្ា
្ត្ូវប្វ ើបដើទបីការពារប្រុះថ្ននក់ដល់កទម ករបោយសារន្ត្ការដួ លរលំថ្ន្ា៉ាសុីន្សំណង់្បបេទយាន្យន្ា ន្ិងការដួ លរលំ
ថ្ន្េន ំជាបដើទ
្បត្ិបត្ា ិករអាជីវកទម ្ត្ូវន្ត្ប្វ ើការបសុើបអបងក ត្កន្ន្្ ងន្ដលទក់ទងបៅន្ឹងការងារជាទុន្បហើយលទធ អល្ត្ូវបាន្ក
ត្់្តាសាថន្ភាពលកខ ណៈ្ទង់្ទយន្ិងេូ គ្ពា សាស្តសេជាបដើទ។
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ា្តា155 «ន្អន្ការការងារ»
បៅបពលអន្ុវត្ា ការងារបោយប្បើប្គ្ឿងា៉ាសុីន្សំណង់្បបេទយាន្យន្ា ្បត្ិបត្ា ក
ិ រ
អាជីវកទម ្ត្ូវបបងក ើត្ន្អន្ការការងារជាទុន្ន្ដលអន្ុវត្ា បៅតាទអវ ីន្ដលបាន្ដឹងតាទរយៈការបសុប
ើ អបងក ត្បោយអ
ន្ុបលាទតាទបទបបញ្ញ ត្ា ិថ្ន្ា្តាខាងបលើន្ង
ិ អន្ុវត្ា ការងារតាទន្អន្ការការងារ។
2 ន្អន្ការការងារន្ដលាន្ន្ចងកនតងខណឌខាងបលើ្ត្ូវចងអតលបងាាញន្ូ វចំណុចដូ ចខាងប្កាទ។
1 ្បបេទន្ិងសទត្ថ ភាពរបស់ា៉ាសុន្
ី សំណង់្បបេទយាន្យន្ា ន្ដល្ត្ូវប្បើ
2 អ្ វូ ្បត្ិបត្េ ិការថ្ន្ប្គ្ឿងា៉ាសុន្
ី សំណង់្បបេទយាន្យន្ា
3 រវ ិ្ីប្វ ើការជាទួ យប្គ្ឿងា៉ាសុីន្សំណង់្បបេទយាន្យន្ា
3 បៅបពល្បត្ិបត្ា ិករអាជីវកទម បាន្បបងក ើត្ន្អន្ការការងារន្ដលាន្ន្ចងកនតងខណឌទី1
រត្់្ត្ូវជូ ន្ដំណង
ឹ ដល់កទម ករន្ដលពាក់ពន្
័ ធ អំពី្បការន្ដលាន្ន្ចងកនតង្បការទី2ន្ិងទី3ថ្ន្ខណឌទុន្។
ា្តា156 <បលបឿន្កំណត្់>
បៅបពលប្វ ើការជាទួ យប្គ្ឿងា៉ាសុីន្សំណង់្បបេទយាន្យន្ា (បោយទិន្រាប់បញ្ចល
ូ បលបឿន្អត្ិបរា10
គ្ី ូ ន្ទ៉ា្ត្កនតងទួ យបា៉ាងឬត្ិចជាងបន្ុះ) ្បត្ិបត្ា ិការ
្ត្ូវន្ត្កំណត្់បលបឿន្ថ្ន្ប្គ្ឿងា៉ាសុីន្សំណង់្បបេទយាន្យន្្សបបៅតាទសណ្ត
ា ន្ដីន្ិងសាថន្ភាពេូ ទិសាស្តសាជាបដើ
ទបៅកន្ន្្ ងន្ដលពាក់ព័ន្ធជាទុន្បហើយ្ត្ូវប្វ ើបៅតាទបនាុះ។
2
អន កបបើកបរថ្ន្ប្គ្ឿងសំណង់្បបេទយាន្យន្ា ន្ដលាន្ន្ចងកនតងខណឌទុន្ទិន្្ត្ូវបបើកបរប្គ្ឿងសំណង់្បបេទយា
ន្យន្ា ហួសបលបឿន្កំណត្់ន្ដលាន្ន្ចងកនតងខណឌដន្ដល។
ចំណ្ត)ំ «ជាបដើទ» បៅកនតង« សណ្ត
ា ន្ដីន្ង
ិ សាថន្ភាពេូ ទិសាស្តសាជាបដើទ»
រ ួទាន្ករណីន្ដលាន្ប្គ្ឿងា៉ាសុីន្ន្ិងប្គ្ឿងបរ ិកាខរបអេងបទៀត្្ត្ូវបាន្ដំប ង
ើ ។
ា្តា 157 «ការការពារការធា្ក់ចុុះជាបដើទ»
បៅបពលប្វ ើការបោយប្បើប្គ្ឿងា៉ាសុន្
ី សំណង់្បបេទយាន្យន្ា
្បត្ិបត្ា ិករអាជីវកទម ្ត្ូវន្ត្បងាករការប្រុះថ្ននក់ដល់កទម ករបោយសារា៉ាសុន្
ី សំណង់្បបេទយាន្យន្ា ដួលរលំបិឬ
ធា្ក់ចុុះ តាទអ្ វូ រត្់ា៉ាសុីន្សំណង់្បបេទយាន្យន្ា ការការពារការដួ លជាយអ្ វូ ការពារការងយចុុះដីទិន្បសម រ
ើ ន
រកាទទឹងន្ដល្ត្ូវការ។ ល។ ※1 ្ត្ូវន្ត្ាន្វ ិធាន្ការណ៍ោំបាច់។
2 បៅបពលប្វ ើការជាទួ យប្គ្ឿងា៉ាសុីន្សំណង់្បបេទយាន្យន្ា បលើសាមអ្ វូ ជ្ាលជាបដើទ
្បត្ិបត្ា ិករអាជីវកទម ្ត្ូវោត្់តាំងអន កន្ណនាំ
្បសិន្បបើាន្្ន្ិេ័យប្រុះថ្ននក់ដល់កទម ករបោយសារការដួ លរលំឬធា្ក់ថ្ន្ប្គ្ឿងយន្ា សណ
ំ ង់្បបេទយាន្យន្ា
※2 ទន្ុសេបនាុះ្ត្ូវន្ណនាំា៉ាសុន្
ី សំណង់្បបេទយាន្យន្ា ។
3
អន កបបើកបរប្គ្ឿងយន្ា សណ
ំ ង់្បបេទយាន្យន្ា ន្ដលបាន្កំណត្់កនតងខណឌទុន្បនាុះ្ត្ូវន្ត្អន្ុវត្ា តាទការន្ណនាំន្ដ
លបាន្ន្ណនាំរបស់អនកន្ណនាំ (yudosha)ន្ដលបាន្កំណត្់កនតងខណឌដន្ដល។
ចំណ្ត1
ំ ) «ជាបដើទ» បៅកនតង« រកាទទឹងន្ដល្ត្ូវការជាបដើទ» រ ួទាន្ការដំប ង
ើ ជញ្ញាង
ំ អ្ វូ ន្ិង ផ្ល្កសញ្ញញជាបដើទ
ចំណ្ត2
ំ )
្បសិន្បបើជញ្ញាង
ំ អ្ វូ ្ត្ូវបាន្ដំប ើងបហើយផ្ល្កសញ្ញញ្ត្ូវបាន្កំណត្់យា៉ាង្ត្ឹទ្ត្ូវបដើទបីកុំបអាយាន្្ន្ិេយ
័
ថ្ន្ការដួ លរលំឬធា្ក់ចុុះ វាទិន្ោំបាច់ោក់អនកន្ណនាំបៅកនតងខណឌ2។
ា្តា157-2
្បត្ិបត្ា ិករអាជីវកទម
បៅកន្ន្្ ងន្ដលាន្្ន្ិេយ
័ ប្រុះថ្ននក់ដល់អនកបបើកបរបោយសារការដួ លរលំឬការធា្ក់ចុុះថ្ន្ប្គ្ឿងា៉ាសុន្
ី សំណ
ង់្បបេទយាន្យន្ា ដូចជាជាយអ្ វូ ន្ិងជ្ាលជាបដើទបនាុះ
ាន្រចនាសទព ័ន្ធការពារការដួ លរលំបហើយពយយាទកុំឲ្យប្បើប្គ្ឿងា៉ាសុីន្សំណង់្បបេទយាន្យន្ា បអេងបទៀត្ន្ដល
រមន្ន្ខេ្កវា៉ាត្់បៅអី ន្ងទទំងពយយាទប្វ ឱ្
ើ យអន កបបើកបរប្បើន្ខេ្កវា៉ាត្់បៅអី។
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ា្តា158 «ការការពារការប៉ាុះពាល់»
បៅបពលប្វ ើការជាទួ យប្គ្ឿងា៉ាសុីន្សំណង់្បបេទយាន្យន្ា ្បត្ិបត្ា ិករអាជីវកទម ទិន្្ត្ូវអន្ុញ្ញញត្ិឱ្យកទម ករចូ
លកន្ន្្ ង※
ន្ដលជាកន្ន្្ ងាន្្ន្ិេយ
័ ប្រុះថ្ននក់ដល់កទម ករបោយសារន្ត្ាន្ប៉ាុះពាល់ជាទួ យប្គ្ឿងា៉ាសុន្
ី សំណង់្បបេទ
យាន្យន្ា ន្ដលកំពុងដំបណើរការ។ បទុះយា៉ាងណ្តក៏បោយ
បលើកន្លងន្ត្បៅបពលន្ដលប្វ ើឲ្យន្ណនាំា៉ាសុីន្សំណង់្បបេទយាន្យន្ា បោយន្ត្ងតាំងអន កន្ណនាំ។
2 អន កបបើកបរថ្ន្ប្គ្ឿងា៉ាសុន្
ី សំណង់្បបេទយាន្យន្ា ន្ដលាន្ន្ចងកនតងខណឌទុន្បនាុះ
្ត្ូវន្ត្អន្ុវត្ា តាទការន្ណនាំន្ដលបាន្បញ្ញាក់ខណឌដន្ដលបោយអន កន្ណនាំ។
ចំណ្ត)ំ « ទីតាំងន្ដលអាចបកើត្ាន្ប្រុះថ្ននក់»ទិន្្ត្ឹទន្ត្រ ួទបញ្ចល
ូ ទំងការប្វ ដ
ើ ំបណើររបស់ា៉ាសុីន្ប៉ាុបណ្ត
ណ ុះបទ
ន្ងទទំងត្ំបន្់ដំបណើរការថ្ន្ឧបករណ៍ការងា្បត្ិបត្ា កា
ិ រដូ ចជាថ្ដន្ិងដងសន្ទ ូចជាបដើទ។
ា្តា159 «សញ្ញញ»
បៅបពល្បត្ិបត្ា ិករអាជីវកទម តាំងអន កន្ណនាំស្ាប់្បត្ិបត្ា ិការថ្ន្ប្គ្ឿងា៉ាសុីន្សំណង់្បបេទយាន្យន្ា
រត្់្ត្ូវកំណត្់សញ្ញញជាក់លាក់បហើយប្វ ើឲ្យអន កន្ណនាំអាលស
់ ញ្ញញ។
2
អន កបបើកបរថ្ន្ប្គ្ឿងា៉ាសុីន្សំណង់្បបេទយាន្យន្ា ន្ដលាន្ន្ចងកនតងខណឌទុន្្ត្ូវប្វ ើតាទសញ្ញញន្ដលាន្ន្ចង
កនតងខណឌដន្ដល។
ា្តា160 «រវ ិធាន្ការណ៍ន្ដល្ត្ូវប្វ ើបៅបពលោកបចញពីទីតាំងបបើកបរ»
បៅបពលអន កបបើកបរយាន្យន្ា សំណង់្បបេទយាន្យន្ា ោកបចញពីទតា
ី ំងបបើកបរ
្បត្ិបត្ា ិករអាជីវកទម ្ត្ូវឱ្យអន កបបើកបរាន្វ ិធាន្ការដូ ចខាងប្កាទ។
1 បញ្ចតុះឧបករណ៍ការងារដូ ចជា្ុងន្ិងឧបករណ៍ោប់យក※1បលើដ។ី
2
ោត្់ វ ិធាន្ការបដើទបីការពារការរត្់បគ្ចពីប្គ្ឿងា៉ាសុីន្សំណង់្បបេទយាន្យន្ា ដូចជាបញ្ឈប់ា៉ាសុន្
ី ន្ងទទំងោ
ប់ស្ត្វំងស្ាប់រត្់ ※2 ។
2
អន កបបើកបរន្ដលាន្ន្ចងកនតងខណឌខាងបលើបនាុះ្ត្ូវោត្់ វ ិធាន្ការន្ដលបាន្ន្ចងបៅកនតង្បការន្ីទួយៗថ្ន្ខណឌដ
ន្ដលបៅបពលន្ដលឃា្ត្ឆ្ៃយពីទីតាង
ំ បបើកបររបស់ប្គ្ឿងា៉ាសុីន្សំណង់្បបេទយាន្យន្ា ។
ចំណ្តទ
ំ ី1)
ី បដើទ។
«ជាបដើទ»បៅកនតង«្ុងន្ិងឧបករណ៍ោប់យកជាបដើទ»រ ួទាន្ន្ប៉ាល(shoberu)ន្ិងបន្េ ុះកំោត្់ដជា
ចំណ្តទ
ំ ី2) «ជាបដើទ»បៅកនតង« ការប្បើស្ត្វំងស្ាប់រត្់ជាបដើទ» រ ួទាន្ការបញ្ឈប់បោយឆ្នតកជាបដើទ។
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ា្តា161«បអេរប្គ្ឿងា៉ាសុន្
ី សំណង់្បបេទយាន្យន្ា
បៅបពល្បត្ិបត្េ ិករអាជីវកទម អន្ុវត្ា ការបរ ើបលើឡាន្ដឹកទំន្ិញ។ល។ ※1
បោយការអូ សទញឬរត្់បោយខ្ ួន្ឯងបដើទបីបអេ រប្គ្ឿងយន្ា សំណង់្បបេទយាន្យន្ា
បហើយបៅបពលប្បើកាារ្កាលងនល់ន្ិងការបលើកដីបអាយខព ស់(morido)បដើទបីការពារប្រុះថ្ននក់បោយសារប្គ្ឿងយន្ា សំ
ណង់្បបេទយាន្យន្ា ដួលរលំន្ិងធា្ក់ចុុះ ្ត្ូវអន្ុវត្ា តាទការកំណត្់ដូចត្បៅបន្ុះ។
1 ការបរ ើទំន្ិញគ្ួ រន្ត្្ត្ូវបាន្ប្វ ើប ើងបៅកន្ន្្ ងរាបបសម ើន្ង
ិ រ ឹងាំ។
2 បៅបពលប្បើកាារ្កាលងនល់ សូ ទប្បើកាារ្កាលងនល់ន្ដលាន្※2្បន្វង
ទទឹងន្ិងភាពខា្ង
ំ ្គ្ប់្រន្់បហើយភាាប់វាបោយសុវត្ថ ភា
ិ ពជាទួ យជ្ាល※3សទ្សប។
3 បៅបពលប្បើការបលើកដីបអាយខព ស(់ morido)្ោំងទំន្ប់បបណ្ត
ា ុះអាសន្ន ជាបដើទ
្ត្ូវធានាបាន្ន្ូ វទទឹងន្ិងភាពខា្ំង※4្គ្ប់្រន្់ន្ិងជ្ាលសទរទយ។
ចំណ្តទ
ំ ី1) «ជាបដើទ»បៅកនតង «ឡាន្ដឹកទំន្ិញជាបដើទ» រ ួទាន្រងសបណ្ត
េ ង។
ចំណ្តទ
ំ ី2)
«្គ្ប់្រន្់»ថ្ន្«្បន្វង្គ្ប់្រន្់»គ្ួ រន្ត្្ត្ូវបាន្កំណត្់បោយបយាងបៅបលើទំងន្់ន្ង
ិ ទំហំរបស់ា៉ាសុីន្សំណង់
្បបេទយាន្យន្ា ស្ាប់ន្ដល្ត្ូវបាន្បរ ើ។
ចំណ្តទ
ំ ី3) «ជ្ាលសទ្សប»
សំបៅបៅបលើជ្ាលបៅកនតងត្ំបន្់សុវត្ថ ភា
ិ ពបោយពិោរណ្តបលើសទត្ថ ភាពរបស់ា៉ាសុន្
ី ដូ ចជាកា្ំងប ើងជ
្ាលជាបដើទ។
ចំណ្តទ
ំ ី4) សេ ីអំព«ី ភាពខា្ំងថ្ន្ការបលើកដីបអាយខព ស់(morido)»
្ត្ូវប្វ កា
ើ រោក់បឈើហុបបលើការបលើកដីបអាយខព ស់(morido)ន្ងទទំង
្ត្ូវបាន្ធានាបោយោត្់ វ ិធាន្ការដូ ចប្វ ើឲ្យរ ឹង្គ្ប់្រន្់ជាបដើទ។
ា្តា162 «ការោក់ក្ទិត្បលើការជិុះ»
បៅបពលប្វ ើការជាទួ យប្គ្ឿងា៉ាសុីន្សំណង់្បបេទយាន្យន្ា
្បត្ិបត្ា ិករអាជីវកទម ទិន្្ត្ូវឲ្យកទម ករអងគតយបៅកន្ន្្ ងបអេងបទៀត្ប្ៅពីបៅអីអនកដំបណើរ※បទ។
ចំណ្ត)ំ «បៅអីអនកដំបណើរ» សំបៅបៅបលើបៅអីអនកបបើកបរ បៅអីអនកដំបណើរន្ិងបៅអីបអេងបទៀត្ស្ាប់ប ង
ើ ជិុះ។
ា្តា163 «ការោក់ក្ទិត្បលើការប្បើ្បាស់»
បៅបពលប្វ ើការជាទួ យប្គ្ឿងា៉ាសុីន្សំណង់្បបេទយាន្យន្ា ្បត្ិបត្ា ិករអាជីវកទម ្ត្ូវប្វ ើតាទ※
បសថ រភាពន្ិងទំងន្់អទតកអត្ិបរារជាបដើទន្ដលកំណត្់អា្ស័យបលើរចនាសទព ន្
័ ថ្ន្ប្គ្ឿងា៉ាសុន្
ី សំណង់្បបេទយាន្
យន្ា បនាុះបដើទបីការពារប្រុះថ្ននក់ដល់កទម ករបោយសារន្ត្ការដួ លរលំ់ន្ិងការខូ ចខាត្ដងសន្ទ ូចន្ិងថ្ដជាបដើទ។
ចំណ្ត)ំ «្ត្ូវបាន្កំណត្់រចនាសទព ័ន្ធបនាុះ»
្ត្ូវបាន្ចងអតលបងាាញបោយសា ង់ោររចនាសទព ន្
័ ធ ថ្ន្ប្គ្ឿងា៉ាសុីន្សំណង់្បបេទយាន្យន្ា ។
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ា្តា164 <ការោក់ក្ទិត្បលើការប្បើ្បាស់ស្ាប់បរលបំណងប្ៅពីបរលបំណងចទបង>
្បត្ិបត្ា ិករអាជីវកទម ទិន្្ត្ូវប្បើ※
1ា៉ាសុីន្សាងសង់្បបេទយាន្យន្ា ស្ាប់បរលបំណងណ្តទួ យប្ៅពីការប្បើ្បាស់ជាចទបងថ្ន្ា៉ាសុីន្សំណង់្បបេទ
យាន្យន្ា ដូ ចជាការបលើកប ើងបន្ទតកជាទួ យប្គ្ឿងងាអល・ន្ប៉ាលឬបលើកន្ិងចុុះកទម ករបោយclamshell។

2 បទបបញ្ញ ត្ា ិថ្ន្ខណឌខាងបលើ ទិន្្ត្ូវអន្ុវត្ា កនតងករណីដូចខាងប្កាទបទ។
1 បៅបពលប្វ ើការបលើកប ើងបន្ទតក※2 ្ត្ូវន្ឹងដូ ចខាងប្កាទ។
ក
បៅបពលន្ដលទិន្អាចបជៀសវាងបាន្បោយសារលកខ ណៈការងារឬបៅបពលោំបាច់្ត្ូវអន្ុវត្ា ការងារន្ដលា
ន្សុវត្ថ ិភាព ※3 ។
ខ
បៅបពលន្ដលប្បើបោយភាាប់្បោប់ន្ដល្ត្ូវន្ឹងអវ ីខាងប្កាទ ដូ ចជាទំពក់ shackle
ប្គ្ឿងបចៅន្ដកជាបដើទន្ិងឧបករណ៍បលើកប ើងបអេងបទៀត្ ※4 ។
(1) ្ត្ូវាន្ភាពខា្ំង្គ្ប់្រន្់※5 បយាងតាទបន្ទតកន្ដល្ត្ូវអន្ុវត្ា ។
(2)
ទិន្ាន្្ន្ិេ័យន្ដលបន្ទតកន្ដល្ត្ូវបាន្ពយ
ួ ពីឧបករណ៍ពាក់ព័ន្ធបនាុះធា្ក់ចុុះបោយសារន្ត្ការប្បើ
្បាស់ឧបករណ៍កុំឲ្យរបូ ត្។
(3) រមន្្ន្ិេ័យន្ដលបចញពីឧបករណ៍ការងារ※6។
2 បៅបពលបំបពញការងារប្ៅពីការងារបលើកប ើងបហើយរមន្ប្រុះថ្ននក់ដល់កទម ករបទ។
ចំណ្តទ
ំ ី1) ចំបពាុះ«ជាបដើទ» បៅកនតង «ការបលើកកទម ករន្ិងការបញ្ចតុះបោយclamshellជាបដើទ»
រ ួទាន្ការប្បើ្បាស់ដងសន្ទ ូចន្ិងថ្ដ(amu)ជាបដើទជំន្ួសកាំជបណេើរ។
ចំណ្តទ
ំ ី2) «ការងារបលើកប ើងបន្ទតក» រ ួទាន្ការងាកដងសន្ទ ូចបោយពយ
ួ រឥវា៉ាន្់ន្ិងការរត្់បោយពយ
ួ រឥវា៉ាន្់។
ចំណ្តទ
ំ ី3) កនតង
«បពលន្ដលទិន្អាចបជៀសអុត្បាន្បោយសារលកខ ណៈការងារឬបៅបពលោំបាច់អន្ុវត្ា ការងារ្បកបបោយសុវត្ថ ិភា
ព»
បដើទបីកាត្់បន្ថ យ្ន្ិេ័យថ្ន្ការដួ លរលំដីលាប់ន្ដលជាន្អន កទួ យថ្ន្ការងារជីកបោយប្បើ្បាស់ា៉ាសុីន្សាងសង់្ប
បេទយាន្យន្ា បៅបពលបលើកប ើងកាេរស្ាប់ទប់ដីន្ិងបំពង់humeជាបដើទជាបបណ្ត
ា ុះអាសន្ន
កន្ន្្ ងប្វ ើការត្ូ ចចបងែ ៀត្ដូ បចន ុះ្បសិន្បបើាន្ា៉ាសុីន្សទច
ូ ចល័ត្ចូ លបហើយការងារ្ត្ូវបាន្អន្ុវត្ា ត្ំបន្់ការងារអា
ចន្ឹងាន្ភាពសមតគ្សាមញបហើយ្ន្ិេ័យអាចន្ឹងបកើន្ប ើង។
ចំណ្តទ
ំ ី4) "បៅបពលប្បើបោយភាាប់ឧបករណ៍បលើកប ើងបៅឧបករណ៍ការងារ" ាន្ន្័យថ្នទំពក់ គ្ន្្ ឹុះបសា
ន្ខេបលាហៈធាត្ុ
ន្ខេសងាវក់ពួ យរជាបដើទ្ត្ូវបាន្ភាាប់បៅន្ឹងឧបករណ៍ការងារបដើទបីកុំបអាយងាយរបូ ត្បហើយឧបករណ៍បន្ុះ្ត្ូវបាន្ប្បើ
បដើទបីអទតកបន្ទតក ទិន្រាប់បញ្ចល
ូ ករណីថ្ន្ការបលើកប ើងឥវា៉ាន្់បោយោក់ន្ខេបលាហៈធាត្ុន្ឹង្កញំថ្ន្្ុង
ករណីន្ដល្ត្ូវបាន្បលើកប ើងឥវា៉ាន្់បោយបងវ ិលន្ខេបលាហៈធាត្ុផ្លេល់ន្ឹងថ្ដន្ិងដងសន្ទ ូច។
ចំណ្តទ
ំ ី5) ភាពខា្ំងថ្ន្ឧបករណ៍បលើកប ើងបន្ុះ្ត្ូវាន្កតាាសុវត្ថ ិភាព
(ាន្ន្័យថ្នត្ថ្ទ្ ន្ដលទទួ លបាន្បោយការន្ចកត្ថ្ទ្ បន្ទតកកាត្់ថ្ន្ឧបករណ៍ស្ាប់បលើកប ើងបោយត្ថ្ទ្ បន្ទតក
កនតងខណឌទី3 បលខទី4) គ្ឺ 5ឬបលើសបន្ុះ។
ចំណ្តទ
ំ ី6) «របស់ន្ដលរមន្្ន្ិេ័យរបូ ត្ពីឧបករណ៍ការងារ» ទំពក់ជាបដើទ
ន្ដលភាាប់បោយអារន្ដកបនាុះប្ជៀត្ចូ លន្ិងការអារន្ដកthroat
thickness្គ្ប់្រន្់ន្ងទទ ំងជាការអារន្ដកបរ ិាណទ ំងទូ លថ្ន្ន្អន កភាាប់បនាុះ។
(ចំណ្ត)ំ ការងារ្ត្ូវអន្ុវត្ា បោយា៉ាសុីន្សទច
ូ ចល័ត្ឬអន កន្ដលទទួ លបាន្គ្ុណវុឌឍិថ្ន្ការសាពយ(tamagake)។
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ា្តា165 «ការជួ សជុលជាបដើទ»
បៅបពល្បត្ិបត្ា ិករអាជីវកទម អន្ុវត្ា ការងារជួ សជុលប្គ្ឿងា៉ាសុីន្សំណង់្បបេទយាន្យន្ា ឬដំប ើងឬដកអវ ីត្
ភាាប់
្បត្ិបត្ា ិករអាជីវកទម ្ត្ូវោត្់តាំងបុគ្គលន្ដលន្ឹងដឹកនាំការងារបហើយបអាយបុគ្គលបនាុះោត្់ វ ិធាន្ការដូ ចខាង
ប្កាទ។
1 កំណត្់ន្ីត្ិ វ ិ្ីការងារន្ិងដឹកនាំការងារ។
2 ្ត្ួ ត្ពិន្ិត្យសាថន្ភាពការប្បើ្បាស់បបងាគលសុវត្ថ ភា
ិ ព ប្តកសុវត្ថ ិភាពជាបដើទន្ដលាន្បញ្ញាក់កនតងខណឌទី

