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2 (km)

ជំពូក 1
ចំេណះដឹងជមូល នអំពីរថយនេលក ក់ទំនិញ
1
1.1

និយមនយ
័ អំពីរថយនេលក ក់ទំនិញ (ទំពរ័ 1)
និយមនយ
័ អំពីរថយនេលក ក់ទំនិញ

រថយន្តេលើកដាក់ទំនិញ ជារថយន្ដដឹកជ

្ជន និងេលើកដាក់ទំនិញមានថាមពលខាំង ែដល្រតវបានបំពាក់េដាយ

ឧបករណ៍មួយ (ឧ. សមទ្រម ឬរបារ្រទ) េដើម ីផ្ទកទំនិញ និងដងេកាងមួយ េដើម ីបំលាស់ទីឧបករណ៍្រទេឡើងេលើ

និងចុះេ្រកាម។

1.2

ករេ ប បស់រថយនេលក ក់ទំនិញ

រថយន្តេលើកដាក់ទំនិញ្រតវបានេគេ្របើយាងទូលំទូលាយេនៅក្នងវស័យឧស ហកម្មេដើម ីសន ំកមាំងពលកម្ម
និងបេង្កើន្របសិទ្ធភាពក្នងការេលើកដាក់ទំនិញ និងការងារដឹកជ

្ជន។ េទាះយាងណាក៏េដាយ ការេកើនេឡើងៃន

ការេ្របើ្របាស់រថយន្តេលើកដាក់ទំនិញបាននាំឱ មានេកើនខ្ពស់នូវចំនួនេ្រគាះថាក់ និងការរងរបួសទាក់ទងនឹង

រថយន្តេលើកដាក់ទំនិញ។ ក្នងចំេណាមប

េផ ងៗ រថយន្តេលើកដាក់ទំនិញមានហានិភ័យេដាយអាច្រកឡាប់ េ្រពាះ

ទី្របជុំទម្ងន់េនៅកាន់ែតខ្ពស់េនៅេពលេលើកបន្ទកេឡើង។ េដើម ីបងារប
យល់ដឹងជាមូលដានអំពីមុខងាររបស់រថយន្តេលើកដាក់ទំនិញ និងប

ទាំងេនះ អ្នកប

រថយន្ត្រតវែតមានការ

រថយន្តេលើកដាក់ទំនិញឲ បាន្រតឹម្រតវ។

េ្រគាះថាក់ទាក់ទងនឹងរថយន្តេលើកដាក់ទំនិញញឹកញាប់បំផុតគឺ៖
●

ការេផ្អ ង បណាលមកពីការផ្ទកេលើសទម្ងន់ ឬបត់េលឿន

●

ការប៉ះទង្គិចជាមួយវត្ថ ឬមនុស បណាលមកពីការេមើលេឃើញមានកំណត់េដាយសារែតរចនាសម្ព័ន្ធៃនរថយន្ត

េលើកដាក់ទំនិញ
●

ការ្រជុះធាក់ទំនិញបណាលមកពីរេបៀបផ្ទកគានសុវត្ថិភាព ខ្វះបទពិេសាធន៍េបើកបរ ប

េដើម ីបងារេ្រគាះថាក់ទាំងេនះ ច ប់ និងបទប

រថយន្តមិនបាន្រតឹម្រតវ

ត្តិពាក់ព័ន្ធេផ ងៗ ដូចជាច ប់សុវត្ថិភាព និងសុខភាពខាង

ឧស ហកម្ម បទដានរចនាសម្ព័ន្ធរថយន្តេលើកដាក់ទំនិញ េសចក្ដីែណនាំពីការ្រតតពិនិត េដាយស្ម័្រគចិត្ត

តាមកាលកំណត់្រតវបានបេង្កើតេឡើង។

3 (km)

លកខណៈសមបតិកុ ងករបញ
ន
ជ រថយនេលក ក់ទំនិញ (ទំពរ័ 2)

2
កម្មករ/អ្នកប

រថយន្តេលើកដាក់ទំនិញ្រតវែតមានលក្ខណៈសម ត្តិដូចខាងេ្រកាម។
ង 1-1 លក្ខណៈសម ត្តិក្នងការប
សិកាកាមប

លក្ខណៈសម ត្តិ/ចំណាត់ថាក់

្ចប់វគ្គ

សិកាកាមប

្ចប់វគ្គ

បណះបណាលជំនាញ

បណះបណាលពិេសស

○

-

○

○

បន្ទកអតិបរមាចាប់ពី
1េតានេឡើងេទៅ
បន្ទកអតិបរមាតិចជាង 1េតាន

អ្នកែដលចូលរួមក្នងការងារប

រថយន្តេលើកដាក់ទំនិញ

រថយន្តេលើកដាក់ទំនិញ្រតវមានវ

សមាល់
មិនរាប់ប

្ចលការេបើកបរ

រថយន្តេលើកដាក់ទំនិញេនៅ
តាមដងផ្លវសាធារណៈ

បនប្រត និងលក្ខណៈសម ត្តិ្រគប់្រគាន់។

េនៅេពលេបើកបររថយន្តេលើកដាក់ទំនិញតាមដងផ្លវសាធារណៈ ជាចាំបាច់ ្រតវរក ែផ្នកសុវត្ថិភាពែដលមានែចង