1ថ្ន្ា្តាខាងប្កាទ ន្ិងកំណល់ន្ដលាន្បញ្ញាក់បៅកនតងខណឌទី1ថ្ន្ា្ត្166-2។
ា្តា166 «ការការពារប្រុះថ្ននក់បោយសារបញ្ចតុះដងសន្ទ ូចជាបដើទ»
បៅបពល្បត្ិបត្េ ិករអាជីវកទម បលើកដងសន្ទ ូច
ថ្ដរបស់ា៉ាសុន្
ី សំណង់្បបេទយាន្យន្ា ន្ិងប្វ ើការជួ សជុលការ្ត្ួ ត្ពិន្ត្
ិ យជាបដើទបៅប្កាទវាបដើទបីការពារប្រុះថ្នន
ក់ដល់កទម ករបោយសារន្ត្ការធា្ក់ថ្ដន្ិងដងសន្ទ ូចជាបដើទ
ប្វ ើឲ្យកទម ករប្វ ើការជាក់លាក់បនាុះប្បើបបងាគលសុវត្ថ ិភាព ប្តកសុវត្ថ ភា
ិ ពជាបដើទ។
2 កទម ករន្ដលចូ លរ ួទកនតងការងារន្ដលាន្ន្ចងកនតងខណឌទុន្ ្ត្ូវប្បើបបងាគលសុវត្ថ ិភាព ប្តកសុវត្ថ ិភាព។ល។※
ន្ដលាន្ន្ចងកនតងខណឌដន្ដល។
ចំណ្ត)ំ «ជាបដើទ» បៅកនតង «ប្តកសុវត្ថ ភា
ិ ពជាបដើទ» រ ួទបញ្ចល
ូ កំណល់ជាបដើទ។
ា្តា166-2 <ការការពារប្រុះថ្ននក់បោយសារការដួ លជាបដើទថ្ន្អវ ត្
ី ភាាប់់>
បៅបពលដំប ង
ើ ឬដកអវ ត្
ី ភាាប់ស្ាប់ប្គ្ឿងា៉ាសុីន្សំណង់្បបេទយាន្យន្ា
្បត្ិបត្ា ិករអាជីវកទម ្ត្ូវអន្ុញ្ញញត្ឱ្យកទម ករន្ដលចូ លរ ួទកនតងការងារប្បើ្បាស់កណ
ំ ល់កនតងបរលបំណងការពារប្រុះ
ថ្ននក់ដល់កទម ករបោយសារន្ត្ការដួ លថ្ន្អវ ីត្ភាាប់ជាបដើទ។
2 កទម ករន្ដលចូ លរ ួទកនតងការងារន្ដលាន្ន្ចងកនតងខណឌទុន្្ត្ូវប្បើកណ
ំ ល់បៅខណឌដន្ដល។
ា្តា166-3 <ការោក់ក្ទិត្បលើការភាាប់អវីត្ភាាប់>
្បត្ិបត្ា ិករអាជីវកទម ទិន្្ត្ូវភាាប់អវត្
ី ភាាប់បៅន្ឹងប្គ្ឿងា៉ាសុីន្សំណង់្បបេទយាន្យន្ា
ន្ដលបលើសពីទំងន្់ន្ដលបាន្កំណត្់តាទរចនាសទព ន្
័ ធ។
ា្តា 166-4 «បងាាញទំងន្់អវីត្ភាាប់ជាបដើទ»
បៅបពល្បត្ិបត្េ ិករអាជីវកទម ផ្ល្ស់បដ ូរអវ ីត្ភាាប់ថ្ន្ា៉ាសុន្
ី សំណង់្បបេទយាន្យន្ា
ទទៃ ន្់ថ្ន្អវ ីត្ភាាប់បៅទីតាំង្សួ លបទើលស្ាប់អនកបបើកបរ (បៅបពលោក់្ង
ុ
ន្ខេរ៉ា ូត្ជាបដើទ្ត្ូវបាន្ភាាប់បនាុះរ ួទបញ្ជល
ូ ចំណុុះឬទំងន្់អទតកអត្ិប រ ិាថ្ន្្ុង ន្ខេរ៉ា ូត្ជាបដើទ
កនតងអត្ថ បទបន្ុះន្ឹងអន្ុវត្ា ដូចរន។ )
្ត្ូវោក់បងាាញឬា៉ាសុីន្សំណង់្បបេទយាន្យន្ា ្ត្ូវអាល់ឯកសារន្ដលអន្ុញ្ញញត្ឱ្យអន កបបើកបរបញ្ញាក់ពីទទៃ ន្់ថ្ន្អវ ី
ត្ភាាប់។
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ជំពូកទី8-5 ការបងាករប្រុះថ្ននក់កនតងការងារដូ ចជាការវាយបំន្បកបោលសំណង់ប្វ ព
ើ ីបបត្ុង
ា្តា 517-15 «ការងារថ្ន្ការវាយបំន្បកបោលជាបដើទថ្ន្សំណង់ប្វ ព
ើ ីបបត្ុង»
្បត្ិបត្ា ិករអាជីវកទម ្ត្ូវោត្់ វ ិធាន្ការដូ ចខាងប្កាទបៅបពលអន្ុវត្ា ការងារថ្ន្ា្តា6-15-5ថ្ន្បទបញ្ញ ត្ា ។ិ
1 កុំអន្ុញ្ញញត្ឱ្យកទម ករប្ៅពីកទម ករន្ដលពាក់ព័ន្ធចូ លកនតងត្ំបន្់ប្វ ើការ។
2
្បសិន្បបើរំពឹងថ្នាន្្ន្ិេ័យកនតងការអន្ុវត្ា ការងារបោយសារអាកាសធាត្ុអា្កក់ដូចជាខយល់ខា្ំងបេ្ ៀងខា្ង
ំ
្ពិលប្ចើន្ជាបដើទបនាុះបញ្ឈប់ការងារជាក់លាក់។
3 បពលបលើកឬបនាេបឧបករណ៍ន្ិង្បោប់្បោរជាបដើទបនាុះឲ្យកទម ករប្បើន្ខេពយ
ួ រន្ិងកាបូ បពយ
ួ រជាបដើទ។
ា្តា 517-16 «សញ្ញញស្ាប់ការងារទញចុុះប្កាទជាបដើទ»
ករណី្បត្ិបត្ា ក
ិ រអាជីវកទម អន្ុវត្ា ា្តា 6-15-5 ថ្ន្បទបញ្ញ ត្ា ិ
បហើយបពលន្ដលទញជញ្ញាំងខាងប្ៅន្ិងសសរជាបដើទចុុះប្កាទ
បនាុះ្បត្ិបត្ា ិករអាជីវកទម កណ
ំ ត្់សញ្ញញជាក់លាក់អំពកា
ី រទញចុុះប្កាទជាបដើទន្ិងជូ ន្ដំណឹងដល់កទម ករន្ដលពាក់
ព័ន្ធ។
2
ករណីអន្ុវត្ា ការងារដូ ចជាការទញចុុះប្កាទជាបដើទបៅកនតងកថ្នខណឌបលើបន្ុះ្បសិន្បបើាន្្ន្ិេ័យថ្ន្ប្រុះថ្នន
ក់ដល់កទម ករប្ៅពីកទម ករន្ិបយាជិត្ (ត្បៅបន្ុះន្ដលបៅថ្ន“រកទម ករបអេងបទៀត្”)រ
ន្ដលចូ លរ ួទកនតងការងារដូ ចជាការទញចុុះប្កាទជាបដើទ
្បត្ិបត្ា ិករអាជីវកទម ោំបាច់្ត្ូវឱ្យកទម ករន្ិបយាជិត្ន្ដលចូ លរ ួទកនតងការងារដូ ចជាការទញចុុះប្កាទជាក់លាក់អា
ល់សញ្ញញថ្ន្កថ្នខណឌដន្ដលជាទុន្បហើយលុុះ្តាន្ត្បញ្ញាក់ថ្នកទម ករបអេងបទៀត្បាន្ជបទ្ ៀសបចញ
ទិន្អន្ុញ្ញញត្ឱ្យប្វ ើការ ដូ ចជាទញចុុះប្កាទជាក់លាក់ជាបដើទ។
3
កទម ករន្ិបយាជិត្ន្ដលចូ លរ ួទកនតងការងារដូ ចជាការទញចុុះប្កាទជាបដើទកនតងកថ្នខ័ណឌទី1្ត្ូវន្ត្អាលស
់ ញ្ញញជាទុន្
បហើយលុុះ្តាន្ត្បញ្ញាក់ថ្នកទម ករបអេងបទៀត្បាន្ជបទ្ ៀសបចញបៅបពលាន្្ន្ិេយ
័ បងក ប្រុះថ្ននក់បៅកនតងកថ្នខ
ណឌបលើបន្ុះបហើយទិន្អន្ុវត្ា ការងារដូ ចជាទញចុុះប្កាទជាក់លាក់ជាបដើទ។
ា្តា517-17 «ការបរ ើសតាំង្បធាន្ការងារស្ាប់ការវាយបំន្បកបោលសំណង់ប្វ ព
ើ ីបបត្ុង›
ចំបពាុះការងារថ្ន្ា្តា6-15-5 ថ្ន្បទបញ្ញ ត្ា ិ
្បត្ិបត្ា ិករអាជីវកទម ្ត្ូវន្ត្បរ ើសតាំង្បធាន្ការងារស្ាប់ការវាយបំន្បកបោលសំណង់ប្វ ព
ើ ីបបត្ុងបចញពីកនតងចំ
បណ្តទអន កន្ដលបាន្បញ្ៅ ប់ការបណ្តុះបណ្ត
ា លជំនាញកនតងការងារស្ាប់ការវាយបំន្បកបោលសំណង់ប្វ ើពីបបត្ុង។
ា្តា 517-18 <ត្ួ នាទីរបស់្បធាន្ការងារស្ាប់ការវាយបំន្បកបោលសំណង់ប្វ ព
ើ ីបបត្ុង>
្បត្ិបត្ា ិករអាជីវកទម ្ត្ូវឲ្យ្បធាន្ការងារស្ាប់ការវាយបំន្បកបោលសំណង់ប្វ ព
ើ ីបបត្ុងប្វ តា
ើ ទ្បការដូ ចខាង
ប្កាទ។
1 កំណត្់ វ ិ្ីសាស្តសាថ្ន្ការងារន្ិងការោក់កទម ករន្ិងដឹកនាំការងារបោយផ្លេល់។
2
ពិន្ិត្យទុខងារឧបករណ៍្បោប់្បោរន្ខេ្កវា៉ាត្់សវុ ត្ថ ភា
ិ ពជាបដើទន្ិងទួ កការពារបហើយដកអលិត្អលន្ដលខូ ចបច
ញ។
3 ្ត្ួ ត្ពិន្ិត្យការប្បើ្បាស់ន្ខេ្កវា៉ាត្់សុវត្ថ ិភាពជាបដើទន្ិងទួ កការពារ។
ា្តា517-19 «ការពាក់ទួកការពារ»
បៅបពលអន្ុវត្ា ការងារា្តា6-15-5
ថ្ន្បទបញ្ញ ត្ា ្ិ បត្ិបត្ា ិករអីជីវកទម ្ត្ូវឱ្យកទម ករន្ិបយាជិត្ចូ លរ ួទកនតងការងារពាក់ទួកការពារបដើទបីការពារប្រុះថ្នន
ក់ដល់កទម ករបោយសារន្ត្ការប្ុះបហើរឬធា្ក់វត្ថតនានា។
2
កទម ករន្ិបយាជិត្ន្ដលចូ លរ ួទកនតងការងារន្ដលាន្ន្ចងកនតងកថ្នខណឌបលើ្ត្ូវពាក់ទួកការពារន្ដលាន្ន្ចងកនតងក
ថ្នខណឌដន្ដល។
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ភាគ្ទី4 បទបញ្ញាពិបសស
ជំពូកទី2 បទបបញ្ញ ត្ា ិពិបសសសា ីពអ
ី ន កបអាយខៅ ីប្គ្ឿងា៉ាសុន្
ី ជាបដើទ
ា្តា666 «រវ ិធាន្ការណ៍ន្ដល្ត្ូវប្វ ស
ើ ្ាប់អនកបអាយខៅ ីប្គ្ឿងា៉ាសុីន្ជាបដើទ»
បុគ្គលន្ដលាន្ន្ចងកនតងា្តាខាងបលើ (ត្បៅបន្ុះបៅថ្ន "អន កបអាយខៅ ីប្គ្ឿងា៉ាសុន្
ី ជាបដើទ")
្ត្ូវោត្់ វ ិធាន្ការដូ ចត្បៅបន្ុះបៅបពលបអាយខៅ ីប្គ្ឿងា៉ាសុន្
ី ជាក់លាក់ជាបដើទ
បៅ្បត្ិបត្ា ិករអាជីវកទម បអេងបទៀត្។
1 ពិន្ិត្យបទើលា៉ាសុីន្ជាបដើទជាទុន្ ※1 បហើយ្បសិន្បបើាន្ភាពទិន្្ប្កត្ីណ្ត្ត្ូវបាន្រកបឃើញ
បនាុះជួ សជុលវាឬអន្ុវត្ា ការន្ងទំោំបាច់បអេងបទៀត្។
2 ្បគ្ល់ឯកសារន្ដលកត្់ទក
ុ ពីចណ
ំ ុ ចដូ ចខាងប្កាទបៅ្បត្ិបត្ា ិករអាជីវកទម ន្ដលខៅ ា
ី ៉ា សុីន្ជាក់លាក់ជាបដើទ
ក សទត្ថ ភាពរបស់ា៉ាសុីន្ជាបដើទ※2
ខ លកខ ណៈរបស់ា៉ាសុន្
ី ជាបដើទ ន្ិង្បការ្ប ុង្បយ័ត្នបអេងៗស្ាប់ការប្បើ្បាស់របស់វា ※3

2វ
រទរបញ្ា ត្ត ិននខណឌខាងណលើ
ក្នុងក្រណីឲ្យណរខច ីណ្រឿងររ ិកាខរ
អំពីម៉ាសីនជាណដើមដដលជាណោលណៅននការខច ីជាក្់លាក្់ណនាេះ
ដូ ចជាការណ្រើសណរ ើសម៉៉ាសន
ី ណៅណពលទិញម៉ាសីនជាណដើមវការដថរក្ាណៅណ្កាយឲ្យខច ីវក្រណី្រត្ិរត្ត ិក្រអារីវ
ក្មម ានខច ីម៉ាសីនជាណដើមណនាេះណ្វ ើក្ិចចការដដលមចស់ននម៉ាសីនជាក្់លាក្់ណនាេះវ(រារ់រញ្ចល
ូ ទា ំងអារីវក្មម ីឲ្យខច ី
ណ្រឿងររ ិកាខរណដ្ឋយសាថរ័នឲ្យខច ីណ្រឿងររ ិកាខរដដលមនលក្ខ ណៈជាអាណ្តណខត្ត ដដលមនដចងក្នុងម្តា2ខណឌ
ទី6វននចារ់សតីពីការឧរត្ថ មភ្នមូ លនិ្ិឧរក្រណ៍ស្មរ់អារីវក្មម ខាែត្ត្ូ ច។វ(ចារ់ណលខ115វឆ្ែំ1958)វ)វ
មិនអនវត្ត វ※4។

ចំណ្តទ
ំ ី1) «ជាទុន្» ទិន្ោំបាច់ាន្ន្័យថ្ន្ត្ូវពិន្ិត្យបទើលទំងទូ លរាល់បលើកន្ដលឲ្យបគ្ខៅ ីបនាុះបទ
ប៉ាុន្ន្ា វាអាច្ត្ូវបាន្កំណត្់ចំបពាុះន្អន កោំបាច់អា្ស័យបលើសាថន្ភាពប្បើ្បាស់។
ចំណ្តទ
ំ ី2) «សទត្ថ ភាពរបស់ា៉ាសុន្
ី ជាបដើទ»
សំបៅបៅបលើសទត្ថ ភាពន្ដលោំបាច់ស្ាប់ការប្បើ្បាស់ដូចជាបសថ រភាពន្ិងចំណុុះ្ុងស្ាប់ប្គ្ឿងយន្ា សំណង់
្បបេទយាន្យន្ា ។
ចំណ្តទ
ំ ី3) «្បការន្ដល្ត្ូវ្ប ុង្បយ័ត្នកនតងការប្បើ្បាស់បនាុះ(បអេងបទៀត្)»
សំបៅបៅបលើ្បការន្ដល្ត្ូវ្ប ុង្បយ័ត្នកនតងការប្បើ្បាស់ា៉ាសុន្
ី ដូ ចជាវ ិ្ីសាស្តសាប្បើ្បាស់ប្បងឥន្ធ ន្ៈន្ិង វ ិ្ីន្កសំ
រ ួលជាបដើទ។
ចំណ្តទ
ំ ី4) បរលបំណងថ្ន្ខ័ណឌទី2
គ្ឺថ្នវាទិន្អន្ុវត្ា ចំបពាុះអន កទំងឡាយណ្តន្ដលយកទ្ទង់ថ្ន្ការជួ លជាទប្យបាយហិរញ្ញ វត្ថតពីបរលបំណងថ្ន្ា
្តាបន្ុះប យ
ើ ។
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9.3.

សា ង់ោររចនាសទព ន្
័ ប្គ្ឿងា៉ាសុន្
ី សំណង់្បបេទយាន្យន្ា ត្ (ដក្សង់) (អត្ថ បទ ទំព័រទី177)

ា្តា1 «ភាពខា្ំងជាបដើទ»
ា្តា2 «បសថ រភាព»
ា្តា3 (បសថ រភាពថ្ន្ា៉ាសុីន្បុកគ្្ ឹុះន្ិងា៉ាសុីន្ដកគ្្ ឹុះ)
ា្តា4 (បសថ រភាពន្អន កខាងប្កាយថ្ន្ា៉ាសុីន្ជីក (ទិន្រាប់បញ្ចល
ូ ្បបេទកង់រងប្កាុះ)
ន្ិងា៉ាសុីន្ស្ាប់ការវាយបំន្បកបោល(ទិន្រាប់បញ្ចល
ូ ្បបេទកង់រងប្កាុះ))
ា្តា5 «ស្ត្វំងស្ាប់បបើកបរជាបដើទ»
ា្តា6 <ស្ត្វំងស្ាប់ឧបករណ៍ការងារ>
ា្តា7 «ន្អន ក្បត្ិបត្ា ិការថ្ន្ឧបករណ៍ប្វ ដ
ើ ំបណើរជាបដើទ»
ា្តា8
(្បការោំបាច់ស្ាប់្បត្ិបត្ា ិការដូ ចជាទុខងារថ្ន្ន្អនក្បត្ិបត្ា កា
ិ រន្ិង វ ិ្ីសាស្តសា្បត្ិបត្ា កា
ិ រជាបដើទ)
ា្តា9 <ភាពអាចបទើលបឃើញជាបដើទស្ាប់ការបបើកបរ>
ា្តា10 <ប្គ្ឿងបរ ិកាខរបលើកប ើងន្ិងចុុះប្កាទ>
ា្តា11 «ប្គ្ឿងបរ ិកាខរការពារប្រុះថ្ននក់បោយការបលើកន្ិងបនាេបថ្ដជាបដើទ»
ា្តា12 <សូ ចនាករទិសបៅ>
ា្តា13 <ឧបករណ៍បរាទិ៍>
ា្តា13-2 «ឧបករណ៍បញ្ឈប់សវយ
័ ្បវត្ា ិកទម ជាបដើទបៅបពលន្ដលកំ រ ិត្ការងារហួ សកំ រ ិត្»
ា្តា14 «វា៉ាល់សុវត្ថ ភា
ិ ពជាបដើទ»
ា្តា15 «ការបងាាញ»
ា្តា16 <ប្គ្ឿងយន្ា សណ
ំ ង់្បបេទយាន្យន្ា ន្ដលាន្រចនាសទព ន្
័ ធ ពិបសស>
ា្តា17 «ការបលើកន្លងពីពាកយសុ»
ំ

119 (KM)

10. ករណីប្រុះទហន្ា រាយ
រ ូបភាព 10-1
បងាាញពីការផ្ល្ស់ប្រអន
ូ កសា្ប់ន្ិងរបួ សបៅកនតងឧសាហកទម សណ
ំ ង់់បោយឈប់ស្ាករយៈបពល4ថ្ងៃ ឬបលើសពី

ចំន្ួន្ថ្ន្ការបកើត្ប ើង (នាក់)

បន្ុះ។

រ ូបភាព 10-1 ការផ្ល្ស់ប្រអន
ូ កសា្ប់ន្ិងរបួ សបៅកនតងឧសាហកទម សណ
ំ ង់បោយឈប់ស្ាក4ថ្ងៃ ឬបលើសពីបន្ុះ
(ទិន្រាប់បញ្ចល
ូ អន កន្ដលបណ្ត
ា លទកពីប្រុះរញ្ជយ
ួ ដីបៅជប៉ាុន្ភាគ្ខាងបកើត្)
បលើសពីបន្ុះបទៀត្ បៅបពលបុពវបហត្ុថ្ន្ប្រុះទហន្ា រាយន្ដលដក្សង់បចញពីការសា្ប់ន្ិងឈប់ស្ាក4
ថ្ងៃ ឬបលើសពីបន្ុះន្ដលបាន្បកើត្ប ង
ើ កនតងកំ ុ ងឆ្នំ2017 (បហសិឆ្នំទី29)
្ត្ូវបាន្្បទូ លបោយទូ លបហត្ុ្បន្ហល56%
ថ្ន្ប្រុះថ្ននក់ន្ដលបណ្ត
ា លទកពីប្គ្ឿងា៉ាសុីន្សំណង់ជាបដើទស្ាប់ការរឈូ សឆ្យព្ងាបដី ការដឹកជញ្ជន្
ូ
ការអទក
ត ន្ិងស្ាប់ជីក ្បន្ហល 15% គ្ឺស្ាប់ការវាយបំន្បកបោល។
(ឯកសារបយាង) ្កសួ ងសុខាេិបាលការងារន្ិងសុខុាលភាព ឧបបត្ា ិបហត្ុប្រុះថ្ននក់ថ្ន្ប្រុះថ្ននក់ការងារ
បគ្ហទំព័រសុវត្ថ ភា
ិ ពកន្ន្្ ងការងារៈការវ ិភាគ្បលើកតាាប្រុះថ្ននក់ការងារ (ឆ្នំទី2017
ឧសាហកទម សណ
ំ ង់)

120 (KM)

ករណីទ1
ី ងម អន្ណាត្ធា្ក់ចុះុ កនតងកំ ុ ងបពលប្វ ើការបំន្បក
ថមអផ្ណរតធាៃក្់ចេះក្នុងក្ំេុងភពលភធវើការរំផ្រក្

្បបេទការ
ងារ
្បបេទប្រុះ
ថ្ននក់
វត្ថតបងក បហត្ុ

អាជីវកទម ការោាន្សាងសង់អ្ វូ

្ត្ូវបាន្បគ្បុក
ា៉ាសុីន្ស្ាប់ការវាយបំន្បកបោល

អាយុ
ប្មុះជំងឺ

អាយុ59ឆ្នំ
ការបាក់ឆ្ែឹង
(ប្រុះថ្ននក់សា្ប់)

ចំន្ួន្ឆ្នំបទពិ
បសា្ន្៍
បនាេប់ពីចូល

35ឆ្នំ
ថ្ងៃ

ទុខរបរ អន កបបើកបរប្គ្ឿងា៉ាសុីន្សំណង់

សាថន្ភាពប្រុះទហន្ា
រាយបកើត្ប ើង

កនតងអំ ុ ងបពលការងារសាារប្រុះទហន្ា រាយបៅបលើដងអ្ វូ
បោយា៉ាសុីន្បំន្បកកំពុងបំន្បកងមអន្ណាត្បៅបលើជ្ាលបនាុះងមអន្ណាត្បាន្រអិលចុុះបហើយ
បុកបៅអីអនកបបើកបររបស់ា៉ាសុីន្បំន្បកបោយផ្លេល់។

បដើទបហត្ុ

 ទិន្បាន្ប្វ កា
ើ របោយបញ្ញាក់សាថន្ភាពថ្អេងមពីអនកយាទជាបដើទ។
 ្បត្ិបត្ា ិករា៉ាសុីន្បំន្បកបនាុះខវ ុះចំបណុះដឹងអំពសំភារៈដីជាបដើទ។

រវ ិធាន្ការណ៍

 អប់រំ្បត្ិបត្ា ិករា៉ាសុីន្បំន្បកករណីប្រុះទហន្ា រាយដូ ចជាការរអិល។
 ប្បើប្គ្ឿងសំណង់្បបេទយាន្យន្ា បំពាក់បោយឧបករណ៍ការពារកាលស្ាប់ការងារន្ដល
អាចរអិលដូ ចជាដុំងម។
 អន្ុវត្ា ការងារបោយឲ្យអន កយាទជាបដើទតាទោន្សាថន្ភាពការងារ។

121 (KM)

ករណីទ2
ី ការបុកបៅវត្ថតន្ដលធា្ក់ចុុះកនតងកំ ុ ងបពលប្វ កា
ើ រវាយកបទេ ចបោល
ការរក្ភៅវតថុផ្ដលធាៃក្់ចេះក្នុងក្ំេុងភពលភធវកាើ រវយរំផ្រក្ភរល

្បបេទការ
ងារ

អាជីវកទម ការោាន្សំណង់បអេង
បទៀត្

្បបេទប្រុះ
ថ្ននក់

ការដួ លរលំ ការដួ ល

វត្ថតបងក បហត្ុ

ា៉ាសុីន្ស្ាប់ការវាយបំន្បកបោល

អាយុ65ឆ្នំ

អាយុ
ប្មុះជំងឺ

ទុខរបរ

ការបាក់ឆ្ែឹង

ចំន្ួន្ឆ្នំបទពិ
បសា្ន្៍

21ឆ្នំ

បនាេប់ពីចូល

ថ្ងៃ

បទការ

សាថន្ភាពប្រុះទហន្ា
រាយបកើត្ប ើង

កនតងអំ ុ ងបពលថ្ន្ការវាយបំន្បកបោលដំបូលសំណង់ប្កាងន្ដក
្ន ឹទ្ត្ូវបាន្កាត្់បោយឧបករណ៍កាត្់កបទេ ចប្រងន្ដក
បហើយបៅបពលន្ដលវា្ត្ូវបាន្បនាេបបនាុះវាទញន្ខេអគ្គ ិសន្ីប ើងបៅន្អនកខាងបលើថ្ន្្ន ឹទជា
ទួ យរនបហើយបន្េ ុះន្ចកោយរបស់ន្ដលបរៀបចំបបណ្ត
េ ុះអាសន្ន ក៏ធា្ក់ចុុះន្ដរបាន្ជាធា្ក់បៅក
ទម ករន្ដលកំពុងប្វ ើការបៅជិត្បនាុះ។

បដើទបហត្ុ

 ន្អន្ការការងារសទ្សបទិន្្ត្ូវបាន្បបងក ើត្ប ើងបោយន្អែកបលើលកខ ខណឌថ្ន្វត្ថតន្ដល្ត្ូវវា
យបំន្បកបោលប ើយ។
 ទិន្បាន្្ទចូ លបៅកនតងត្ំបន្់ន្ដលប្វ ើការងារវាយកបទេ ចបោលបនាុះ។
 ទិន្បាន្បញ្ញាក់ការោាន្បនាុះទុន្បពលវាយបំន្បកបោលបហើយទិន្បាន្ដកន្ខេអគ្គ ីសន្ីបច
ញ។

រវ ិធាន្ការណ៍

 បសុើបអបងក ត្វត្ថតន្ដល្ត្ូវវាយបំន្បកបោលជាទុន្បហើយបបងក ើត្ន្អន្ការការងារសទ្សបបោ
យន្អែកបលើសាថន្ភាពបនាុះន្ិងអន្ុវត្ា ការងារ្សបតាទន្អន្ការការងារ។
 ្ទចូ លចំបពាុះកន្ន្្ ងន្ដលសំភារៈកាត្់ជាបដើទអាចប្ុះបហើរឬធា្ក់ចុុះបាន្ជាបងក ប្រុះ
ថ្ននក់ដល់កទម ករ។
 អប់រំ្បត្ិបត្ា ិករអំពីន្ីត្ិ វ ិ្ីការងារបោយប្បើឧបករណ៍កាត្់កបទេ ចប្រងន្ដក។

122 (KM)

ករណីទ3
ី ចូ លកនតងកាំការងារបហើយប៉ាុះរបារន្ដក
ច៊ូលក្នុងកាំការង្ហរភហើយរ៉ាេះរបារផ្ដក្

្បបេទការ
ងារ

សន្ា ិសុខ

្បបេទប្រុះ
ថ្ននក់

្ត្ូវបាន្បគ្បុក

វត្ថតបងក បហត្ុ

ា៉ាសុីន្ស្ាប់ការវាយបំន្បកបោល

អាយុ
ប្មុះជំងឺ

ទុខរបរ

អាយុ69ឆ្នំ
ការបាក់ឆ្ែឹង

ចំន្ួន្ឆ្នំបទពិបសា
្ន្៍

បនាេប់ពីចូល

3ឆ្នំ
ថ្ងៃ

អន កយាទ

សាថន្ភាពប្រុះទហន្ា
រាយបកើត្ប ើង

បៅកន្ន្្ ងប្វ កា
ើ រវាយបំន្បកបោល
អន កន្ណនាំរបស់យាន្យន្ា កំពុងន្ណនាំឡាន្ដឹកទំន្ិញស្ាប់ការបបញ្ៅ ញបហើយថ្ដរបស់ា៉ាសុី
ន្សំណង់កនតងកំ ុ ងបពលប្វ កា
ើ របំន្បកបបត្ុងកំពុងបងវ ិលបៅន្កបរបនាុះបហើយរបារន្ដកន្ដល
ជាប់ន្ឹងា៉ាសុីន្បំន្បកត្ូ ចៗបុកអន កន្ណនាំ។

បដើទបហត្ុ

 អន កន្ណនាំបាន្ចូ លបៅកនតងកាំប្វ កា
ើ ររបស់ា៉ាសុីន្សំណង់្បបេទយាន្យន្ា ។
 អន កន្ណនាំរបស់ឡាន្ដឹកទំន្ិញខវ ុះចំបណុះដឹងអំពីការងារសុវត្ថ ិភាពទក់ទងន្ឹងការងារវាយ
បំន្បកបោលដូ ចជាជួ រចល័ត្ថ្ន្ា៉ាសុន្
ី សំណង់្បបេទយាន្យន្ា ជាបដើទ។
 ្បត្ិបត្ា ិករា៉ាសុីន្បំន្បកបបត្ុងទិន្បាន្បញ្ញាក់អំពីអនកណ្តចូ លកាំប្វ កា
ើ រ។

រវ ិធាន្ការណ៍

 ោត្់ វ ិធាន្ការ្ទចូ លបៅកន្ន្្ ងន្ដលាន្្ន្ិេ័យថ្ន្ការទក់ទងជាទួ យា៉ាសុីន្បំន្ប
កបបត្ុងកនតងកំ ុ ងបពលបបើកបរ។
 ្បសិន្បបើទិន្អាចបចៀសអុត្ពីការចូ លបៅកនតងជួ រប្វ ើការរបស់ា៉ាសុីន្
ោត្់តាំងអន កន្ណនាំស្ាប់ា៉ាសុីន្សំណង់
ឲ្យអន កបនាុះន្ណនាំា៉ាសុីន្បំន្បកបបត្ុងតាទសញ្ញញន្ដលបាន្កំណត្់។
 អាលកា
់ រអប់រំសុវត្ថ ិភាពន្ិងសុខភាពដល់អនកន្ណនាំន្ិង្បត្ិបត្ា ិករា៉ាសុីន្បំន្បកបបត្ុង
ជាទុន្ដូ ចជាជួ រថ្ន្ចលនារបស់ប្គ្ឿងយន្ា សំណង់្បបេទយាន្យន្ា ន្ិងករណីប្រុះទហន្ា
រាយជាបដើទ។

123 (KM)

ករណីទ4
ី បាក់ឆ្ែឹងបោយ្ត្ូវបាន្បគ្ៀបថ្ដខាងសាាំរវាងន្ខេពាន្ន្ិងអវ ិត្ភាាប់ស្ាប់ការវាយបំន្បកបោល
បាក្់ឆអឹងភោយប្តូវបាន្ភគ្ៀរម្ដខ្ងសារ ំរវងផ្ខ្ែពាន្ន្ិងអវិតភាជរ់្ប្មរ់ការវយរំផ្រក្ភរល

្បបេទការ
ងារ

អាជីវកទម វ ិសវ កទម សំណង់សុី វ ិលបអេង
បទៀត្

្បបេទប្រុះ
ថ្ននក់

្ត្ូវបាន្បគ្ៀប ្ត្ូវបាន្ជាប់

ប្មុះជំងឺ

ការបាក់ឆ្ែឹង

វត្ថតបងក បហត្ុ

ប្គ្ឿងា៉ាសុីន្សំណង់បអេងៗ

ទុខរបរ

ការងារបលើដី

អាយុ36ឆ្នំ

អាយុ

ចំន្ួន្ឆ្នំបទពិ
បសា្ន្៍

1ឆ្នំ

បនាេប់ពីចូល

ថ្ងៃ

សាថន្ភាពប្រុះទហន្ា
រាយបកើត្ប ើង

កង
ន ត អំ ុ ងបពលថ្ន្ការវាយបប
ំន្ កបោលអេុះបឈ2ជា
ើ ន្់("អំ ុ ងបពការវាយបប
ំន្ កបោល"ក៏អាចប្បៅ
វ ើ បាន្ន្ដរ)បៅបពលផ្ល្សទី់ ងង់កុងត្ឺន្័រន្ដលអាចបត្ប
់ន្ ន្បាន្
៉ាទ័រ
បោយព
ួ យរបៅបលថ្ដើ ថ្ន្ឧបករណោ
៍ ប់បនាុះបៅកង
ន ត សាន្
ថ ភាពន្ដលបាន្្ត្វបគ្ូ ៀបថ្ដរវាងថ្ដរបស់ឧបករណោ
៍ ប់ន្ិងងង់កុងត្ឺន្័រន្ដលអាចបត្ប
់ន្ ន្បាន្បាន្បអាយសញ្ញញបៅបអសាវា
ក・
ន្ប៉ាលបដើទបីផ្ល្ស់ទបា
ី ន្ជាថ្ដរបស់រត្់្ត្ូវបាន្បគ្ៀប។

បដើទបហត្ុ

 ទិន្បាន្បបងក ើត្ន្អន្ការការងារបោយប្បើប្គ្ឿងា៉ាសុីន្សំណង់ដូចជាបញ្ញាក់ការងារបលើក
ប ើងជាបដើទ។
 សាកបលើកប ើងងង់កុងត្ឺន្័រន្ដលអាចបត្់ន្បន្បាន្ជាទួ យន្ឹងការឧបករណ៍ោប់។

រវ ិធាន្ការណ៍

 បបងក ើត្ន្អន្ការការងារបោយប្បើប្គ្ឿងា៉ាសុីន្សំណង់្បបេទយាន្យន្ា ន្ិងប្វ ើការបោយ
ប្វ ើតាទបន្ុះ។
 ្ទផ្ល្ស់ទីបោយបលើកប ើងវត្ថតបោយឧបករណ៍ោប់។
 ប្បើឧបករណ៍សទច
ូ (ាន្ទុខងារសទច
ូ ) បៅបពលប្វ កា
ើ របលើកប ើងវត្ថត។
 ្ទទិន្ឲ្យកទម ករចូ លកនតងកាំប្វ ើការថ្ន្ប្គ្ឿងា៉ាសុីន្សំណង់។

124 (KM)

ករណីទ5
ី បជើងរបស់បុគ្គលិក ្ត្ូវបាន្បគ្ៀបកនតងកំ ុ ងបពលប្វ កា
ើ រផ្ល្ស់បដ ូរអវ ត្
ី ភាាប់
ភជើងររ្់រគ្គលិក្ប្តូវបាន្ភគ្ៀរក្នុងក្ំេុងភពលភធវើការផ្កៃ្់ររាូ អវតី ភាជរ់

អា

្បបេទការ
ងារ

អាជីវកទម ការោាន្សំណង់បអេងបទៀ
ត្

្បបេទប្រុះ
ថ្ននក់

្ត្ូវបាន្បគ្ៀប ្ត្ូវបាន្ជាប់

វត្ថតបងក បហត្ុ

ា៉ាសុីន្ស្ាប់ការវាយបំន្បកបោល

អាយុ

អាយុ41ឆ្នំ

ចំន្ួន្ឆ្នំបទពិ
បសា្ន្៍

3ឆ្នំ

បនាេប់ពីចូល

ថ្ងៃ

ប្មុះជំងឺ

ការបាក់ឆ្ែឹង

ទុខរបរ

អន កបបើកបរឡាន្ដឹកទំន្ិញជាបដើទ

សាថន្ភាពប្រុះទហន្ា
រាយបកើត្ប ើង

បៅកន្ន្្ ងការោាន្ការវាយបំន្បកបោលបដើទបីផ្ល្ស់បដ ូរា៉ាសុីន្ទូ លោាន្របស់ា៉ាសុីន្សំណង់្ប
បេទយាន្យន្ា ពីឧបករណ៍ោប់បៅ្ុង
បពលដកទជតលន្ដលភាាប់ថ្ដន្ិងឧបករណ៍ោប់បចញបទើបឧបករណ៍ោប់បនាុះដួ លបាន្ជា្ត្ូវបា
ន្បគ្ៀបបជើង។

បដើទបហត្ុ

 ទិន្បាន្ោត្់ វ ិធាន្ការការពារការដួ លរលំបៅបពលផ្ល្ស់បដ ូរអវ ីត្ភាាប់។
 កទម ករទិន្បាន្យល់ចាស់ពីន្ីត្ិ វ ិ្ីស្ាប់ការងារផ្ល្ស់បដ ូរអវ ីត្ភាាប់។
 ខវ ុះចំបណុះដឹងអំពីសុវត្ថ ិភាពន្ិងសុខភាពបៅកនតងការងារផ្ល្ស់បដ ូរអវ ីត្ភាាប់។

រវ ិធាន្ការណ៍

 បៅបពលដំប ើងឬដកអវ ីត្ភាាប់បនាុះប្បើកំណល់បដើទបីការពារការភាាប់ឲ្យដួ លលរំ។
 កំណត្់ន្ីត្ិ វ ិ្ីការងារផ្ល្ស់បដ ូរអវ ីត្ភាាប់ន្ិងជូ ន្ដំណឹងដល់កទម ករឱ្យបាន្ហម ត្់ចត្់។
 អប់រំអំពីសវុ ត្ថ ិភាពន្ិងសុខភាពទក់ទងន្ឹងការងារន្ដលាន្សុវត្ថ ិភាពកនតងការផ្ល្ស់បដ ូរអវ ី
ត្ភាាប់។

125 (KM)

ករណីទ6
ី បោយបាត្់បង់ត្ល
ុ យភាពបៅបពលងាកបដើយដួ លធា្ក់
ការបាត់រង់តលយភាពភៅភពលង្ហក្ន្ិងដួលធាៃក្់

្បបេទការ
ងារ

អាជីវកទម ការោាន្សំណង់បអេងបទៀត្

្បបេទប្រុះ
ថ្ននក់

ការដួ លរលំ

វត្ថតបងក បហត្ុ

ា៉ាសុីន្ស្ាប់ការវាយបំន្បកបោល

អាយុ38ឆ្នំ

អាយុ
ប្មុះជំងឺ

ទុខរបរ

សានទជាំ

ចំន្ួន្ឆ្នំបទពិ
បសា្ន្៍

16ឆ្នំ

បនាេប់ពីចូល

ថ្ងៃ

្បត្ិបត្ា ិករប្គ្ឿងា៉ាសុីន្សំណង់

សាថន្ភាពប្រុះទហន្ា
រាយបកើត្ប ើង

កនតងអំ ុ ងបពលថ្ន្ការវាយបំន្បកបោលសំណង់បោយដំប ើងា៉ាសុីន្កាត្់ប្រងន្ដកបៅបលើ
កំបទចកំទីពកា
ី រវាយបំន្បកបោលបនាុះ
ោប់អារទម ណ៍អំពទ
ី ីតាំងឈប់របស់ឡាន្់ដឹកទំន្ិញបចញ
បហើយបៅបពលបងវ ិលន្អនកបងវ ិលខាងបលើន្ិងបញ្ញាក់បនាុះបោយត្ួ ា៉ាសុីន្បាត្់បង់ត្ុលយភាព
បាន្ជាត្ួ ា៉ាសុីន្បាន្ដួ លធា្ក់ពបី លើកំបទចកំទីន្ត្ទេ ង។

បដើទបហត្ុ

 ា៉ាសុីន្្ត្ូវបាន្ត្ំប ើងបៅបលើថ្អេទិន្បសម ើរនបហើយន្អនកបងវ ិលខាងបលើ្ត្ូវបាន្ផ្ល្ស់ប្របៅក
ូ
នត
ងសាថន្ភាពរមន្បសថ រភាព។
 ្បត្ិបត្ា ិករទិន្ាន្ចំបណុះដឹងអំពីបសថ រភាពថ្ន្ត្ួ ា៉ាសុីន្ជាបដើទ។

រវ ិធាន្ការណ៍

 ប្គ្ឿងា៉ាសុីន្សំណង់្បបេទយាន្យន្ា គ្ួ រន្ត្្ត្ូវបាន្ត្ំប ើងបៅបលើដីរាបបសម ើន្ិង រ ឹងាំស
្ាប់ការងារ។
 អប់រំ្បត្ិបត្ា ិករជាទុន្អំពីប្រុះថ្ននក់ថ្ន្ការប្វ កា
ើ របៅបលើថ្អេទិន្បសម រ
ើ ន ន្ិង វ ិ្ី្បត្ិបត្ា ិកា
រ។
 ត្ួ ា៉ាសុីន្បំពាក់ឧបករណ៍ោប់បសថ រភាពបដើទបីជូន្ដំណឹងដល់្បត្ិបត្ា ិករបោយាន្សបទ្ ង
្ពាន្បៅបពលន្ដលបសថ រភាពរបស់ត្ួា៉ាសុីន្ចូ លកនតងត្ំបន្់ប្រុះថ្ននក់។
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សំណួរ្ប ង
ឹ ជាទូ លោាន្អំពីប្គ្ឿងា៉ាសុន្
ជំពូកទី1 ចំបណុះដង
ី សំណង់្បបេទយាន្យន្ា
■សំណួរណលខ1 (្បបេទន្ិងការប្បើ្បាស់ (លកខ ណៈពិបសស) ថ្ន្ា៉ាសុីន្ស្ាប់ការវាយបំន្បកបោលជាបដើទ)
ចូ រប្ជើសបរ ើសការពន្យល់ទួយកនតងចំបណ្តទការពន្យល់ចន្
ំ ួ ន្4ខាងប្កាទទក់ទងន្ឹង្បបេទន្ិងការប្បើ្បាស់
(លកខ ណៈពិបសស)ថ្ន្ា៉ាសុីន្ស្ាប់ការវាយបំន្បកបោលជាបដើទន្ដលទិន្សទរទយបំអត្
ុ ។
(1) ឧបករណ៍បំន្បកគ្ឺជាា៉ាសុីន្ទួ យន្ដលបំពាក់ឯកតាា៉ាសុន្
ី បំន្បក (ា៉ាសុីន្្បបេទវាយទងគ ិច)
ន្ដលាន្ចរនាបោយសាព្ធារាសាស្តសាឬសាព្ខយល់ជាអវ ីត្ភាាប់។
(2)ា៉ាសុន្
ី កាត្់ប្រងន្ដកគ្ឺជាា៉ាសុីន្ទួ យន្ដលបំពាក់អវត្
ី ភាាប់ន្ដលាន្រ ូបរាងកថ្ស្តន្ាស្ាប់កាត្់ប្រងន្ដកជា
បដើទ(រ ួទទំងសំណង់ន្ដលរមន្ជាត្ិន្ដក) ។
(3) ា៉ាសុន្
ី បំន្បកបបត្ុងគ្ឺជាា៉ាសុីន្ន្ដលបំពាក់បោយអវ ីត្ភាាប់ដូចកថ្ស្តន្ាស្ាប់កបំ ទចសំណង់បបត្ុង។
(4)ា៉ាសុន្
ី ោប់ស្ាប់ការវាយបំន្បកបោលគ្ឺជាា៉ាសុន្
ី ទួ យន្ដលបំពាក់ឧបករណ៍ោប់ន្ដលាន្រ ូបរាងជាសទជា
អវ ីត្ភាាប់បដើទបីវាយបំន្បកបោលសំណង់បបត្ុងបហើយោប់ន្ិងបលើកវត្ថតន្ដលវាយបំន្បកបោលបនាុះ

■សំណួរណលខ2 (ពាកយន្ដលទក់ទងន្ឹងប្គ្ឿងា៉ាសុីន្សំណង់្បបេទយាន្យន្ា )
ចូ រប្ជើសបរ ើសពាកយ្ត្ឹទ្ត្ូវពីការពន្យល់ចំន្ួន្4យា៉ាងខាងប្កាទស្ាប់ពាកយន្ដលទក់ទងន្ឹងប្គ្ឿងា៉ាសុីន្សំ
ណង់្បបេទយាន្យន្ា ។
(1) ទំងន្់ា៉ាសុីន្ (ររ ឺា៉ាស់) គ្ឺា៉ាស់សងត្
ួ (ា៉ាស់បោយទិន្បញ្ចល
ូ ប្បងឥន្ធ ន្ៈទឹកជាបដើទ)
ន្ដលដកប្គ្ឿងា៉ាសុន្
ី សំណង់្បបេទយាន្យន្ា ពីឧបករណ៍ការងារគ្ឺជាា៉ាស់របស់ត្ួា៉ាសុន្
ី ។
(2) ទំងន្់ត្ួា៉ាសុីន្ (ឬា៉ាស់)
គ្ឺជាា៉ាស់របស់ា៉ាសុន្
ី សំណង់្បបេទយាន្យន្ា ន្ដលភាាប់ឧបករណ៍ការងារន្ដល្ត្ូវការ ជាា៉ាស់បសើទ
(ា៉ាស់ន្ដលរ ួទបញ្ចល
ូ ឥន្ធ ន្ៈ ប្បងន្ិងទឹកជាបដើទ) ន្ដលរមន្បន្ទតកអទក
ត បលើ្ុងជាបដើទ(រមន្បន្ទតក)។
(3) ទំងន្់ត្ួា៉ាសុីន្ (ឬា៉ាស់) គ្ឺជាអលបូ កថ្ន្ទំងន្់ា៉ាសុន្
ី (ឬា៉ាស) ទំងន្់អទតកអត្ិប រ ិា (ឬា៉ាស)
ន្ិងា៉ាស់ន្ដលទទួ លបាន្បោយគ្ុណសទត្ថ ភាពដឹកអន កដំបណើរដល់បៅ70 គ្ី ូ ្កាទ។
(4) ទំងន្់ា៉ាសុីន្សរុប (ឬា៉ាស់) គ្ឺជាអលបូ កថ្ន្ទំងន្់ា៉ាសុីន្ (ឬា៉ាស់) ទំងន្់អទក
ត អត្ិប រ ិា (ឬា៉ាស់)
ន្ិងា៉ាស់ន្ដលទទួ លបាន្បោយគ្ុណសទត្ថ ភាពដឹកអន កដំបណើរដល់55គ្ី ូ ្កាទ។
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ជំពូកទី2 ទ៉ាូ ទ័រន្ិងឧបករណ៍ធារាសាស្តសាស្ាប់ប្គ្ឿងា៉ាសុន្
ី សំណង់្បបេទយាន្យន្ា
■សំណួរណលខ3 (ទ៉ាូ ទ័រ)
ចូ រប្ជើសបរ ើសការពន្យល់្ត្ឹទ្ត្ូវទួ យកនតងចំបណ្តទការពន្យល់ចំន្ួន្4ខាងប្កាទស្ាប់ទទ័
៉ាូ រ។
(1) ទ៉ាូ ទ័រគ្ឺជាឧបករណ៍ន្ដលាន្ទុខងារបំន្លងការងារបទកាន្ិចបៅជាថ្នទពលបអេងៗ។
(2)ទ៉ាូ ទ័រ្ទម តាន្ដល្ត្ូវបាន្ប្បើស្ាប់ា៉ាសុីន្ជាបដើទរ ួទាន្ា៉ាសុន្
ី ចំបហុះខាងកនតងដូ ចជាា៉ាសុន្
ី ា៉ាសូ ត្ន្ិងា៉ា
សុីន្សាំងន្ិងទ៉ាូ ទ័របអ ិច្ត្ិចដូ ចជាទ៉ាូ ទ័រជាបដើទ។
(3) ជាទូ បៅា៉ាសុីន្សាំង្ត្ូវបាន្បគ្ប្បើជាទ៉ាូ ទ័រជាចទបងស្ាប់ប្គ្ឿងា៉ាសុីន្សំណង់្បបេទយាន្យន្ា ។
(4) ការលាយឥន្ធ ន្ៈប្ចើន្្បបេទ (ប្បង្សាល(keiyu)ប្បងសាំង) ជួ យបបងក ើន្្បសិទធភាពឥន្ធ ន្ៈ។

■សំណួរណលខ4 (ឥន្ធ ន្ៈ ប្បងា៉ាសុីន្)
ចូ រប្ជើសបរ ើសការពន្យល់ទួយកនតងចំបណ្តទការពន្យល់4ខាងប្កាទន្ដលទិន្សទរទយបំអុត្ស្ាប់ប្បងឥន្ធ ន្ៈន្ិង
ប្បងា៉ាសុីន្។
(1) ប្បងា៉ាសុីន្ាន្ទុខងាររំអិល
(2) ប្បងា៉ាសុីន្ាន្ទុខងារន្ដលប្វ ើឲ្យ្ត្ជាក់
(3) ប្បងា៉ាសុីន្ាន្ទុខងារបិទភាាប់។
(4) ប្បងា៉ាសុីន្ទិន្ោំបាច់ប្បើរបស់សាង់ោរន្ដលបាន្កំណត្់បៅកនតងបសៀវបៅន្ណនាំរបស់ា៉ាសុីន្សំណង់ប ើយ។

■សំណួរណលខ5 (្បព័ន្ធធារាសាស្តសា)
ចូ រប្ជើសបរ ើសយកទួ យន្ដល្ត្ឹទ្ត្ូវពីការពន្យល់ចន្
ំ ួ ន្4ខាងប្កាទស្ាប់្បព័ន្ធធារាសាស្តសា។
(1)បោយសារា៉ាសុីន្បូ ទទិន្ន្ទន្ជាា៉ាសុីន្ន្ដលាន្ភាពជាក់លាក់បទវាន្ឹងទិន្្ត្ូវបាន្សឹកឬាន្សានទបោយ្ូ
ី ាច់ជាបដើទ។
លីដីដខ
(2) ចំណ្តថ្ន
ំ សាព្ន្ឹងទិន្បកើន្ប ង
ើ បទ្បសិន្បបើត្្ទង្ត្ូវបាន្សេ ុះ។
(3) ត្្ទងបនាុះលាយ្ូ លីជាទួ យប្បងធារាសាស្តសាបៅកនតងបសៀគ្វ ធា
ី រាសាស្តសា។
(4) បៅបពលន្ដលត្្ទង្ត្ូវបាន្សេ ុះបនាុះសាព្្ត្ូវបាន្ន្កត្្ទូវឱ្យបាន្្ត្ឹទ្ត្ូវ។

128 (KM)

ជំពូកទី3
រចនាសទព ន្
័ ថ្ន្ប្គ្ឿងបរ ិកាខរន្ដលទក់ទងន្ឹងការដំបណើរការា៉ាសុីន្ការវាយបំន្បកបោ
ល
■សំណួរណលខ6 (ឧបករណ៍ន្អន កកង់)
ចូ រប្ជើសបរ ើសទួ យន្ដល្ត្ឹទ្ត្ូវពីការពន្យល់ចំន្ួន្4ខាងប្កាទស្ាប់ឧបករណ៍ន្អន កកង់។
(1)្បសិន្បបើសាព្ខយល់ទបបពកបនាុះសំបកកង់ន្ង
ឹ ្ត្ូវបាន្សងក ត្់បហើយកំបៅន្ដលបបងក ើត្បោយផ្ល្ត្ន្ឹងខា្ង
ំ
ន្ដលបណ្ត
ា លឱ្យរបកបចញ។
(2)បៅបពលសាព្ខយល់ចុុះទបបំណុះទំនាក់ទំន្ងរវាងសំបកកង់ន្ង
ិ ដីន្ឹង្ំបហើយស្ត្វំងកាន្់ន្ត្ាន្្បសិទធភាព
។
(3)វ្រសិនណរើសមព្ខយល់ខពស់ណពក្ណនាេះក្ង់ទា ំងសងខ ខាងនឹងរ៉ាេះនឹងដីណ ើយដនែ ក្ណនេះនឹងសឹក្យា៉ាងណលឿន។
(4) សាព្ខយល់កាន្់ន្ត្ខព សប់ នាុះភាពរ ឹងរបស់សំបកកង់កាន្់ន្ត្រ ឹងបហើយសំបកកង់កាន្់ន្ត្ខា្ំង។

■សំណួរណលខ7 (ឧបករណ៍សវុ ត្ថ ិភាពស្ាប់ា៉ាសុីន្ការវាយកបទេ ចបោលជាបដើទ)
ចូ រប្ជើសបរ ើសយកទួ យន្ដល្ត្ឹទ្ត្ូវពីការពន្យល់ចន្
ំ ួ ន្4ខាងប្កាទន្ដលទក់ទងន្ឹងឧបករណ៍សុវត្ថ ភា
ិ ពថ្ន្ទ៉ាសុី
ន្ការវាយកបទេ ចបោល។
(1) បដើទបីធានាសុវត្ថ ិភាពកនតងបពលបបើកបរន្ិងការងារ
្ត្ូវបាន្ភាាប់ឧបករណ៍រញ
ំ ័រន្ដលអេលកា
់ រ្ពាន្ដល់កទម ករន្ដលពាក់ពន្
័ ធ បោយរំញ័រ។
(2)ចងក ឹុះបលខោក់បសាសុវត្ថ ភា
ិ ពបអេងៗ្ត្ូវបាន្ត្ំប ើងបដើទបីការពារា៉ាសុន្
ី បរលពីការផ្ល្ស់ទីបោយទិន្បាន្រំពង
ឹ
ទុកឬអវ ីត្ភាាប់ពីការផ្ល្ស់ទីបៅបពលា៉ាសុីន្្ត្ូវបាន្្ត្ួ ត្ពិន្ិត្យ ការន្ងទំឬបៅបពលន្ដលការងារឈប់។
(3)្បព័ន្ធ្ត្ួ ត្ពិន្ិត្យគ្ឺជា្បព័ន្ធទួ យន្ដលអន្ុញ្ញញត្ឱ្យអន កបបើកបរពិន្ត្
ិ យបទើលភា្ទៗន្ូ វសាថន្ភាពរបស់ា៉ាសុីន្ន្ដ
លោំបាច់ស្ាប់ការបបើកបរ្បកបបោយសុវត្ថ ភា
ិ ពកនតងកំ ុ ងបពល្បត្ិបត្ា ិការបហើយោស់បត្ឿន្អន កបបើកបរ
បោយបំេ្ឺបេ្ ង
ើ ជាន្ិចៅន្ង
ិ សំបលងបរឿងបរាទិ៍។
(4) បៅបពលប្វ ើការជាទួ យា៉ាសុន្
ី ស្ាប់ការវាយបំន្បកបោលជាក់លាក់
្បត្ិបត្ា ិករអាជីវកទម អាចបន្ា ការងារដន្ដលបទុះបីជាាន្្ន្ិេ័យន្ដលា៉ាសុន្
ី បរលន្ឹងដួ លរលំឬដួ លធា្
ក់បៅកន្ន្្ ងន្ដលរមន្បសថ រភាពដូ ចជាជាយអ្ វូ ឬជ្ាលជាបដើទ។
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ជំពូកទី4
ការោត្់ន្ចងឧបករណ៍ទក់ទងន្ឹងការងារន្ដលភាាប់ន្ឹងអវ ត្
ី ភាាប់ស្ាប់ការវាយបំ
ន្បកបោលជាបដើទ
■សំណួរណលខ8 (ការប្ជើសបរ ើសន្ិងត្ំប ើងា៉ាសុន្
ី បំន្បក)
ចូ រប្ជើសបរ ើសទួ យន្ដល្ត្ឹទ្ត្ូវពីការពន្យល់ចំន្ួន្4ខាងប្កាទទក់ទងន្ឹងការប្ជើសបរ ើសន្ិងត្ំប ង
ើ ា៉ាសុីន្បំ
ន្បក។
(1) ទំហំថ្ន្ឯកតាា៉ាសុន្
ី បំន្បកទិន្ពាក់ព័ន្ធន្ឹងវត្ថតន្ដល្ត្ូវបំន្បកប ើយ។
(2) បរ ិាណប្បងន្ដល្ត្ូវការ សាព្ប្បង ទំងន្់ថ្ន្ឯកតាា៉ាសុន្
ី បំន្បកន្ិងា៉ាសុីន្ទូ លោាន្ទិន្ពាក់ព័ន្ធបទ។
(3) បសៀគ្វ ីធារាសាស្តសារបស់ា៉ាសុីន្ទូ លោាន្ទិន្ពាក់ព័ន្ធន្ឹងការប្ជើសបរ ើសា៉ាសុីន្បំន្បកប យ
ើ ។
(4)ភាាប់ឯកតាា៉ាសុន្
ី បំន្បកបៅន្ឹងថ្ដរបស់ា៉ាសុីន្ទូ លោាន្បោយប្បើទជតលបហើយភាាប់ឯកតាា៉ាសុន្
ី បំន្បកន្ិង
បសៀគ្វ ធា
ី រាសាស្តសាស្ាប់ទស
៉ា ន្
ុី បំន្បកបៅបលើថ្ដបោយទុបយាធារាសាស្តសា។

■សំណួរណលខ9 (លកខ ណៈពិបសសថ្ន្ា៉ាសុន្
ី បំន្បក)
ចូ រប្ជើសបរ ើសការពន្យល់្ត្ឹទ្ត្ូវទួ យកនតងចំបណ្តទការពន្យល់ចំន្ួន្4ខាងប្កាទស្ាប់លកខ ណៈពិបសសថ្ន្ា៉ាសុន្
ី
បំន្បក។
(1)ា៉ាសុន្
ី បំន្បកគ្ឺជា វ ិ្ីសាស្តសាទួ យន្ដលប្វ ឲ្
ើ យពីស្តងបុកន្ឹងពនា្កបហើយកា្ំងជុះឥទធ ិពលបៅបពលបនាុះគ្ឺបផ្លាត្
បលើចុងពនា្កបដើទបីបំន្បកវត្ថតបរលបៅបនាុះ។
(2)កុំប្វ ើការបោយប្បើា៉ាសុីន្បំន្បកបដើទបីបំន្បកថ្អេងមការបំន្បកបបត្ុងឬយកសុីទង
៉ា ត្៍ជាបដើទន្ដលបិទភាាប់បចញ។
(3) ា៉ាសុន្
ី បំន្បកទិន្ប្បើសាព្ប្បងរបស់ា៉ាសុីន្ទូ លោាន្បទ។
(4)វា៉ាសុន្
ី បំន្បកាន្ភាពចល័ត្បខាយបហើយទិន្សទ្សបស្ាប់ការងារលំអិត្បទ។

■សំណួរណលខ10 (្បបេទា៉ាសុីន្បំន្បក)
ចូ រប្ជើសបរ ើសយកទួ យន្ដល្ត្ឹទ្ត្ូវពីការពន្យល់ចន្
ំ ួ ន្4ខាងប្កាទចំបពាុះ្បបេទថ្ន្ឧបករណ៍បំន្បក។
(1) បៅកនតង វ ិ្ីសាស្តសា្បត្ិបត្េ ិ្បបេទ repulsive hydraulic
regeneration្ត្ូវបាន្បលើកប ើងបោយសាព្ធារាសាស្តសាន្ដលាន្សាព្ខព ស់ន្ដលាន្បៅបលើថ្អេ ទទួ លសាព
្ន្អន កប្កាទថ្ន្ពីស្តងបហើយឧសម ័ន្អាសូ ត្បិទបៅន្អន កខាងបលើថ្ន្ពីស្តង្ត្ូវបាន្បងាាប់។
(2) បៅកនតង វ ិ្ីសាស្តសា្បត្ិបត្ា ិការ្បបេទធារាសាស្តសាបោយផ្លេល់
សាព្ធារាសាស្តសាខព ស់ន្ត្ងន្ត្្ត្ូវបាន្អន្ុវត្ា បៅបលើថ្អេ ន្ដលទទួ លសាព្ន្អន កប្កាទថ្ន្ពីស្តង។ បនាេប់ទក
ាន្ន្ត្វ ិ្ីសាស្តសាថ្ន្ការអន្ុវត្ា បលើពស
ី ្ ត ងបោយប្រថ្អេ
ូ ទទួ លសាព្បៅន្អន កខាងបលើថ្ន្ពីស្តងរវាងសាព្ទប
ន្ិងសាព្ខព ស់។
ិ្ី
(3)រវ សាស្តសា្បត្ិបត្េ ិការ្បបេទធារាសាស្តសាបោយផ្លេល់គ្ា
ឺ ន្ន្ត្វ ិ្ីសាស្តសាទួ យន្ដលសាព្ធារាសាស្តសាន្ដលាន្ស
ាព្ខព ស់ន្ត្ងន្ត្្ត្ូវបាន្អន្ុវត្ា បៅបលើថ្អេ ន្ដលទទួ លសាព្បៅន្អន កខាងបលើថ្ន្ពីស្តងបដើទបីប្រថ្អេ
ូ ទទួ លសាព
្បៅន្អនកខាងប្កាទថ្ន្ពីសដតងរវាងសាព្ខព ស់ន្ិងសាព្ទបបដើទបីឲ្យពីសដតងាន្ដំបណើរការ។
(4)វណៅក្នុង្រណេទធារាសាស្តសតណដ្ឋយផ្លេល់វអា្ស័យណលើមដដលឧសម
៉ាូ
័នpropane្ត្ូវានរញ្ចល
ូ ណៅដនែក្ខាងណលើននពីស្ុ
ងណ យ
ើ វាយទងគ ិច្ត្ូវានអនវត្ត ណដ្ឋយការព្ងីក្សមព្ធារាសាស្តសតនិងឧសម ័នអាសូ ត្ដដលានរងាារ់។
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■សំណួរណលខ11 (្បត្ិបត្ា កា
ិ រាិ៉ាសុីន្បំន្បកជាបដើទ )
ចូ រប្ជើសបរ ើសយកទួ យន្ដល្ត្ឹទ្ត្ូវពីការពន្យល់ចន្
ំ ួ ន្4ខាងប្កាទន្ដលទក់ទងន្ឹង្បត្ិបត្ា កា
ិ រាិ៉ាសុីន្បំន្ប
កជាបដើទ។
(1) ្បត្ិបត្ា ិការទូ លោាន្របស់ា៉ាសុន្
ី បំន្បកគ្ឺាន្ន្ត្ប ើងន្ិងចុុះប្កាទថ្ន្ដងសន្ទ ូចប៉ាុបណ្ត
ណ ុះ។
(2)្បត្ិបត្ា ិការគ្ឺដូចរនន្ឹងឧបករណ៍ន្ប៉ាលធារាសាស្តសាន្ដរបលើកន្លងន្ត្្បត្ិបត្ា ិការវាយទងគ ិចរបស់ឯកតាា៉ាសុីន្
បំន្បក។
(3) ទក់ទងន្ឹងន្ប៉ាលធារាសាស្តសា
្កសួ ងន្ដន្ដីបហោារចនាសទព ័ន្ធដឹកជញ្ជន្
ូ ន្ិងបទសចរណ៍បាន្ោក់ក្ទិត្បលើការរ ើករាលោលថ្ន្ា៉ាសុីន្បោយ
ាន្វ ិ្ីសាស្តសា្បត្ិបត្េ ិរ ួទ។
(4) ្បត្ិបត្ា ិការទូ លោាន្របស់ា៉ាសុន្
ី បំន្បក ទិន្រាប់បញ្ចល
ូ ្បត្ិបត្ា ិការវាយទងគ ច
ិ របស់ឯកតាា៉ាសុីន្បំន្បក។

■សំណួរណលខ12 (រវ ិ្ីសាស្តសាប្វ ើការទូ បៅថ្ន្ា៉ាសុន្
ី បំន្បក)
ចូ រប្ជើសបរ ើសការពន្យល់្ត្ឹទ្ត្ូវទួ យកនតងចំបណ្តទការពន្យល់ចំន្ួន្4ខាងប្កាទស្ាប់ វ ិ្ីសាស្តសាប្វ កា
ើ រទូ បៅថ្ន្
ា៉ាសុន្
ី បំន្បក។
(1) ា៉ាសុន្
ី បំន្បកអាចអន្ុវត្ា ការវាយបំន្បកបោលសំណង់ន្ិងបំន្បកដុំងម។
(2) ឯកតាា៉ាសុន្
ី បំន្បកអាចប្បើបាន្ បទុះបីជាវាទិន្្ត្ូវរនន្ឹងសទត្ថ ភាពរបស់ា៉ាសុន្
ី ទូ លោាន្ក៏បោយ។
(3) បៅបពលប្វ ើការបោយា៉ាសុីន្បំន្បក
វាទិន្ោំបាច់ោក់ប្បងរំអល
ិ បៅទីតាង
ំ ោក់ប្បងរំអល
ិ របស់ា៉ាសុីន្បំន្បកបទ។
(4) បៅកនតងការងាររបស់ា៉ាសុីន្បំន្បក
្ត្ូវឲ្យពនា្កប៉ាុះបោយបអា កដល់ថ្អេ បរលបៅន្ដល្ត្ូវបំន្បកបហើយកា្ង
ំ រុញ្ត្ូវបាន្អន្ុវត្ា ន្ិងបញ្ៅ ប់ការវាយ
ទងគ ិច។

■សំណួរណលខ13 (ការ្ប ុង្បយ័ត្នប្កាយបពលប្វ កា
ើ រចប់)
ចូ រប្ជើសបរ ើសទួ យន្ដល្ត្ឹទ្ត្ូវពីការពន្យល់ចំន្ួន្បួ ន្ខាងប្កាទទក់ទងន្ឹងការ្ប ុង្បយ័ត្នបនាេប់ពីការងារ
ចប់។
(1) ចត្ា៉ាសុីន្ទូ លោាន្ន្ដលបំពាក់ឯកតាា៉ាសុីន្បំន្បកបៅកន្ន្្ ងបសើទន្ិងជ្ាល។
(2) កុជ
ំ ូ ត្េក់ជាបដើទន្ដលខាាប់ន្ូវឯកតាា៉ាសុីន្បំន្បក។
(3) បៅបពលដកឯកតាា៉ាសុន្
ី បំន្បកបចញពីថ្ដបនាុះប្វ ើបពលាន្សីត្ណ្ត
ុ ា ភាព
ថ្ន្ប្បងធារាសាស្តសាឱ្យខព សប
់ អ
ំ ុត្តាទន្ដលអាចប្វ ើបៅបាន្។
(4)បៅបពលភាាប់ឬផ្លាច់ទុបយាធារាសាស្តសាជាបដើទ្ត្ូវ្ប ុង្បយ័ត្នបោយយកចិត្ាទុកោក់បដើទបីកុំបអាយវត្ថតចថ្្ងចូ ល
កនតងប្បងធារាសាស្តសា។
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■សំណួរណលខ14 (ការ្ប ុង្បយ័ត្នប្កាយបពលប្វ កា
ើ រចប់)
ចូ រប្ជើសបរ ើសទួ យន្ដល្ត្ឹទ្ត្ូវពីការពន្យល់ចំន្ួន្បួ ន្ខាងប្កាទទក់ទងន្ឹងការ្ប ុង្បយ័ត្នបនាេប់ពីការងារ
ចប់។
(1) រកាទុកឯកត្ា៉ាសុីន្បំន្បកន្ដលបៅខាងប្ៅ។
(2) បបាសេក់ន្ង
ិ ទឹកន្ដលជាប់ន្ឹងា៉ាសុីន្ទូ លោាន្។
(3)ទិន្្ត្ូវសាែត្ត្ំបន្់ជុំ វ ិញន្ិងខាងកនតងបៅអីអនកបបើកបរដូ ចជាន្អនកកង់ន្ិងឧបករណ៍ចូលន្ិងបចញរហូ ត្ដល់
ការងារបនាេប់។
(4) ទិន្្ត្ូវសាែត្ជាោច់ខាត្ន្ូ វថ្អេ ថ្ន្ដងសុឡា
ី ំ ងធារាសាស្តសាប យ
ើ ។

■សំណួរណលខ15 (លកខ ណៈពិបសសរបស់ា៉ាសុីន្កាត្់ប្រងន្ដក)
ចូ រប្ជើសបរ ើសឧបករណ៍្ត្ឹទ្ត្ូវទួ យពីការពន្យល់ចំន្ួន្4ខាងប្កាទទក់ទងន្ឹងលកខ ណៈពិបសសថ្ន្ា៉ាសុីន្កាត្់
ប្រងន្ដក។
(1) កុំប្បើា៉ាសុីន្កាត្់បោយឧសម ័ន្ ប្ពាុះវាាន្ប្រុះថ្ននក់។
(2) ្ន្ិេ័យថ្ន្ការធា្ក់ចុុះន្ិងការដួ លធា្ក់បាន្បកើន្ប ើងបោយសារន្ត្ការប្បើ្បាស់ា៉ាសុន្
ី កាត្់ប្រងន្ដក។
(3)ា៉ាសុន្
ី កាត្់បោយឧសម ន្
័ ្ទម តាាន្្ន្ិេយ
័ ថ្ន្ការធា្ក់ចុុះឬដួ លធា្ក់ន្ិង្ន្ិេ័យថ្ន្បេ្ ង
ើ បឆ្ុះឧសម ័ន្ប្ពាុះក
ទម ករការងារកាត្់បំបពញការងារកាត្់ឧសម ័ន្បៅកន្ន្្ ងខព ស់។
(4) ា៉ាសុន្
ី កាត្់បោយឧសម ន្
័ ្ទម តាអាចប្បើប ើង វ ិញបោយប្បើា៉ាសុីន្កាត្់ប្រងន្ដក។

■សំណួរណលខ16 (ប្មុះន្ិងទុខងារថ្ន្ន្អនកន្ីទួយៗថ្ន្ឧបករណ៍កាត្់កបទេ ចប្រងន្ដក)
ចូ រប្ជើសបរ ើសការពន្យល់ទួយកនតងចំបណ្តទការពន្យល់ចន្
ំ ួ ន្4ខាងប្កាទស្ាប់ប្មុះន្ិងទុខងារថ្ន្ន្អន កន្ីទួយៗ
ថ្ន្ឧបករណ៍កាត្់កបទេ ចប្រងន្ដកន្ដលទិន្សទ្សបបំអុត្។
(1) ឧបករណ៍កាត្់កបទេ ចប្រងន្ដក្ត្ូវបាន្អេ ំប ើងបោយថ្ដកាត្់។
(2) ឧបករណ៍កាត្់កបទេ ចប្រងន្ដក្ត្ូវបាន្អេ ំបោយឧបករណ៍កាត្់។
(3) ឧបករណ៍កាត្់កបទេ ចប្រងន្ដក្ត្ូវបាន្អេ ំប ើងបោយសុីឡាំងបបើកបិទ។
(4) ឧបករណ៍កាត្់ប្រងន្ដក្ត្ូវបាន្អេ ំប ើងបោយសុទកណ្ត
េ ល។
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■សំណួរណលខ17 (្បបេទឧបករណ៍កាត្់កបទេ ចប្រងន្ដក)
ចូ រប្ជើសបរ ើសការពន្យល់្ត្ឹទ្ត្ូវទួ យកនតងចំបណ្តទការពន្យល់ចំន្ួន្4ខាងប្កាទស្ាប់្បបេទឧបករណ៍កាត្់ក
បទេ ចប្រងន្ដក។
(1) បោយសារទទឹងថ្ន្ាត្់បបើកចុងអាចប្វ ឲ្
ើ យ្ំបាន្
ឧបករណ៍កាត្់គ្ស
ឺ ទ្សបស្ាប់កាត្់រចនាសទព ័ន្ធប្រងន្ដកន្ិងសំណង់ន្ដលទិន្ាន្ចលនាសូ ទបីន្ត្បពល
សងក ត្។់
(2) បោយសារទទឹងថ្ន្ាត្់បបើកចុងទិន្អាចប្វ ើឲ្យ្ំបាន្
ឧបករណ៍កាត្់គ្ទ
ឺ ិន្សទ្សបស្ាប់កាត្់រចនាសទព ន្
័ ធ ប្រងន្ដកន្ិងសំណង់។
(3)រ ូបរាងន្ដលទិន្ងាយរអិលន្ដលាន្រាងអកេរVជាចុងបនាុះកាត្់បន្ថ យទទឹងាត្់បបើកថ្ន្ចុងប៉ាុន្ន្ា ជាឧបករណ៍
កាត្់ទួយន្ដលត្្ទូវឱ្យសងក ត្់ន្អន កកាត្់។
(4) រ ូបរាងន្ដលទិន្ងាយរអិលន្ដលាន្រាងអកេរVជាចុងគ្ឺទិន្សទ្សបស្ាប់កាត្ប្រង់ន្ដកបអត្ោយបទ។

■សំណួរណលខ18 (ការប្ជើសបរ ើសន្ិងត្ំប ង
ើ ា៉ាសុីន្កាត្់ប្រងន្ដក)
ចូ រប្ជើសបរ ើសទួ យន្ដល្ត្ឹទ្ត្ូវពីការពន្យល់ចំន្ួន្4ខាងប្កាទទក់ទងន្ឹងការប្ជើសបរ ើសន្ិងត្ំប ង
ើ ា៉ាសុីន្កា
ត្់ប្រងន្ដក។
(1)វាទិន្ោំបាច់កណ
ំ ត្់រ ូបរាងថ្ន្ឧបករណ៍កាត្់កបទេ ចប្រងន្ដកបយាងតាទការប្បើ្បាស់ន្ិងទំហំថ្ន្ឧបករណ៍កា
ត្់បយាងបៅតាទវត្ថតបរលបៅកាត្់។
(2)វវាមិនោំាច់ណ្រើសណរ ើសម៉ាសន
ី មូ លដ្ឋានដដលសម្សរធារាសាស្តសតនិងទំងន់អា្ស័យណលើត្លយភ្ជពរវាងររ ិមណ
ណ្រងដដល្ត្ូវការស្មរ់ឧរក្រណ៍កាត្់ក្ណមេ ចណ្ោងដដក្និងទំងន់វ(ឬម៉ាស់)វននត្ួ ម៉ាសីន។
(3)្បេពធារាសាស្តសាស្ាប់ឧបករណ៍កាត្់កបទេ ចប្រងន្ដកទិន្្ត្ូវយកបចញពីបសៀគ្វ ីធារាសាស្តសារបស់ា៉ាសុន្
ី ទូ ល
ោាន្បទ
បហើយបសៀគ្វ ីធារាសាស្តសាស្ាប់ឧបករណ៍កាត្់កបទេ ចប្រងន្ដកន្ឹងទិន្្ត្ូវបាន្អាលតា
់ ទរយៈា៉ាសុីន្បូ ទធារា
សាស្តសាដងសន្ទ ូចន្ិងថ្ដបទ។
(4)ភាាប់ឧបករណ៍កាត្់កបទេ ចប្រងន្ដកបៅន្ឹងថ្ដរបស់ា៉ាសុន្
ី ទូ លោាន្បោយប្បើទជតលបហើយភាាប់ឧបករណ៍កាត្់ក
បទេ ចប្រងន្ដកន្ិងបសៀគ្វ ធា
ី រាសាស្តសាស្ាប់ឧបករណ៍កាត្់កបទេ ចប្រងន្ដកបៅបលើថ្ដបោយទុបយាប្បង។

■សំណួរណលខ19 (រវ ិ្ីសាស្តសាការងារទូ បៅសំរាប់ា៉ាសុីន្កាត្់កបទេ ចប្រងន្ដក)
ចូ រប្ជើសបរ ើសការពន្យល់្ត្ឹទ្ត្ូវទួ យកនតងចំបណ្តទការពន្យល់ចំន្ួន្4ខាងប្កាទស្ាប់ វ ិ្ីសាស្តសាការងារទូ បៅរប
ស់ា៉ាសុន្
ី កាត្់កបទេ ចប្រងន្ដក។
(1)ដំបណើរការប្វ ើឲ្យប្បងធារាសាស្តសារបស់ា៉ាសុន្
ី ទូ លោាន្បាន្បៅេបហើយប្វ ើឲ្យាន្ដំបណើរការវាបនាេប់ពស
ី ីត្ណ
ុ ា ភាព
ប្បងប ើងបន្ា ិច។
(2)ជួ រសីត្ណ្ត
ុ ា ភាព្ត្ឹទ្ត្ូវថ្ន្ប្បងទិន្ោំបាច់ប្វ ើតាទការពិពណ៌នាបៅកនតងបសៀវបៅន្ណនាំថ្ន្អន កអលិត្ន្ីទួយៗ។
(3) បៅបពលោប់បអាទ
ើ ប្បើឧបករណ៍កាត្់កបទេ ចប្រងន្ដកងម ីបនាុះបបងក ើន្បលបឿន្ា៉ាសុីន្។
(4) បៅបពលោប់បអាទ
ើ ប្បើឧបករណ៍កាត្់កបទេ ចប្រងន្ដកងម ី
បន្ថ យបលបឿន្ថ្ន្ការបបើកបិទសុីឡាំងន្ិងប្វ ្ើ បត្ិបត្ា កា
ិ របំន្បក្បន្ហល1នាទីឲ្យសាុ។ំ
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■សំណួរណលខ20 (ការ្ប ុង្បយ័ត្នប្កាយបពលប្វ កា
ើ រចប់)
ចូ រប្ជើសបរ ើសទួ យន្ដល្ត្ឹទ្ត្ូវពីការពន្យល់ចំន្ួន្បួ ន្ខាងប្កាទទក់ទងន្ឹងការ្ប ុង្បយ័ត្នបនាេប់ពីការងារ
ចប់។
(1) ចត្ា៉ាសុីន្ទូ លោាន្ន្ដលបំពាក់ឧបករណ៍កាត្់កបទេ ចប្រងន្ដកបៅបលើកន្ន្្ ង រ ឹងសងួត្ន្ិងរាបបសម ើ។
(2) កុជ
ំ ូ ត្េក់ជាបដើទន្ដលជាប់ន្ឹងបៅឧបករណ៍កាត្់កបទេ ចប្រងន្ដក។
(3) បៅបពលដកឧបករណ៍កាត្់កបទេ ចប្រងន្ដកបចញពីន្អន កថ្ដ
ប្វ ើវាបៅបពលសីត្ណ
ុ ា ភាពថ្ន្ប្បងធារាសាស្តសាខព ស់បអ
ំ ុត្តាទន្ដលអាចប្វ ើបៅបាន្។
(4) វត្ថតចថ្្ងអាចលាយបញ្ចល
ូ រនបៅកនតងប្បងធារាសាស្តសាបៅបពលទុបយាធារាសាស្តសា្ត្ូវបាន្ភាាប់ឬផ្លាច់។

■សំណួរណលខ21 (ការ្ប ុង្បយ័ត្នប្កាយបពលប្វ កា
ើ រចប់)
ចូ រប្ជើសបរ ើសទួ យន្ដល្ត្ឹទ្ត្ូវពីការពន្យល់ចំន្ួន្បួ ន្ខាងប្កាទទក់ទងន្ឹងការ្ប ុង្បយ័ត្នបនាេប់ពីការងារ
ចប់។
(1) រកាទុកឧបករណ៍កាត្់កបទេ ចប្រងន្ដកន្ដលបាន្ដកបចញបៅខាងប្ៅ។
(2) បបាសេក់ន្ង
ិ ទឹកន្ដលជាប់ន្ឹងា៉ាសុីន្ទូ លោាន្។
(3) ការោក់ប្បងឥន្ធ ន្ៈជាបដើទ គ្ួ រន្ត្្ត្ូវប្វ ើទន្
ុ បពលការងារបនាេប់។
(4) ថ្អេ ថ្ន្ដងសុីឡាំងធារាសាស្តសាទិន្្ត្ូវសាែត្បទ។

■សំណួរណលខ22 (លកខ ណៈរបស់ា៉ាសុន្
ី បំន្បកបបត្ុង)
ចូ រប្ជើសបរ ើសទួ យន្ដល្ត្ឹទ្ត្ូវពីការពន្យល់ចំន្ួន្4ខាងប្កាទចំបពាុះលកខ ណៈថ្ន្វ ិ្ីសាស្តសាវាយកបទេ ចបោលសំណ
ង់បបត្ុងបោយា៉ាសុីន្បំន្បកបបត្ុង។
(1)ាន្សំប ងរំខាន្់ប្ចើន្ជាងា៉ាសុន្
ី បំន្បកបទ។
(2) រំញ័រខា្ំងជាងឧបករណ៍ា៉ាសុន្
ី បំន្បក។
(3) រមន្ឧត្ា ទភាពឬអន្់ជាងបបើប្បៀបប្ៀបន្ឹងា៉ាសុីន្បំន្បក។
(4) កំបទចកំទីន្ដលប្ុះបហើរាន្ចំន្ួន្ត្ិចជាងឧបករណ៍បំន្បក។

■សំណួរណលខ23 (ប្មុះន្ិងទុខងារថ្ន្ន្អនកន្ីទួយៗថ្ន្ឧបករណ៍បំន្បកបបត្ុង)
ចូ រប្ជើសបរ ើសការពន្យល់ទួយកនតងចំបណ្តទការពន្យល់ចន្
ំ ួ ន្4ខាងប្កាទស្ាប់ប្មុះន្ិងទុខងារថ្ន្ន្អន កន្ីទួយៗ
ថ្ន្ឧបករណ៍បំន្បកបបត្ុងន្ដលជាការទិន្សទរទយបំអុត្។
(1) ា៉ាសុន្
ី បំន្បកបបត្ុង (បំន្បក្ំៗ ) អេ ំប ង
ើ បោយថ្ដបំន្បក។
(2) ា៉ាសុន្
ី បំន្បកបបត្ុង (បំន្បក្ំៗ ) អេ ំបោយឧបករណ៍កាត្់។
(3) ា៉ាសុន្
ី បំន្បកបបត្ុង (បំន្បក្ំៗ) អេ ំប ើងបោយសុទកណ្ត
េ ល។
(4) ា៉ាសុន្
ី បំន្បកបបត្ុង (បំន្បក្ំៗ ) អេ ំប ង
ើ បោយបាោងបងវ ល
ិ ។

134 (KM)

■សំណួរណលខ24 (្បបេទឧបករណ៍បំន្បកបបត្ុង)
ចូ រប្ជើសបរ ើសការពន្យល់្ត្ឹទ្ត្ូវទួ យកនតងចំបណ្តទការពន្យល់ចំន្ួន្4ខាងប្កាទស្ាប់្បបេទឧបករណ៍បំន្បក
បបត្ុង។
(1) ឧបករណ៍បំន្បកបបត្ុង (បំន្បក្ំៗ)
គ្ឺជាអវ ីន្ដលបំន្បកសំណង់បបត្ុងន្ិងសំណង់ន្ដល្ត្ូវបាន្បំន្បកន្ិងកាត្់ជាដុំបបត្ុងន្ដលាន្ទំហំន្ដលអា
ចបំន្បកជាបំន្ណកត្ូ ចៗ។
(2) ឧបករណ៍បំន្បកបបត្ុង (បំន្បក្ំៗ) ទិន្ាន្ឧបករណ៍បងវ ិលបទ។
(3) ប្បើឧបករណ៍បំន្បកបបត្ុង (បំន្បកត្ូ ចៗ) បៅបពលទុន្ឧបករណ៍បំន្បក្ំៗ។
(4) របារន្ដកន្ិងបបត្ុងទិន្អាច្ត្ូវបាន្បំន្បកបចញបោយា៉ាសុីន្បំន្បកបបត្ុង(បំន្បកត្ូ ចៗ)បទ ។

■សំណួរណលខ25 (ការប្ជើសបរ ើសន្ិងត្ំប ង
ើ ឧបករណ៍បំន្បកបបត្ុង)
ចូ រប្ជើសបរ ើសយកទួ យន្ដល្ត្ឹទ្ត្ូវពីការពន្យល់ចន្
ំ ួ ន្4ខាងប្កាទស្ាប់ការប្ជើសបរ ើសន្ិងត្ំប ង
ើ ឧបករណ៍បំ
ន្បកបបត្ុង។
(1)កំណត្់រ ូបរាងរបស់ឧបករណ៍បំន្បកបបត្ុងបយាងតាទការប្បើ្បាស់ន្ិងទំហំរបស់ា៉ាសុន្
ី បំន្បកបយាងតាទវត្ថត
បរលបៅន្ដល្ត្ូវបំន្បក។
(2)ា៉ាសុន្
ី បំន្បកត្ូ ចៗទួ យន្ដលកាត្់ន្ិងបំន្បករចនាសទព ័ន្ធបបត្ុងន្ិងសំណង់បៅទំហំន្ដលអន្ុញ្ញញត្ឱ្យាន្ការ
បំន្បក្ំៗ។
(3)ា៉ាសុន្
ី បំន្បក្ំៗជាទ៉ាសន្
ុី បំន្បកប្តកបបត្ុងរបារន្ដកន្ដលបាន្កាត្់ផ្លាច់បោយា៉ាសុន្
ី បំន្បកត្ូ ចៗស្ាប់កា
របំន្បកបបត្ុងបដើទបីបំន្បករបារន្ដកន្ិងបំន្ណកបបត្ុង។
(4)ត្ុលយភាពរវាងបរ ិាណប្បងន្ដល្ត្ូវការថ្ន្ឧបករណ៍បំន្បកបបត្ុងន្ិងទំងន្់ថ្ន្ត្ួ ា៉ាសុីន្គ្ឺទិន្ពាក់ព័ន្ធន្ឹង
ការប្ជើសបរ ើសា៉ាសុីន្ទូ លោាន្បទ។

■សំណួរណលខ26 (រវ ិ្ីសាស្តសាការងារទូ បៅថ្ន្ា៉ាសុីន្បំន្បកបបត្ុង)
ចូ រប្ជើសបរ ើសការពន្យល់្ត្ឹទ្ត្ូវទួ យកនតងចំបណ្តទការពន្យល់ចំន្ួន្បួ ន្ខាងប្កាទស្ាប់ វ ិ្ីសាស្តសាការងារទូ បៅ
ថ្ន្ា៉ាសុីន្បំន្បកបបត្ុង។
(1) បៅបពលប្វ ើការបលើា៉ាសុន្
ី បំន្បកបបត្ុង
វាទិន្ោំបាច់ោក់ប្បងរំអល
ិ បៅទីតាង
ំ ោក់្បងរំអល
ិ របស់ា៉ាសុីន្បទ។
ី ន្់
(2)្ត្ូវ្បយ័ត្នបពលប្វ កា
ើ របៅកន្ន្្ ងន្ដលរមន្បសថ រភាពន្ដលា៉ាសុន្
ី ទូ លោាន្អាចដួ លរលំបាន្ដូ ចជាបៅបលើដទ
ឬប្តកបបត្ុង។
(3) ប្វ កា
ើ រកនតងទិសបៅបញ្ឈរចំបពាុះកង់រងប្កាុះ (កង់រងប្កាុះ)
រមន្បសថ រភាពជាងទិសបៅបអេ កបហើយាន្្ន្ិេ័យខព ស់ន្ដលត្ួ ទស
៉ា ុីន្ន្ឹងប ើងបលើឬដួ លរលំ។
(4)
ទិន្្ត្ូវប្វ ស
ើ កទម ភាពរស់(kojiru)កនតងកំ ុ ងបពលប្វ ើការបំន្បកប្ពាុះវាអាចបណ្ត
ា លឱ្យខូ ច្ទង់្ទយថ្ន្ថ្ដរប
ស់ា៉ាសុន្
ី បំន្បកការបាក់ន្បកឬការseizureទជតលន្ិងខូ ចខាត្ដល់ា៉ាសុីន្ទូ លោាន្។

135 (KM)

■សំណួរណលខ27 (ការ្ប ុង្បយ័ត្នបពលបញ្ៅ ប់ការងារ)
ចូ រប្ជើសបរ ើសយក្ត្ឹទ្ត្ូវទួ យពីការពន្យល់ចំន្ួន្4ខាងប្កាទស្ាប់ការ្ប ុង្បយ័ត្នបៅបពលបញ្ៅ ប់ថ្ន្ការងារ
។
(1) បដើទបីការពារដងសុីឡាំងបបើកបិទ
ោក់ឧបករណ៍បំន្បកបបត្ុងបៅបលើដីកនតងឥរ ិយាបងាន្បសថ រភាពជាទួ យន្ឹងថ្ដកាត្់រាលោល។
(2)វវាមិនោំាច់ក្នុងការរូ ត្េក្់ជាណដើមដដលជារ់នឹងឧរក្រណ៍រំដរក្ណរត្ងណទ។
(3)វណៅណពលដក្ឧរក្រណ៍រំដរក្ណរត្ងណចញពីដនែ ក្នដររស់ត្ួម៉ាសីនវណ្វ វា
ើ ខណៈណពលដដលសីត្ណាភ្ជពននណ្រងធា
រាសាស្តសតខព សរ
់ ំនត្តាមដដលអាចណ្វ ើណនាន។
(4) វត្ថតចថ្្ងអាចលាយបញ្ចល
ូ រនបៅកនតងប្បងធារាសាស្តសាបៅបពលន្ដលទុបយាធារាសាស្តសា្ត្ូវបាន្ភាាប់ឬផ្លាច់។

■សំណួរណលខ28 (ការ្ប ុង្បយ័ត្នបពលបញ្ៅ ប់ការងារ)
ចូ រប្ជើសបរ ើសយក្ត្ឹទ្ត្ូវទួ យពីការពន្យល់ចំន្ួន្4ខាងប្កាទស្ាប់ការ្ប ុង្បយ័ត្នបៅបពលបញ្ៅ ប់ថ្ន្ការងារ
។
(1)វាទិន្ោំបាច្គ្បដណេប់សន្្ ឹកការពារទឹកបេ្ ៀងបៅបលើឧបករណ៍បំន្បកបបត្ុងន្ដលបាន្ដកបចញបទបទុះបីវាទុ
កបៅខាងប្ៅក៏បោយ។
(2) បបាសេក់ន្ង
ិ ទឹកន្ដលជាប់ន្ឹងា៉ាសុីន្ទូ លោាន្។
(3) ោក់ប្បងឥន្ធ ន្ៈបលើា៉ាសុិន្
ី ទូ លោាន្ទុន្បពលការងារបនាេប់។
(4) ដំណក់ទឹកន្ិងេក់បៅបលើថ្អេ ថ្ន្ដងសុីឡាំងធារាសាស្តសា្ត្ូវន្ត្ទុកបោល។

■សំណួរណលខ29 (លកខ ណៈរបស់ា៉ាសុន្
ី ោប់)
ចូ រប្ជើសបរ ើសយកទួ យន្ដល្ត្ឹទ្ត្ូវពីការពន្យល់ចន្
ំ ួ ន្4ខាងប្កាទអំពល
ី កខ ណៈរបស់ា៉ាសុន្
ី ោប់។
(1) ា៉ាសុន្
ី ោប់ទិន្្ត្ូវប្បើស្ាប់ការវាយបំន្បកបោលអេ ុះបឈើឬការងារន្កថ្ចន កំបទចកំទីប យ
ើ ។
(2) បៅបពលវាយបំន្បកបោលវត្ថត ាន្សំបលងរំខាន្ន្ិងការប្ុះបហើរវត្ថតន្ដលវាយបំន្បកបោល។
(3) កនតងការន្កថ្ចន កំបទចកំទី
វាាន្្បសិទធភាពកនតងការប្បើ្បាស់្ុងទួ យបដើទបីន្បងន្ចកន្ិងន្កថ្ចន វត្ថតន្ដលលាយ ំបោយា៉ាស់សាារៈន្ិងរ ូ
បរាងបអេងៗ។
(4) សាារៈទំងន្់្សាលដូ ចជាបឈើ
សសរន្វងន្ិងសំភារៈប្រងន្ដកន្ិងសំភារៈ្កណ្តត្់ទន្់អាចោប់ន្ិងន្បងន្ចកន្ិងអទតកយា៉ាងងាយ្សួ ល។
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■សំណួរណលខ30 (ប្មុះន្ិងទុខងារថ្ន្ន្អនកន្ីទួយៗថ្ន្ឧបករណ៍ោប់)
ចូ រប្ជើសបរ ើសការពន្យល់ទួយកនតងចំបណ្តទការពន្យល់ចន្
ំ ួ ន្បួ ន្ខាងប្កាទស្ាប់ប្មុះន្ិងទុខងារថ្ន្ន្អន កន្ីទួ
យៗថ្ន្ឧបករណ៍ោប់ន្ដលទិន្សទរទយបំអុត្។
(1) ឧបករណ៍ោប់អេ ំប ង
ើ បោយថ្ដោប់ថ្ដជាបដើទ។
(2) ឧបករណ៍ោប់អេ ំប ង
ើ បោយត្ំណោប់ជាបដើទ។
(3) ឧបករណ៍ោប់អេ ំប ង
ើ បោយសទ
ុ កណ្ត
ា លជាបដើទ។
(4) ឧបករណ៍ោប់អេ ំប ង
ើ បោយសទ
ុ ន្អន កបលើជាបដើទ។

■សំណួរណលខ31 (្បបេទថ្ន្ឧបករណ៍ោប់)
ចូ រប្ជើសបរ ើសការពន្យល់្ត្ឹទ្ត្ូវទួ យកនតងចំបណ្តទការពន្យល់ចំន្ួន្4ខាងប្កាទស្ាប់្បបេទថ្ន្ឧបករណ៍ោប់
។
(1)ឧបករណ៍ោប់្បេបទ្បត្ិបត្ា ិការសុឡា
ី ំ ងខាងកនតងន្ដលភាាប់ន្ឹងឧបករណ៍បងវ ល
ិ អាចផ្ល្ស់ប្រទុ
ូ ោ
ំ ប់ន្ង
ិ ទីតាំ
ងយា៉ាងលែ ិត្បោយបងវ ល
ិ កាលថ្ន្សុីឡាំងខាងកនតងន្ិងបងវ ិលធារាសាស្តសា។
(2) ទុោ
ំ ប់ទន្
ិ អាចន្កត្្ទូវបាន្បទបោយបងវ ិលកាលថ្ន្សុីឡាំងខាងកនតង។
(3) បៅកនតង្បបេទសុីឡាំងខាងប្ៅប្វ ស
ើ កទម ភាពទុំោប់្ត្ូវបាន្ថ្លត្្ទូវបោយសវ យ
័ ្បវត្ា ិ។
(4)រមន្ការរ ួទបញ្ចល
ូ រនថ្ន្ឧបករណ៍ោប់ន្ិងា៉ាសុីន្ទូ លោាន្ន្ដល្ត្ូវការការព្ងឹង។

■សំណួរណលខ32 (ការប្ជើសបរ ើសន្ិងត្ំប ង
ើ ឧបករណ៍ោប់)
ចូ រប្ជើសបរ ើសយកទួ យន្ដល្ត្ឹទ្ត្ូវពីការពន្យល់ចន្
ំ ួ ន្4ខាងប្កាទន្ដលទក់ទងន្ឹងការប្ជើសបរ ើសន្ិងត្ំប ង
ើ ឧ
បករណ៍ោប់។
(1)រ ូបរាងថ្ន្ឧបករណ៍ោប់ន្ដលស្ទបតាទការប្បើ្បាស់ន្ិងទំហំថ្ន្ឧបករណ៍ោប់បន្ុះន្ដលស្ទបតាទវត្ថតបរល
បៅន្ដល្ត្ូវោប់គ្ឺទិន្ពាក់ព័ន្ធបទ។
(2)វវាមិនោំាច់ណ្រើសណរ ើសឧរក្រណ៍ដរ៉ាលធារាសាស្តសតដដលសម្សរស្មរ់សមត្ថ ភ្ជពោរ់និងណលើក្វធារាសាស្តសតវ
អា្ស័យណលើត្លយភ្ជពរវាងររ ិមណណ្រងដដល្ត្ូវការស្មរ់ឧរក្រណ៍ោរ់នង
ិ ទំងន់ោរ់នង
ិ ណលើក្ននត្ួ ម៉ាសី
ន។
(3) ្បេពធារាសាស្តសាស្ាប់ឧបករណ៍ោប់្ត្ូវបាន្យកបចញពីបសៀគ្វ ធា
ី រាសាស្តសារបស់ា៉ាសុន្
ី ទូ លោាន្
បហើយបសៀគ្វ ីធារាសាស្តសាស្ាប់ឧបករណ៍ោប់្ត្ូវបាន្អាល់តាទរយៈា៉ាសុីន្បូ ទធារាសាស្តសា ដងសន្ទ ូចន្ិងថ្ដ។
(4) អា្ស័យបលើា៉ាសុីន្ទូ លោាន្ វា្បន្ហលជាទិន្ោំបាច់បន្ន្ថ ទវា៉ាន្ធារាសាស្តសាឬRelief valveបទ។
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■សំណួរណលខ33 (រវ ិ្ីសាស្តសាប្វ ើការទូ បៅរបស់ា៉ាសុីន្ោប់)
ចូ រប្ជើសបរ ើសការពន្យល់្ត្ឹទ្ត្ូវទួ យកនតងចំបណ្តទការពន្យល់ចំន្ួន្4ខាងប្កាទស្ាប់ វ ិ្ីសាស្តសាប្វ កា
ើ រទូ បៅរប
ស់ា៉ាសុន្
ី ោប់។
(1) បៅបពលប្វ ើការបលើា៉ាសុន្
ី ោប់វាទិន្ោំបាច់ោក់ខាញ់ចូលកនតងន្អនកោក់ខាញ់ថ្ន្ឧបករណ៍ោប់បទ។
(2)ប្វ កា
ើ របោយ្ប ុង្បយ័ត្នបៅកន្ន្្ ងន្ដលទិន្សថ ត្
ិ បសថ រន្ដលា៉ាសុីន្បរលអាចពត្់បាន្ដូ ចជាបៅបលើដីទន្់ឬប្តក
បបត្ុង។
(3) ប្វ កា
ើ រកនតងទិសបៅបញ្ឈរចំបពាុះកង់រងប្កាុះ (កង់រងប្កាុះ)
រមន្បសថ រភាពជាងទិសបៅបអេ កបហើយាន្្ន្ិេ័យខព ស់ន្ដលត្ួ ទស
៉ា ុីន្ន្ឹងប ើងបលើឬដួ លរលំ។
(4)ទិន្្ត្ូវប្វ ស
ើ កទម ភាពរស់(kojiru)កនតងកំ ុ ងបពលប្វ កា
ើ រោប់ប្ពាុះវាអាចបណ្ត
ា លឱ្យខូ ច្ទង់្ទយថ្ន្ថ្ដរបស់
ា៉ាសុន្
ី បំន្បកការបាក់ន្បកឬការseizureទជតលន្ិងខូ ចខាត្ដល់ា៉ាសុន្
ី ទូ លោាន្។

■សំណួរណលខ34 (ការ្ប ុង្បយ័ត្នប្កាយបពលប្វ កា
ើ រចប់)
ចូ រប្ជើសបរ ើសទួ យន្ដល្ត្ឹទ្ត្ូវពីការពន្យល់ចំន្ួន្បួ ន្ខាងប្កាទទក់ទងន្ឹងការ្ប ុង្បយ័ត្នបនាេប់ពីការងារ
ចប់។
(1) ចត្ា៉ាសុីន្ទូ លោាន្ន្ដលបំពាក់ឧបករណ៍ោប់បលើកន្ន្្ ងរ ឹងសងួត្ន្ិងជ្ាល។
(2) កុជ
ំ ូ ត្េក់ជាបដើទន្ដលជាប់ន្ឹងឧបករណ៍ោប់។
(3)វណៅណពលដក្ឧរក្រណ៍ោរ់ណចញពីនដររស់ម៉ាសីនមូ លដ្ឋានវណ្វ ើដូណចែ េះណៅណពលសីត្ណាភ្ជពននណ្រង្រត្ិរត្ត ិការ
ខព ស់រំនត្តាមដដលអាចណ្វ ណើ នាន។
(4)វណៅណពលភ្ជារ់ឬរណញ្ច ញទណយាធារាសាស្តសតវ្រ ុង្រយ័ត្ែក្ំណអាយវត្ថុចន្ងលាយរញ្ចល
ូ ក្នុងណ្រងធារាសាស្តសត។

■សំណួរណលខ35 (ការដកអវ ត្
ី ភាាប់បចញ)
ចូ រប្ជើសបរ ើសការន្ណនាំ្ត្ឹទ្ត្ូវទួ យកនតងចំបណ្តទការន្ណនាំបួន្ខាងប្កាទបដើទបីដកអវ ីត្ភាាប់បចញ។
(1) ការងារថ្ន្ការភាាប់ន្ង
ិ ការដកបចញន្ូ វអវ ត្
ី ភាាប់ទន្
ិ ត្្ទូវឱ្យាន្បញ្ញាផ្លេល់ពីបទបញ្ញាការការងារបទ។
(2)ភាាប់ន្ង
ិ ដកបចញន្ូ វអវ ត្
ី ភាាប់បយាងតាទន្ីត្ិ វ ិ្ីន្ដលបាន្កំណត្់បៅកនតងបសៀវបៅន្ណនាំថ្ន្ា៉ាសុីន្ស្ាប់ការ
វាយបំន្បកបោល។
(3) វាទិន្ោំបាច់ប្បើសសរសុវត្ថ ិភាពន្ិងប្តកសុវត្ថ ភា
ិ ពជាបដើទបដើទបីកុំបអាយថ្ដន្ិងដងសន្ទ ូចជាបដើទចុុះប្កាទ។
(4) កុំប្បើកំណល់បដើទបីការពរអវ ីត្ភាាប់ពីការដួ លរលំ។
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■សំណួរណលខ36 (ការអទតកន្ិងការបរ ើ)
ចូ រប្ជើសបរ ើសយកទួ យន្ដល្ត្ឹទ្ត្ូវពីការពន្យល់ចន្
ំ ួ ន្4ខាងប្កាទស្ាប់ការអទតកន្ិងការបរ ើ។
(1)បៅបពលន្ដលា៉ាសុីន្សំណង់ស្ាប់ការវាយបំន្បកបោល្ត្ូវបាន្អទតកបៅបលើរងសបណ្ត
េ ងឬឡាន្ដឹកទំន្ញ
ិ បហើយ
បអេ រវា ទិន្ោំបាច់ប្បើយាន្យន្ា ស្ាប់ន្ត្ការបអេ រា៉ាសុន្
ី សំណង់បនាុះបទ។
(2)ការអទក
ត ន្ិងការបរ ើប្គ្ឿងា៉ាសុន្
ី សំណង់ស្ាប់ការវាយបំន្បកបោលទិន្ោំបាច់កំណត្់បទបញ្ញាការការងារបហើយ
ទិន្្ត្ូវអន្ុវត្ា តាទការន្ណនាំរបស់រត្់បទ។
(3)ជាបរលការណ៍ បៅកន្ន្្ ងស្ាប់ប្វ ើការអទតកន្ិងការបរ ើ គ្ួ រន្ត្ប្វ ើការបៅដីទិន្បសម រើ រនន្ិងទន្់។
(4) ឧបករណ៍ប ង
ើ តាទ (កាារ្កាលងនល់) ន្ដល្ត្ូវពយ
ួ របៅបលើកន្ន្្ ងអទក
ត របស់យាន្យន្ា ស្ាប់ន្ត្បអេ រ
ប្បើឧបករណ៍ប ើងតាទន្ដលាន្្កញំបដើទបីកុំបអាយឧបករណ៍ប ើងតាទទិន្បចញពីកន្ន្្ ងអទតកបោយសារការ
បងវ ល
ិ របស់កង់រងប្កាុះឬសំបកកង់។

ឹ ជញ្ជន្
■សំណួរណលខ37 (ករណីដក
ូ បោយរត្់ខ្ ួន្ឯង)
ចូ រប្ជើសបរ ើសទប្យបាយ្ត្ឹទ្ត្ូវពីការពន្យល់ចំន្ួន្4ខាងប្កាទចំបពាុះករណីដឹកជញ្ចន្
ូ បោយរត្់ខ្ ួន្ឯង។
(1) បៅបពលប្វ ដ
ើ ំបណើរបលើថ្អេអ្ វូ ទន្់ វាទិន្ោំបាច់្ប ុង្បយ័ត្នបលើការដួ លរលំថ្ន្ជាយអ្ វូ បទ។
(2) បៅបពលឆ្្ ងកាត្់អ្ វូ ន្ដកន្ដលរមន្ទន្ុសេបបើកឬអ្ វូ ចបងែ ៀត្វាទិន្ោំបាច់បញ្ញាក់ថ្នវាាន្សុវត្ថ ិភាពបនាុះបទ។
(3) បៅបពលន្ដលា៉ាសុីន្សំណង់វាយកបទេ ចបោលឆ្្ ងកាត្់ប្កាទន្ខេអ្ វូ ន្ដកន្ិងន្ខេអគ្គ ីសន្ីឬក៏សាពន្ន្ដកជាបដើទ
វាទិន្ោំបាច់ចញ្ញាក់ចទៃ យគ្ា្ត្បអាយបាន្្គ្ប់្រន្់បដើទបីកុំបអាយចុងដងសន្ទ ូចប៉ាុះ។
(4) ្បសិន្បបើទិន្អាចបចៀសអុត្ ករណីបអេ រប្គ្ឿងា៉ាសុីន្សំណង់បោយរត្់ខ្ ួន្ឯង
បនាុះ្ត្ូវន្ត្អន្ុវត្ា ្សបតាទចាប់ន្ិងបទបបញ្ញ ត្ា ពា
ិ ក់ពន្
័ ធ ដូ ចជាចាប់ចរាចរណ៍អ្ វូ បរក
ចាប់យាន្យន្ា ដឹកជញ្ជន្
ូ តាទអ្ វូ បរកន្ិងបទបញ្ញាក្ទិត្យាន្យន្ា ។ជាបដើទ។
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ជំពូកទី5 ការ្ត្ួ ត្ពិន្ិត្យន្ិងន្ងទ ំប្គ្ឿងា៉ាសុីន្សំណង់ស្ាប់វាយកបទេ ចបោល
■សំណួរណលខ38 (្បការ្ប ុង្បយ័ត្នទូបៅស្ាប់ការ្ត្ួ ត្ពិន្ត្
ិ យន្ិងន្ងទំ)
ចូ រប្ជើសបរ ើសយកទួ យន្ដល្ត្ឹទ្ត្ូវពីការពន្យល់ចន្
ំ ួ ន្4ខាងប្កាទស្ាប់្បការ្ប ុង្បយ័ត្នទូបៅស្ាប់ការ
្ត្ួ ត្ពិន្ិត្យន្ិងន្ងទំ។
(1) បៅបពល្ត្ួ ត្ពិន្ិត្យន្ិងន្ងទំបៅការោាន្បនាុះ
បញ្ឈប់ា៉ាសុីន្សំណង់ស្ាប់ការវាយបំន្បកបោលបៅកន្ន្្ ងន្ដលទិន្បសម ើររន។
(2) ្ត្ូវ្បាកដថ្នអន្ុវត្ា ឧបករណ៍្បត្ិបត្េ កា
ិ រន្ីទួយៗ
បសាសុវត្ថ ភា
ិ ពន្ិងស្ត្វំងរបស់ា៉ាសុន្
ី សំណង់ស្ាប់ការវាយកបទេ ចបោល។
(3)ការជួ សជុលប្គ្ឿងា៉ាសុីន្សំណង់ស្ាប់វាយកបទេ ចបោលទិន្ោំបាច់អន្ុវត្ា ប្កាទការដឹកនាំរបស់បទបញ្ញាការ
ការងារប យ
ើ ។
(4)វាទិន្ោំបាច់្ទចូ លអន កណ្តប្ៅពីទន្ុសេន្ដលពាក់ព័ន្ធបៅកន្ន្្ ងប្វ ើការន្ដលាន្ការ្ត្ួ ត្ពិន្ត្
ិ យន្ិងន្ងទំ
។

■សំណួរណលខ39 (ទុន្បពលោប់បអាទ
ើ ា៉ាសុីន្)
ចូ រប្ជើសបរ ើសយកទួ យន្ដល្ត្ឹទ្ត្ូវពីការពន្យល់ចន្
ំ ួ ន្4ខាងប្កាទទុន្បពលោប់បអាទ
ើ ា៉ាសុីន្។
(1)បដើរជុំ វ ិញា៉ាសុីន្ទូ លោាន្បហើយពិន្ិត្យបទើលថ្នទិន្ាន្សានទបលចធា្យទឹកឬប្បងបលើដីបហើយទិន្ាន្បលចធា្
យបចញពីបព
ំ ង់។
(2) បបើកគ្ប្ាបរា៉ាដយទ័របហើយពិន្ត្
ិ យបទើលថ្នទឹកបៅទបទ។
(3)បំបពញប្បងឥន្ធ ន្ៈទុន្បពលបញ្ៅ ប់ការងារបហើយបងហ ូរទឹកបចញពី្ុងឥន្ធ ន្ៈបនាេប់ពីការងារ។
(4) សាព្សំបកកង់្ត្ូវបាន្វាស់បៅបពលសំបកកង់បៅាបនាេប់ពីប្វ កា
ើ រ។

■សំណួរណលខ40 (បនាេប់ពោ
ី ប់បអាទ
ើ ា៉ាសុីន្)
ចូ រណ្រើសណរ ើសយក្មួ យដដល្ត្ឹម្ត្ូវពីការពនយល់ចន
ំ ួ ន4ខាងណ្កាមអំពីរនាេរ់ពីោរ់ណនត ើមម៉ាសីន។
(1)បនាេប់ពីោប់បអាទ
ើ ា៉ាសុន្
ី រ ួចទុកបោលបអាយបាន្្គ្ប់្រន្់ន្ិងពិន្ិត្យបទើល្បត្ិបត្ា ិការរបស់់ឧបករណ៍វាស់ន្ិ
ងក្ទិត្ន្ីទួយៗន្ិងសាថន្ភាពថ្ន្្បព័ន្ធតាទោន្។
(2) ្បសិន្បបើរមន្ការបលចធា្យទឹកឬប្បងបៅបពលា៉ាសុីន្ឈប់
វាន្ឹងទិន្ាន្ការបលចធា្យបទបៅបពលា៉ាសុន្
ី ោប់បអា ើទ។
(3)វវាមិនោំាច់ពិនិត្យណមើលថាមិនមនភ្ជពមិន្រ្ក្ត្ីននពណ៌ដនែងវសណម្ ងរំខានម៉ាសីនវក្្ ន
ិ ដនែងឬរំញ័រណដ្ឋយ
ផ្ល្ស់រ្រណលបឿនរងវ
ូ
ល
ិ ពីidleទារវidleខព ស់និងfull stall។
(4) វាទិន្ោំបាច់ពិន្ិត្យបទើលថ្នអវ ីត្ភាាប់ ថ្ដ ដងសន្ទ ូចជាបដើទប្វ ើចលនាបោយរលូ ន្បទ។
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■សំណួរណលខ41 (បនាេប់ពកា
ី រងារចប់)
ចូ រប្ជើសបរ ើសយកទួ យន្ដល្ត្ឹទ្ត្ូវពីការពន្យល់ចន្
ំ ួ ន្បួ ន្ខាងប្កាទបនាេប់ពីបញ្ៅ ប់ការងារ។
(1) ្បសិន្បបើាន្េក់ឬប្បងបៅបលើកាារ្កាល ្នន្់ ចងក ឹុះបលខ បនាុះរអិលដូ បចន ុះសូ ទជូ ត្វាបអាយលែ ។
(2) ោក់ប្បងឥន្ធ ន្ៈបោយទិន្បញ្ឈប់ា៉ាសុីន្។
(3) កន្ន្្ ងចត្យាន្យន្ា អាចជាកន្ន្្ ងន្ដលាន្្ន្ិេ័យថ្ន្ការធា្ក់ផ្លេង
ំ ងម ទឹកជំន្ន្់
ី បដើទដរាបណ្តវាជាកន្ន្្ ងរាបបសម ើ។
ការរអិលបាក់ដជា
(4) បពលបៅខាងប្ៅវាទិន្ោំបាច់្គ្បដណាប់ត្ួា៉ាសុីន្ជាទួ យន្ឹងសន្្ ក
ឹ បទ។
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ជំពូកទី6 ពាក់ពន្
័ ធ ន្ឹងការងារវាយបំន្បកបោល
■សំណួរណលខ42 (គ្ន្្ ឹុះថ្ន្ការបបើកបរ្បកបបោយសុវត្ថ ិភាព)
ចូ រប្ជើសបរ ើសការពន្យល់្ត្ឹទ្ត្ូវទួ យកនតងចំបណ្តទការពន្យល់ចំន្ួន្4ខាងប្កាទស្ាប់គ្ន្្ ឹុះថ្ន្ការបបើកបរ្បក
បបោយសុវត្ថ ភា
ិ ព។
(1) អន កបបើកបរទិន្ោំបាច់ពាក់ទួកការពារឬឧបករណ៍សុវត្ថ ភា
ិ ពបទ។
(2) អន កបបើកបរទិន្ោំបាច់ពាក់ន្ខេ្កវា៉ាត្់បៅអីបទ។
(3) អន កបបើកបរ្ត្ូវងត្ចទ្ ងគ្ុណវុឌឍិបហើយយកបៅជាទួ យកនតងការបបើកបរ។
(4) ្ត្ូវ្បាកដថ្នអន្ុវត្ា ការ្ត្ួ ត្ពិន្ត្
ិ យការងារទុន្ោប់បអេ ើទបហើយបញ្ញាក់ថ្នទិន្ាន្បញ្ញាទិន្្ប្កត្ីប ើយ។

■សំណួរណលខ43 (សញ្ញញ ន្ីត្ិ វ ិ្ីន្ណនាំ)
ចូ រប្ជើសបរ ើសយកទួ យន្ដល្ត្ឹទ្ត្ូវពីការពន្យល់4ខាងប្កាទស្ាប់សញ្ញញន្ិងន្ីត្ិរវ ិ្ីន្ណនាំ។
(1)បៅបពលបបើកបរា៉ាសុន្
ី ស្ាប់ការវាយបំន្បកបោលជាបរលការណ៍វាទិន្ោំបាច់អន្ុវត្ា បោយសញ្ញញឬការន្ណ
នាំរបស់អនកអាលស
់ ញ្ញញឬការន្ណនាំបទ។
(2)អន កបបើកបរទិន្ោំបាច់ពិភាការនឱ្យបាន្្គ្ប់្រន្់ជាទួ យអន កអាលស
់ ញ្ញញឬការន្ណនាំទុន្បពលប្វ កា
ើ រអំពីទតា
ី ំ
ងការងាររបស់ា៉ាសុន្
ី សំណង់បអេងបទៀត្ទីតាំងការងាររបស់កទម ករទីតាំងថ្ន្កន្ន្្ ងប្រុះថ្ននក់ន្ិង វ ិ្ីសាស្តសាស
ញ្ញញ។
(3)បោយសារបុគ្គលជាក់លាក់ទួយទិន្្ត្ូវបាន្បគ្តាំងបោយអន កទទួ លបន្ទតកជាអន កអាល់សញ្ញ ឬក៏អនកន្ណនាំវាទិន្
ោំបាច់បបើកបរបោយប្វ ើតាទសញ្ញញឬក៏ការន្ណនាំរបស់បុគ្គលបនាុះបទ។
(4)អន កន្ណនាំគ្ួរន្ត្បស្ ៀកសបទ្ ៀកបំពាក់ន្ិងទីតាង
ំ ការងារន្ដលអាចបញ្ញាក់បាន្យា៉ាងងាយស្ាប់អនកបបើកបរឬ
្បត្ិបត្ា ិករ។
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ឹ ន្អន កបទកាន្ិកន្ិងអគ្គ ិសន្ី
ជំពូកទី7 ចំបណុះដង
■សំណួរណលខ44 (កា្ំងបងវ ិល)
ចូ រប្ជើសបរ ើសការពន្យល់ទួយកនតងចំបណ្តទការពន្យល់4ខាងប្កាទស្ាប់កា្ំងបងវ ល
ិ ន្ដលទិន្សទរទយបំអត្
ុ ។
(1) បៅបពលបំន្បកបៅកនតងអ្ វូ រ ូងប្កាទដីបោយា៉ាសុីន្បំន្បកងម
ាន្កា្ង
ំ បងវ ល
ិ ន្ដលប្វ ឲ្
ើ យឧបករណ៍ា៉ាសុីន្បំន្បកបាន្ដួ លរលំ។
(2) បៅបពលោប់វត្ថតដូចជាកំបទចកំទី (gara)បបត្ុងជាបដើទបោយប្បើា៉ាសុីន្ោប់
វាាន្កា្ំងបងវ ល
ិ ន្ដលប្វ ឱ្
ើ យា៉ាសុីន្បំន្បកបាន្ដួ លរលំ។
(3)បៅបពលោប់វត្ថតណ្តន្ដលបៅជិត្ា៉ាសុីន្បនាុះកា្ង
ំ បងវ ិលន្ដលប្វ ឱ្
ើ យា៉ាសុីន្បាន្ដួ លរលំបកើន្ប ើងបហើយ្ន្ិ
េ័យថ្ន្ការដួ លរលំា
់ ៉ា សុីន្បកើន្ប ើង។
(4)វណសថ រភ្ជពររស់ម៉ាសីនស្មរ់ការវាយរំដរក្ណោលជាក្់លាក្់វសថ រភ្ជពននត្ួ ម៉ាសីនដ្រជាទារអា្ស័យណលើមំនន
ដងសនទ ូចមនលទធភ្ជពដដលម៉ាសន
ី ដួ លរលំ។

■សំណួរណលខ45 (ចំណុចថ្ន្ភារពល)
ចូ រប្ជើសបរ ើសយកទួ យន្ដល្ត្ឹទ្ត្ូវពីការពន្យល់ចន្
ំ ួ ន្4ខាងប្កាទទក់ទងន្ឹងចំណុចថ្ន្ភារពល។
(1)បៅបពលវត្ថតទួយ្ត្ូវបាន្ន្បងន្ចកជាបំន្ណកត្ូ ចៗចំណុចថ្ន្ភារពលទិន្ប្វ ស
ើ កទម ភាពដល់បំន្ណកន្ីទួយៗថ្ន្
ការន្បងន្ចកបទ។
(2) វាអាច្ត្ូវបាន្បគ្ោត្់ទក
ុ ថ្នកា្ំងបា៉ារា៉ាន្ ល (ទំនាញន្អន្ដី)
ជាប្ចើន្កំពុងាន្ឥទធព
ិ លបលើវត្ថតបហើយបៅបពលន្ដលកា្ំងលទធ អលថ្ន្កា្ំងទំងបន្ុះទទួ លបាន្បន្ុះគ្ឺបសម ើន្ឹ
ងកា្ំងទំនាញបៅបលើវត្ថត។
(3)ចំណុចថ្ន្ភារពលគ្ឺជាចំណុចន្្ប្បួ លថ្ន្វត្ថតជាក់លាក់ទួយបហើយចំណុចថ្ន្ភារពលក៏ផ្ល្ស់ប្រអងន្ដរបៅបពលទី
ូ
តាំងន្ិងរបបៀបទុកោក់របស់វត្ថត្ត្ូវបាន្ផ្ល្ស់ប្រ។
ូ
(4) បៅបពលចលនារបស់វត្ថតទួយ (ទិន្រាប់បញ្ចល
ូ កា្ំងបងវ ល
ិ ថ្ន្វត្ថតខ្ ួន្វា) ្ត្ូវបាន្បគ្ោត្់ទុកជាបទកាន្ិច
វាទិន្អាច្ត្ូវបាន្បគ្ោត្់ទុកថ្នទំនាញសរុបថ្ន្វត្ថត្ត្ូវបាន្្បទូ លអ្តំបៅចំណុចថ្ន្ភារពល។

■សំណួរណលខ46 (ន្ិចលភាព)
ចូ រប្ជើសបរ ើសយកទួ យន្ដល្ត្ឹទ្ត្ូវពីការពន្យល់ទ ំង4ខាងប្កាទស្ាប់ន្ិចលភាព។
(1) ជាបរលការណ៍ អាចោប់បអា ើទឬក៏ឈប់ភា្ទៗបាន្
ប៉ាុន្ន្ា ្បសិន្បបើោប់បអា ើទភា្ទៗអន កបបើកបរន្ឹង្ត្ូវបាន្រុញបៅទុខបហើយ្បសិន្បបើអនកឈប់ភា្ទៗអន កបបើក
បរន្ឹងងយប្កាយន្ិងចង់ដួល។
(2) លុុះ្តាន្ត្កា្ង
ំ ខាងប្ៅប្វ ស
ើ កទម ភាពបលើវត្ថតទួយ
វាាន្លកខ ណៈថ្ន្ការពយយាទបន្ា ការចរនាបៅបពលវាកំពុងប្វ ើចលនាបហើយបន្ុះបៅថ្នភាពត្ឹង រុង
ឹ ។
(3) ្ត្ូវការកា្ង
ំ ខាងប្ៅបដើទបីផ្ល្ស់ប្របលបឿន្ឬទិ
ូ
សបៅថ្ន្ចលនារបស់វត្ថតន្ដលកំពង
ុ ចរនា
បហើយបពលផ្ល្ស់ប្របលបឿន្កាន្
ូ
់ ន្ត្ខា្ំងន្ិងវត្ថតកាន្់ន្ត្្ៃ ន្់បនាុះកា្ំងកាន្់ខា្ង
ំ ស្ាប់វាអងន្ដរ។
(4) កា្ំងន្ិចលភាពបដើរចំបពាុះា៉ាសុន្
ី ស្ាប់ការវាយបំន្បកបោលកំ ុ ងបពលដំបណើរការ
បហើយកា្ំងន្ិចលភាពបកើន្ប ើងបៅបពលបលបឿន្បកើន្ប ើងបហើយកា្ង
ំ ន្ិចលភាពបកើន្ប ង
ើ សាា្ត្បៅ
ន្ឹងការគ្ុណគ្ូ បីដងថ្ន្បលបឿន្។
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■សំណួរណលខ47 (កា្ំង centrifugal កា្ង
ំ centripetal)
ចូ រប្ជើសបរ ើសយកទួ យន្ដល្ត្ឹទ្ត្ូវពីការពន្យល់ចន្
ំ ួ ន្4ខាងប្កាទចំបពាុះកំលាង
ំ centrifugal ន្ិងកំលាង
ំ
centripetal។
(1)្បសិន្បបើអនកកាន្់ចុងាខងថ្ន្ន្ខេន្ដលចងន្ឹងទំងន្់បហើយបងវ ល
ិ វាកនតងចលនារាងជារងវ ង់បនាុះថ្ដន្ឹងទញតា
ទទិសបៅអទតយបៅន្ឹងទំងន្់។
(2) ្បសិន្បបើអនកបងវ ល
ិ ទំងន្់យា៉ាងបលឿន្បនាុះអន កន្ឹងាន្អារទម ណ៍ថ្នថ្ដរបស់អនក្ត្ូវបាន្ទញកាន្់ន្ត្បខាយ។
(3) កា្ំងន្ដលបណ្ត
ា លឱ្យវត្ថតទួយប្វ ច
ើ លនារាងជារងវ ងប់ ៅថ្នកា្ំង centrifugal
បហើយកា្ំងដូ ចរនន្ិងាន្ទិសបៅអទយ
ត បនាុះបៅថ្នកា្ង
ំ centripetal។
(4) បៅបពលចុុះជ្ាលបោត្ជាទួ យន្ឹងា៉ាសុីន្ស្ាប់ការវាយបំន្បកបោល
្បសិន្បបើថ្ដចងក ូត្្ត្ូវបាន្កាច់ភា្ទៗបនាុះកា្ំង
centrifugalាន្ឥទធ ិពលបលើចំន្ឹងចំណុចថ្ន្ភារពលន្ដលបណ្ត
ា លឱ្យា៉ាសុីន្ទញបចញប្ៅខា្ំងបនាុះបបងក ើន្្
ន្ិេ័យថ្ន្ការដួ លរលំ។

■សំណួរណលខ48 (ការកកិត្)
ចូ រប្ជើសបរ ើសទួ យកនតងចំបណ្តទ4ន្ដលទិន្សទរទយបំអុត្ខាងប្កាទស្ាប់ការកកិត្។
(1) បៅបពលវត្ថតន្ិងវត្ថតកកិត្ ាន្ភាព្ន្់្ទំបៅថ្នកា្ំងកកិត្។
(2) ្បសិន្បបើអនកោក់វត្ថតបៅបលើកំរាលឥដា ឬក៏កាារបហើយពយយាទរំកល
ិ វាបោយរុញឬទញវាន្ឹងទិន្បរ ើប យ
ើ
បទុះបីអនករុញវាបោយកា្ំងបៅប្កាទកំ រ ិត្ជាក់លាក់ក៏បោយ
ប៉ាុន្ន្ា ្បសិន្បបើវាបលើសពីបន្ុះវាន្ឹងោប់បអាទ
ើ ផ្ល្ស់ទ។ី
(3)កា្ំងកកិត្ទក់ទងន្ឹងកា្ំងបញ្ឈរន្ិងសាថន្ភាពថ្ន្ថ្អេ ទំនាក់ទំន្ងរនបហើយទិន្អា្ស័យបលើទំហំថ្អេ ទំនាក់ទំ
ន្ងបទ។
(4) បៅបពលកំពុងបបើកបរ ស្ត្វំងាន្្បសិទធិភាពជាងបពលឈប់។

■សំណួរណលខ49 (ការោត្់ន្ចងអាគ្ុយ)
ចូ រណ្រើសណរ ើសការដណនាំ្ត្ឹម្ត្ូវមួ យក្នុងចំណណ្តមការដណនាំ4ខាងណ្កាមស្មរ់ការោត្់ដចងអារយ។
ី ង
(1) ទិន្ោំបាច់យក្ូ លីដន្
ិ កខវ ក់បចញបហើយរកាវាឱ្យសាែត្ជាន្ិចៅ។
(2) ទឹកន្ដលរមន្កាកសំណល់ទល់ន្ត្បសាុះអាច្ត្ូវបាន្បន្ន្ថ ទប្ចើន្បពក។
(3) បញ្ឈប់ការបបញ្ៅ ញអគ្គ ីសន្ីបោយទិន្សទបហត្ុអល។
(4) ការោត្់ន្ចងបោយរដុបគ្ឺទទួ លយកបាន្។
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■សំណួរណលខ50 (ការោត្់ន្ចងអាគ្ុយ)
ចូ រណ្រើសណរ ើសការដណនាំ្ត្ឹម្ត្ូវមួ យក្នុងចំណណ្តមការដណនាំ4ខាងណ្កាមស្មរ់ការោត្់ដចងអារយ។
(1) វាទិន្ោំបាច់ទួលកាោប់ប ង
ើ វ ិញពីបពលទួ យបៅបពលទួ យបដើទបីការពារទំនាក់ទន្
ំ ងទិន្លែ ប ើយ។
(2) ្ប ុង្បយ័ត្នកឆ្
ុំ ក់អគ្គ ស
ិ ន្ីបោយកូ ន្បសារស្ាប់ទួលបចៅជាបដើទ។
(3) វាស់ភារពលជាក់លាក់បហើយបៅបពលវធា្ក់ដល់1.22ឬប្ចើន្ជាងបន្ុះ សូ ទសាកងមភា្ទៗ។
(4) វាទិន្ោំបាច់វាស់វ៉ាុលជាទួ យឧបករណ៍វាស់អាគ្ុយ។
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ជំពូកទី8 ្បបេទរចនាសទព ន្
័ ធ ន្ិង វ ិ្ីសាស្តសាថ្ន្ការវាយបំន្បកបោល
■សំណួរណលខ51 (រចនាសទព ន្
័ ធ បបត្ុងន្ដលាន្របារន្ដក (រចនាសទព ័ន្ធRC))
ចូ រប្ជើសបរ ើសយកទួ យន្ដល្ត្ឹទ្ត្ូវពីការពន្យល់ចន្
ំ ួ ន្4ខាងប្កាទស្ាប់រចនាសទព ័ន្ធបបត្ុងន្ដលាន្របារន្ដ
ក (រចនាសទព ័ន្RC)។
(1) បោយសារវាទិន្អាចបឆ្ុះបាន្ដូ បចន ុះវាទិន្អាចសាងសង់សណ
ំ ង់ន្ដល្ន្់ន្ឹងបេ្ ង
ើ ។
(2) កំ រ ិត្ថ្ន្បសរ ើភាពទក់ទងន្ឹង្ទង់្ទយថ្ន្រចនាសទព ័ន្ធគ្ឺទប។
(3) អាល់កាឡាំ ងថ្ន្សុទ
ី ៉ាងត្៍ ទិន្ការពារការប្ចុះរបារន្ដកដូ បចន ុះអាយុកាលថ្ន្សំណង់គ្ឺខ្ី។
(4) បៅបពលបបត្ុងប្ងួ ទន្ិងសានទប្បុះបកើត្ប ង
ើ របារន្ដករលួ យន្ិងភាពរ ឹងាំរបស់សំភារៈងយចុុះ។

■សំណួរណលខ52 (រវ ិ្ីសាស្តសាការវាយបំន្បកបោលចំបពាុះសំណង់បឈើជាបដើទ)
ចូ រប្ជើសបរ ើសទួ យន្ដល្ត្ឹទ្ត្ូវពីការពន្យល់ចំន្ួន្4ខាងប្កាទស្ាប់ វ ិ្ីសាស្តសាការវាយបំន្បកបោលចំបពាុះសំណ
ង់បឈើជាបដើទ។
(1) រវ ិ្ីសាស្តសាប្វ ើបោយថ្ដទិន្សទ្សបស្ាប់ការន្បងន្ចកសំភារៈឱ្យបាន្្ត្ឹទ្ត្ូវបទ។
(2)ពិត្ន្ទន្ន្ត្ពិបាកកនតងការន្កថ្ចន ប ើង វ ិញន្ូ វអលិត្អលន្ដលបាន្បបងក ើត្ប ើងបោយាន្ន្ត្វ ិ្ីសាស្តសាការងារបទ
កាន្ិច្ត្ូវបាន្ប្បើ ចាប់ទក់ទងន្ឹងការន្កថ្ចន ប ើង វ ិញន្ូ វសាារៈទក់ទងន្ឹងការោាន្សំណង់
(ចាប់ន្កថ្ឆ្ន សណ
ំ ង់) ទិន្្ទឃាត្់វាជាបរលការណ៍។
(3) ការវាយបំន្បកបោល្ទម តា្ត្ូវបាន្អន្ុវត្ា បោយប្ជើសបរ ើសរវាងវ ិ្ីសាស្តសាបោយថ្ដឬបទកាន្ិច។
(4)ការវាយបំន្បកបោល្គ្ឹុះបបត្ុងជាបដើទជាទួ យន្ឹងឧបករណ៍ោប់បនាុះជាបអេងពីបរលបៅកនតងការប្បើ្បាស់ដូ
បចន ុះ្ត្ូវប្បើឧបករណ៍បំន្បកជាបដើទ។

■សំណួរណលខ53 (រវ ិ្ីសាស្តសាថ្ន្ការវាយបំន្បកបោលចិបញ្ៅ ទ
ើ អ្ វូ )
ចូ រប្ជើសបរ ើសការពន្យល់ទួយកនតងចំបណ្តទការពន្យល់ចន្
ំ ួ ន្4ខាងប្កាទស្ាប់ វ ិ្ីសាស្តសាថ្ន្ការវាយបំន្បកបោល
ចិបញ្ៅ ើទអ្ វូ ន្ដលជាការទិន្សទរទយបំអត្
ុ ។
(1)រវ ិ្ីសាស្តសាា៉ាសុីន្បំន្បកខានត្្ំឬ វ ិ្ីសាស្តសាា៉ាសុីន្បំន្បកបោយថ្ដ្ត្ូវបាន្ប្បើស្ាប់ការកបទេ ច្សទប់ថ្អេ ន្ង
ិ
្សទប់ទូលោាន្របស់អ្ វូ ។
(2) កុំប្បើា៉ាសុីន្បំន្បកស្ាប់វាយកបទេ ចបោលក្ាលងម ។
(3) រវ ិ្ីសាស្តសាការវាយបំន្បកបោលស្ាប់្កាលបបត្ុងរ ួទាន្វ ិ្ីសាស្តសាា៉ាសុីន្បំន្បកខានត្្ំ
រវ ិ្ីសាស្តសាា៉ាសុីន្បំន្បកដិយថ្ដ រវ ិ្ីសាស្តសាឧបករន្៍កាត្់ន្ង
ិ វ ិ្ីសាស្តសាខួ ងសនល
ូ ។
(4) ទិន្ាន្វ ិ្ីសាស្តសាន្ដលបាន្បបងក ត្
ើ ប ើងស្ាប់ការវាយបំន្បកបោលកំរាលឥដា
ប៉ាុន្ន្ា ាន្វ ិ្ីសាស្តសាា៉ាសុន្
ី បំន្បកខានត្្ំន្ិង វ ិ្ីា៉ាសុីន្បំន្បកបោយថ្ដ។
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ជំពូកទី9 ចាប់ន្ិងបទបបញ្ញ ត្ា ពា
ិ ក់ព័ន្ធ
■សំណួរណលខ54 (ការ្ត្ួ ត្ពិន្ិត្យបោយសវ យ័ត្ជា្បោំ)
ចូ រប្ជើសបរ ើសយកទួ យន្ដល្ត្ឹទ្ត្ូវពីការពន្យល់ចន្
ំ ួ ន្4ខាងប្កាទស្ាប់ការ្ត្ួ ត្ពិន្ិត្យបោយសវ យ័ត្ជា្បោំ
។
(1)្បត្ិបត្ា ិករអាជីវកទម ្ត្ូវប្វ ើការ្ត្ួ ត្ពិន្ិត្យបោយសវ យ័ត្ជា្បោំន្ូវប្គ្ឿងា៉ាសុីន្សំណង់្បបេទយាន្យន្ា ន្ិង
កត្់្តាលទធអលបោយអន្ុបលាទតាទបទបញ្ញ ត្ា ិរបស់្កសួ ងសុខាេិបាលការងារន្ិងសុខា
ុ លភាព។
(2)្បត្ិបត្ា ិករអាជីវកទម ្ត្ូវប្វ ើការ្ត្ួ ត្ពិន្ិត្យបោយសវ យ័ត្ជា្បោំបលើប្គ្ឿងា៉ាសុីន្សំណង់្បបេទយាន្យន្ា ន្ិង
កត្់្តាលទធអលបោយអន្ុបលាទតាទបទបញ្ញ ត្ា ្ិ កសួ ងរបស់្កសួ ងអប់រំវបប្ទ៌កឡា
ី វ ិទយសាស្តសាន្ិងបបចៅ ក វ ិ
ទយ។
(3)ទិន្ោំបាច់្បត្ិបត្ា ិករអាជីវកទម ្ត្ូវប្វ កា
ើ រ្ត្ួ ត្ពិន្ត្
ិ យបោយសវ យ័ត្ជា្បោំបលើប្គ្ឿងា៉ាសុន្
ី សំណង់្បបេទយា
ន្យន្ា ន្ិងកត្់្តាលទធអលដូ ចាន្ន្ចងកនតងបទបញ្ញ ត្ា ិរបស់្កសួ ងសុខាេិបាលការងារន្ិងសុខុាលភាព។
(4)រដា ទស្តន្ា្ី កសួ ងសុខាេិបាលការងារន្ិងសុខា
ុ លភាពទិន្្ត្ូវអេពវ អាយបរលការណ៍ន្ណនាំអព
ំ ីការ្ត្ួ ត្ពិន្ត្
ិ យ
បោយសវ យ័ត្ជា្បចំន្ដលោំបាច់ស្ាប់ការអន្ុវត្ា ឱ្យបាន្្ត្ឹទ្ត្ូវន្ិងាន្្បសិទធភាពថ្ន្ការ្ត្ួ ត្ពិន្ិត្យ
បោយសវ យ័ត្។

■សំណួរណលខ55 (ការបចញជងមន្
ី ូ វវ ិញ្ញញបន្ប័្ត្បញ្ៅ ប់ការបណ្តុះបណ្ត
ា លជំនាញជាបដើទ)
ចូ រប្ជើសបរ ើសយកទួ យន្ដល្ត្ឹទ្ត្ូវពីការពន្យល់ចន្
ំ ួ ន្4ខាងប្កាទន្ដលទក់ទងន្ឹងការបចញជាងម ីន្ូវវ ិញ្ញញបន្ប័
្ត្បញ្ៅ ប់ការបណ្តុះបណ្ត
ា លជំនាញជាបដើទ។
(1) ទិន្អាចទទួ លការបចញជាងម ីន្ូវវ ិញ្ញញបន្ប័្ត្បញ្ៅ ប់ការបណ្តុះបណ្ត
ា លជំនាញប យ
ើ ។
(2) ករណី វ ិញ្ញញបន្ប័្ត្បញ្ៅ ប់ការបណ្តុះបណ្ត
ា លជំនាញ្ត្ូវបាន្បាត្់បង់ឬខូ ចខាត្
វាអាចទទួ លការបចញជាងម ីបោយការោក់ពាកយបសន ស
ើ ុំ វ ិញ្ញញបន្ប័្ត្បញ្ៅ ប់ការបណ្តុះបណ្ត
ា លជំនាញសារជាងម ីបៅ
សាថប័ន្បណ្តុះបណ្ត
ា លន្ដលបាន្ចុុះប្មុះន្ដលបាន្ទទួ លន្ូ វ វ ិញ្ញញបន្ប័្ត្បញ្ៅ ប់ការបណ្តុះបណ្ត
ា លជំនាញ។
(3) ករណី វ ិញ្ញញបន្ប័្ត្បញ្ៅ ប់ការបណ្តុះបណ្ត
ា លជំនាញ្ត្ូវបាន្បាត្់បង់ឬខូ ចខាត្
វាអាចទទួ លការបចញជាងម ីបោយការោក់ពាកយបសន ស
ើ ុំ វ ិញ្ញញបន្ប័្ត្បញ្ៅ ប់ការបណ្តុះបណ្ត
ា លជំនាញសារជាងម ីបៅ
្កសួ ងសុខាេិបាលការងារន្ិងសុខុាលភាព។
(4) បៅបពលប្រប្
ូ
ម ុះ រវ ិញ្ញញបន្ប័្ត្បញ្ៅ ប់ការបណ្តុះបណ្ត
ា លជំនាញទិន្អាចសរបសរសារជាងម ីប ើង វ ិញបទ។
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■សំណួរណលខ56 (ការដំប ង
ើ ចបងក ៀងទុខ)
ចូ រប្ជើសបរ ើសយកទួ យណ្តន្ដល្ត្ឹទ្ត្ូវពីការពន្យល់ចំន្ួន្4ខាងប្កាទស្ាប់ការត្ំប ើងចបងក ៀងទុខ។
(1) ប្គ្ឿងសំណង់្បបេទយាន្យន្ា ទិន្ោំបាច់បពា
ំ ក់ចបងក ៀងទុខបទ។
(2)ប្គ្ឿងា៉ាសុីន្សំណង់្បបេទយាន្យន្ា ោំបាច់បំពាក់ចបងក ៀងទុខបៅបពលន្ដលប្បើ្បាស់ទីកន្ន្្ ងន្ដលាន្បេ្ ើ
ងបំេ្ឺន្ដល្ត្ូវការស្ាប់ការងារ្បកបបោយសុវត្ថ ិភាព។
(3)ប្គ្ឿងា៉ាសុីន្សំណង់្បបេទយាន្យន្ា ទិន្ោំបាច់បពា
ំ ក់ចបងក ៀងទុខបៅបពលន្ដលប្បើ្បាស់ទីកន្ន្្ ងន្ដលរមន្
បេ្ ើងបំេ្ឺន្ដល្ត្ូវការស្ាប់ការងារ្បកបបោយសុវត្ថ ភា
ិ ព។
(4)ប្គ្ឿងា៉ាសុីន្សំណង់្បបេទយាន្យន្ា ទិន្ោំបាច់បពា
ំ ក់ចបងក ៀងទុខបៅបពលន្ដលប្បើ្បាស់ទីកន្ន្្ ងន្ដលាន្
បេ្ ើងបំេ្ឺន្ដល្ត្ូវការស្ាប់ការងារ្បកបបោយសុវត្ថ ភា
ិ ព។

■សំណួរណលខ57 (បលបឿន្កំណត្់)
ចូ រប្ជើសបរ ើសទួ យន្ដល្ត្ឹទ្ត្ូវពីការពន្យល់ចំន្ួន្4ខាងប្កាទទក់ទងបៅន្ឹងបលបឿន្កំណត្់។
(1) បៅបពលប្វ ើការបោយប្បើប្គ្ឿងា៉ាសុីន្សំណង់្បបេទយាន្យន្ា
(ទិន្រាប់បញ្ចល
ូ អវ ីន្ដលាន្បលបឿន្អត្ិបរា10គ្ី ូ ន្ទ៉ា្ត្កនតងទួ យបា៉ាងឬត្ិចជាងបន្ុះ)
វាោំបាច់្ត្ូវកំណត្់បលបឿន្កំណត្់ជាទុន្។
(2) បៅបពលប្វ ើការបោយប្បើប្គ្ឿងា៉ាសុីន្សំណង់្បបេទយាន្យន្ា
(ទិន្រាប់បញ្ចល
ូ អវ ីន្ដលាន្បលបឿន្អត្ិបរា10គ្ី ូ ន្ទ៉ា្ត្កនតងទួ យបា៉ាងឬត្ិចជាងបន្ុះ)
វាទិន្ោំបាច់្ត្ូវកំណត្់បលបឿន្កំណត្់ជាទុន្។
(3)អន កបបើកបរប្គ្ឿងា៉ាសុីន្សំណង់្បបេទយាន្យន្ា អាចបបើកបរប្គ្ឿងា៉ាសុន្
ី សំណង់្បបេទយាន្យន្ា ហួសបលបឿ
ន្កំណត្់បាន្្បសិន្បបើវាសថ ត្
ិ បៅកន្ន្្ ង្ំទូលាយ។
(4) បៅបពលប្វ ើការបោយប្បើប្គ្ឿងា៉ាសុីន្សំណង់្បបេទយាន្យន្ា
(ទិន្រាប់បញ្ចល
ូ អវ ីន្ដលាន្បលបឿន្អត្ិបរា30គ្ី ូ ន្ទ៉ា្ត្កនតងទួ យបា៉ាងឬត្ិចជាងបន្ុះ)
វាោំបាច់្ត្ូវកំណត្់បលបឿន្កំណត្់ជាទុន្។

■សំណួរណលខ58 (ការការពារការធា្ក់ជាបដើទ)
ចូ រប្ជើសបរ ើសយកទួ យន្ដល្ត្ឹទ្ត្ូវពីការពន្យល់ចន្
ំ ួ ន្4ខាងប្កាទទក់ទងន្ឹងការការពារការធា្ក់ជាបដើទ។
(1) បៅបពលប្វ ើការបោយប្បើប្គ្ឿងា៉ាសុីន្សំណង់្បបេទយាន្យន្ា
វាទិន្ោំបាច់ោត្់ វ ិធាន្ការោំបាច់បដើទបីការពារប្រុះថ្ននក់ដល់កទម ករបោយសារន្ត្ប្គ្ឿងា៉ាសុន្
ី សំណង់្ប
បេទយាន្យន្ា ធា្ក់ចុុះឬដួ លរលំ។
(2) បៅបពលប្វ ើការបោយប្បើប្គ្ឿងា៉ាសុីន្សំណង់្បបេទយាន្យន្ា បៅបលើជាយអ្ វូ ជ្ាលជាបដើទ
វាទិន្ោំបាច់្ត្ូវោត្់តាង
ំ អន កន្ណនាំសូទបីន្ត្បៅបពលាន្ប្រុះថ្ននក់ដល់កទម ករបោយសារន្ត្ប្គ្ឿងា៉ាសុីន្
សំណង់្បបេទយាន្យន្ា ធា្ក់ចុុះឬដួ លរលំ។
(3) អន កបបើកបរប្គ្ឿងា៉ាសុន្
ី សំណង់្បបេទយាន្យន្ា ោំបាច់អន្ុវត្ា តាទការន្ណនាំរបស់អនកន្ណនាំ។
(4) អន កបបើកបរប្គ្ឿងា៉ាសុន្
ី សំណង់្បបេទយាន្យន្ា ទន្
ិ ោំបាច់អន្ុវត្ា តាទការន្ណនាំរបស់អនកន្ណនាំ។
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■សំណួរណលខ59 (ការបអេ រប្គ្ឿងយន្ា សំណង់្បបេទយាន្យន្ា )
ចូ រប្ជើសបរ ើសយកទួ យន្ដល្ត្ឹទ្ត្ូវពីការពន្យល់បួន្ខាងប្កាទស្ាប់ការបអេ រប្គ្ឿងយន្ា សណ
ំ ង់្បបេទយាន្យ
ន្ា ។
(1) ករណីអទតកន្ិងបរ ើយាន្យន្ា ដឹកទំន្ញ
ិ ជាបដើទបដើទបីបអេរប្គ្ឿងា៉ាសុីន្សំណង់្បបេទយាន្យន្ា
បៅបពលប្បើកាារ្កាលងនល់ន្ង
ិ ការងារការបលើកដីបអាយខព សជា
់ បដើទ
ការអទក
ត ន្ិងបរ ើ្ត្ូវន្ត្អន្ុវត្ា បៅកន្ន្្ ងរាបបសម ើន្ិង រ ឹង។
(2) ករណីអទតកន្ិងបរ ើយាន្យន្ា ដឹកទំន្ញ
ិ ជាបដើទបដើទបីបអេរប្គ្ឿងា៉ាសុីន្សំណង់្បបេទយាន្យន្ា
បៅបពលប្បើកាារ្កាលងនល់ន្ង
ិ ការងារការបលើកដីបអាយខព សជា
់ បដើទ
ការអទក
ត ន្ិងបរ ើទិន្្ត្ូវន្ត្អន្ុវត្ា បៅកន្ន្្ ងរាបបសម ើន្ង
ិ រ ឹង។
(3)វណៅណពលណ្រើកាតរ្កាលថែល់វមិនោំាច់ណ្រើកាតរ្កាលថែល់ដដលមន្រដវងវទទឹងនិងភ្ជពខា្ំង្ររ់្ោន់។
(4) បៅបពលប្បើការបលើកដីបអាយខព ស់ ្ោំងទំន្ប់បបណ្ត
ា ុះអាសន្ន ជាបដើទ
ទិន្ោំបាច់ធានាបាន្ន្ូ វទទឹងន្ិងភាពខា្ង
ំ ្គ្ប់្រន្់ន្ិងជ្ាលសទរទយ។

■សំណួរណលខ60 (រវ ិធាន្ការណ៍ន្ដល្ត្ូវប្វ ស
ើ ្ាប់អនកបអាយខៅ ីប្គ្ឿងា៉ាសុីន្ជាបដើទ)
ចូ រប្ជើសបរ ើសយកទួ យន្ដល្ត្ឹទ្ត្ូវពីការពន្យល់ចន្
ំ ួ ន្4ខាងប្កាទបន្ុះទក់ទងន្ឹង វ ិធាន្ការណ៍ន្ដល្ត្ូវប្វ ស
ើ
្ាប់អនកបអាយខៅ ីប្គ្ឿងា៉ាសុីន្ជាបដើទ។
(1)បៅបពលអន កឲ្យខៅ ីា៉ាសុីន្ជាបដើទឲ្យ្បត្ិបត្ា ិករអាជីវកទម បអេងបទៀត្ខៅ ីវាទិន្ោំបាច់្ត្ួ ត្ពិន្ត្
ិ យា៉ាសុន្
ី ជាបដើទ
ជាទុន្ប យ
ើ ។
(2)បៅបពលអន កឲ្យខៅ ីា៉ាសុីន្ជាបដើទឲ្យ្បត្ិបត្ា ិករអាជីវកទម បអេងបទៀត្ខៅ ីវាោំបាច់្ត្ួ ត្ពិន្ត្
ិ យា៉ាសុីន្ជាបដើទបហើយ
្បសិន្បបើាន្ភាពទិន្្ប្កត្ីណ្តទួ យ្ត្ូវបាន្រកបឃើញវាោំបាច់ប្វ ើការជួ សជុលន្ិងន្ងទំោំបាច់បអេងបទៀត្
។
(3)បៅបពលអន កឲ្យខៅ ីា៉ាសុីន្ជាបដើទឲ្យ្បត្ិបត្ា ិករអាជីវកទម បអេងបទៀត្ខៅ ីវាទិន្ោំបាច់្បគ្ល់ឯកសារន្ដលបញ្ញាក់
ពីសទត្ថ ភាពលរបស់ា៉ាសុីន្ជាបដើទដល់្បត្ិបត្ា ក
ិ រអាជីវកទម ន្ដលទទួ លបាន្កទៅ ។ី
(4)បៅបពលអាល្់ បាក់កទៅ ដ
ី ល់្បត្ិបត្ា ិករអាជីវកទម ទួយបអេងបទៀត្អន កឱ្យខៅ ីប្គ្ឿងា៉ាសុន្
ី ជាបដើទ្ត្ូវអាល់ឯកសារ
បញ្ញាក់ពល
ី កខ ណៈរបស់ា៉ាសុន្
ី ។ ល។
ន្ិងបញ្ញាបអេងបទៀត្ន្ដល្ត្ូវកត្់សំរល់កនតងការប្បើ្បាស់របស់ខ្ ួន្បៅ្បត្ិបត្ា ិករអាជីវកទម ន្ដលទទួ លបាន្
ខៅ ីបនាុះទិន្ាន្បទ។ ។
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ចបម្ល ើយ្រឹម្្រូវ
ឹ ជាទូ លោាន្អំពីប្គ្ឿងា៉ាសុន្
ជំពូកទី1 ចំបណុះដង
ី សំណង់្បបេទយាន្យន្ា
■សំណួរណលខ1 (្បបេទន្ិងការប្បើ្បាស់ (លកខ ណៈពិបសស) ថ្ន្ា៉ាសុីន្ស្ាប់ការវាយបំ ន្បកបោលជាបដើទ)· : (4)
■សំណួរណលខ2 (ពាកយន្ដលទក់ទងន្ឹងប្គ្ឿងា៉ាសុីន្សំណង់្បបេទយាន្យន្ា )············· : (4)

ជំពូកទី2 ទ៉ាូ ទ័រន្ិងឧបករណ៍ធារាសាស្តសាស្ាប់ប្គ្ឿងា៉ាសុន្
ី សំណង់្បបេទយាន្យន្ា
■សំណួរណលខ3 (ទ៉ាូ ទ័រ) ······················································································································ : (2)
■សំណួរណលខ4 (ឥន្ធ ន្ៈ ប្បងា៉ាសុីន្)························································································· : (4)
■សំណួរណលខ5 (្បព័ន្ធធារាសាស្តសា) ······························································································· : (2)

ជំពូកទី3
រចនាសទព ន្
័ ថ្ន្ប្គ្ឿងបរ ិកាខរន្ដលទក់ទងន្ឹងការដំបណើរការា៉ាសុីន្ការវាយបំន្បកបោ
ល
■សំណួរណលខ6 (ឧបករណ៍ន្អន កកង់) ···························································································· : (1)
■សំណួរណលខ7 (ឧបករណ៍សវុ ត្ថ ិភាពស្ាប់ា៉ាសុីន្ការវាយកបទេ ចបោលជាបដើទ) ········· : (2)
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ជំពូកទី4
ការោត្់ន្ចងឧបករណ៍ទក់ទងន្ឹងការងារន្ដលភាាប់ន្ឹងអវ ត្
ី ភាាប់ស្ាប់ការវាយបំ
ន្បកបោលជាបដើទ
■សំណួរណលខ8 (ការប្ជើសបរ ើសន្ិងត្ំប ើងា៉ាសុន្
ី បំន្បក)······················································ : (4)
■សំណួរណលខ9 (លកខ ណៈពិបសសថ្ន្ា៉ាសុន្
ី បំន្បក) ·································································· : (1)
■សំណួរណលខ10 (្បបេទា៉ាសុីន្បំន្បក) ···················································································· : (1)
■សំណួរណលខ11 (្បត្ិបត្ា កា
ិ រាិ៉ាសុីន្បំន្បកជាបដើទ ) ························································ : (2)
■សំណួរណលខ12 (រវ ិ្ីសាស្តសាប្វ ើការទូ បៅថ្ន្ា៉ាសុន្
ី បំន្បក) ····················································· : (1)
■សំណួរណលខ13 (ការ្ប ុង្បយ័ត្នប្កាយបពលប្វ កា
ើ រចប់)····················································· : (4)
■សំណួរណលខ14 (ការ្ប ុង្បយ័ត្នប្កាយបពលប្វ កា
ើ រចប់)····················································· : (2)
■សំណួរណលខ15 (លកខ ណៈពិបសសរបស់ា៉ាសុីន្កាត្់ប្រងន្ដក)··········································· : (3)
■សំណួរណលខ16 (ប្មុះន្ិងទុខងារថ្ន្ន្អនកន្ីទួយៗថ្ន្ឧបករណ៍កាត្់កបទេ ចប្រងន្ដក) ········· : (4)
■សំណួរណលខ17 (្បបេទឧបករណ៍កាត្់កបទេ ចប្រងន្ដក) ················································· : (1)
■សំណួរណលខ18 (ការប្ជើសបរ ើសន្ិងត្ំប ង
ើ ា៉ាសុីន្កាត្់ប្រងន្ដក) ·································· : (4)
■សំណួរណលខ19 (រវ ិ្ីសាស្តសាការងារទូ បៅសំរាប់ា៉ាសុីន្កាត្់កបទេ ចប្រងន្ដក)················ : (1)
■សំណួរណលខ20 (ការ្ប ុង្បយ័ត្នប្កាយបពលប្វ កា
ើ រចប់)····················································· : (1)
■សំណួរណលខ21 (ការ្ប ុង្បយ័ត្នប្កាយបពលប្វ កា
ើ រចប់)····················································· : (2)
■សំណួរណលខ22 (លកខ ណៈរបស់ា៉ាសុន្
ី បំន្បកបបត្ុង) ···························································· : (4)
■សំណួរណលខ23 (ប្មុះន្ិងទុខងារថ្ន្ន្អនកន្ីទួយៗថ្ន្ឧបករណ៍បំន្បកបបត្ុង) ············ : (3)
■សំណួរណលខ24 (្បបេទឧបករណ៍បំន្បកបបត្ុង) ·································································· : (1)
■សំណួរណលខ25 (ការប្ជើសបរ ើសន្ិងត្ំប ង
ើ ឧបករណ៍បំន្បកបបត្ុង) ································· : (1)
■សំណួរណលខ26 (រវ ិ្ីសាស្តសាការងារទូ បៅថ្ន្ា៉ាសុីន្បំន្បកបបត្ុង) ······································ : (4)
■សំណួរណលខ27 (ការ្ប ុង្បយ័ត្នបពលបញ្ៅ ប់ការងារ) ···························································· : (1)
■សំណួរណលខ28 (ការ្ប ុង្បយ័ត្នបពលបញ្ៅ ប់ការងារ) ···························································· : (2)
■សំណួរណលខ29 (លកខ ណៈរបស់ា៉ាសុន្
ី ោប់)·············································································· : (4)
■សំណួរណលខ30 (ប្មុះន្ិងទុខងារថ្ន្ន្អនកន្ីទួយៗថ្ន្ឧបករណ៍ោប់) ····························· : (3)
■សំណួរណលខ31 (្បបេទថ្ន្ឧបករណ៍ោប់) ·············································································· : (1)
■សំណួរណលខ32 (ការប្ជើសបរ ើសន្ិងត្ំប ង
ើ ឧបករណ៍ោប់) ··················································· : (3)
■សំណួរណលខ33 (រវ ិ្ីសាស្តសាប្វ ើការទូ បៅរបស់ា៉ាសុីន្ោប់) ····················································· : (4)
■សំណួរណលខ34 (ការ្ប ុង្បយ័ត្នប្កាយបពលប្វ កា
ើ រចប់)····················································· : (4)
■សំណួរណលខ35 (ការដកអវ ត្
ី ភាាប់បចញ)···················································································· : (2)
■សំណួរណលខ36 (ការអទតកន្ិងការបរ ើ) ···························································································· : (4)
ឹ ជញ្ជន្
■សំណួរណលខ37 (ករណីដក
ូ បោយរត្់ខ្ ួន្ឯង) ······························································· : (4)
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ជំពូកទី5 ការ្ត្ួ ត្ពិន្ិត្យន្ិងន្ងទ ំប្គ្ឿងា៉ាសុីន្សំណង់ស្ាប់វាយកបទេ ចបោល
■សំណួរណលខ38 (្បការ្ប ុង្បយ័ត្នទូបៅស្ាប់ការ្ត្ួ ត្ពិន្ត្
ិ យន្ិងន្ងទំ) ··················· : (2)
■សំណួរណលខ39 (ទុន្បពលោប់បអាទ
ើ ា៉ាសុីន្) ··········································································· : (1)
■សំណួរណលខ40 (បនាេប់ពោ
ី ប់បអាទ
ើ ា៉ាសុីន្) ············································································ : (1)
■សំណួរណលខ41 (បនាេប់ពកា
ី រងារចប់) ······················································································ : (1)

ជំពូកទី6 ពាក់ពន្
័ ធ ន្ឹងការងារវាយបំន្បកបោល
■សំណួរណលខ42 (គ្ន្្ ឹុះថ្ន្ការបបើកបរ្បកបបោយសុវត្ថ ិភាព) ············································· : (4)
■សំណួរណលខ43 (សញ្ញញ ន្ីត្ិ វ ិ្ីន្ណនាំ) ························································································ : (4)

ឹ ន្អន កបទកាន្ិកន្ិងអគ្គ ិសន្ី
ជំពូកទី7 ចំបណុះដង
■សំណួរណលខ44 (កា្ំងបងវ ិល)···································································································· : (3)
■សំណួរណលខ45 (ចំណុចថ្ន្ភារពល) ··························································································· : (2)
■សំណួរណលខ46 (ន្ិចលភាព)········································································································ : (3)
■សំណួរណលខ47 (កា្ំង centrifugal កា្ង
ំ centripetal) ················································ : (4)
■សំណួរណលខ48 (ការកកិត្) ·········································································································· : (4)
■សំណួរណលខ49 (ការោត្់ន្ចងអាគ្ុយ) ····················································································· : (3)
■សំណួរណលខ50 (ការោត្់ន្ចងអាគ្ុយ) ····················································································· : (2)

ជំពូកទី8 ្បបេទរចនាសទព ន្
័ ធ ន្ិង វ ិ្ីសាស្តសាថ្ន្ការវាយបំន្បកបោល
■សំណួរណលខ51 (រចនាសទព ន្
័ ធ បបត្ុងន្ដលាន្របារន្ដក (រចនាសទព ័ន្ធRC)) ···················· : (4)
■សំណួរណលខ52 (រវ ិ្ីសាស្តសាការវាយបំន្បកបោលចំបពាុះសំណង់បឈើជាបដើទ) ····················· : (4)
■សំណួរណលខ53 (រវ ិ្ីសាស្តសាថ្ន្ការវាយបំន្បកបោលចិបញ្ៅ ទ
ើ អ្ វូ )············································ : (2)
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ជំពូកទី9 ចាប់ន្ិងបទបបញ្ញ ត្ា ពា
ិ ក់ព័ន្ធ
■សំណួរណលខ54 (ការ្ត្ួ ត្ពិន្ិត្យបោយសវ យ័ត្ជា្បោំ) ························································· : (1)
■សំណួរណលខ55 (ការបចញជងមន្
ី ូ វវ ិញ្ញញបន្ប័្ត្បញ្ៅ ប់ការបណ្តុះបណ្ត
ា លជំនាញជាបដើទ) : (2)
■សំណួរណលខ56 (ការដំប ង
ើ ចបងក ៀងទុខ) ·················································································· : (4)
■សំណួរណលខ57 (បលបឿន្កំណត្់)···································································································· : (1)
■សំណួរណលខ58 (ការការពារការធា្ក់ជាបដើទ) ·········································································· : (3)
■សំណួរណលខ59 (ការបអេ រប្គ្ឿងយន្ា សំណង់្បបេទយាន្យន្ា ) ············································· : (1)
■សំណួរណលខ60 (រវ ិធាន្ការណ៍ន្ដល្ត្ូវប្វ ស
ើ ្ាប់អនកបអាយខៅ ីប្គ្ឿងា៉ាសុីន្ជាបដើទ) ·· : (2)
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