ក្នងច ប់ស្ដីពីរថយន្ដដឹកជ

្ជនតាមផ្លវេគាក េហើយអ្នកប

រថយន្ត្រតវែតមានប័ណ្ណេបើកបរ្រតឹម្រតវ។

(កំំណត់សមគល់)៖
បន្ទកអតិបរមា ជាបន្ទកែដលអនុ

តឱ ផ្ទកជាអតិបរមាេនៅឯទី្របជុំបន្ទកែដលបានកំណត់េដាយែផ្អកេលើរចនាសម្ព័ន្ធ

និងវត្ថធាតុរបស់រថយន្តេលើកដាក់ទំនិញ។

លកខណៈពេិ សសរបសរ់ ថយនេលក
 កទ
់ ន
ំ ញ
ិ (ទព
ំ រ័ 3)

3

រថយន្តេលើកដាក់ទំនិញអាចដឹក និងផ្ទកទំនិញបានភាមៗយាងមាន្របសិទ្ធភាព។ ការភាប់ដូចជារបារ្រទ និងអង្គំ

(សូមេមើលរូប 5-29, 5-30) ក៏្រតវបានបេង្កើតេឡើងស្រមាប់្របេភទបន្ទកេផ ងៗគាេដើម ីបេង្កើន្របសិទ្ធភាពៃនការ
េលើកដាក់ទំនិញផងែដរ។

3.1
●

លកខណៈពេិ សសជមូល នៃនរថយនេលក
 កទ
់ ន
ំ ញ
ិ
សមទ្រមអាច្រតវបានេលើកេឡើង និងដាក់ចុះកម្ពស់ 2,5 េទៅ 6 ែម៉្រតពីដី (ឬបាត/ក្រមាល)។ កម្ពស់េលើក

អតិបរមាតាមបទដានស្រមាប់រថយន្តេលើកដាក់ទំនិញែដលមានបន្ទកអតិបរមា 1 េតានេឡើងេទៅគឺ 3 ែម៉្រត។

●

ការេបើកកង់មុខ និងៃដចង្កតកង់េ្រកាយ្រតវបានេ្របើជាទូេទៅ។

●

ទម្ងន់ផ្ទយ្រតវបានភាប់េនៅែផ្នកខាងេ្រកាយៃនរថយន្តេលើកដាក់ទំនិញ េដើម ីទប់ទម្ងន់ៃនបន្ទកែដលេលើកេនៅ

ែផ្នកខាងមុខរបស់រថយន្ត និងធានាឲ មានលំនឹង។ ដូេច្នះេហើយ ទម្ងន់របស់រថយន្តធ្ងន់គួរសម។
●

េល នអតិបរមា្របែហល 10 េទៅ 20 គីឡែម៉្រតក្នងមួយេមាង (េល នយឺត)។

●

្រតវមានរនាំងក លេដើម ីការពារកុំឲ បន្ទកបុក្រតវអ្នកប
េពលេលើក។

រថយន្តេដាយផាល់េនៅេពលទំនិញធាក់ចុះក្នង

●

្រតវមានបែង្អកខ្នងេដើម ីការពារកុំឲ បន្ទកែដលមានទី្របជុំទម្ងន់ខ្ពស់ធាក់េទៅេលើអ្នកប

●

រចនាសម្ព័ន្ធរូបរាងតូចេធ្វើឱ វាអាចផាស់ប្តរទិសេដៅក្នងកាំរបត់តូច។

●

ទំនិញអាច្រតវបានផ្ទកេឡើង ឬយកេចញេនៅកម្ពស់ណាមួយអា្រស័យតាមែដនកំណត់ៃនេលើករបស់រថយន្ត។

●

ទំនិញអាច្រតវបានយកេចញេដាយផាល់ េហើយទំនិញតូចៗ ឬទំនិញែដលមានរាងស្មគសាញអាច្រតវបាន
ដឹកជ

្ជន្របកបេដាយ្របសិទ្ធភាពេដាយេ្របើបាែឡត។

4 (km)

រថយន្ត។

3.2

លកខណៈពិេសសៃនរថយនេលក ក់ទំនិញេ ប គុយ

ថ្មីៗេនះ សមាមា្រតៃនរថយន្តេលើកដាក់ទំនិញេ្របើអាគុយបានេកើនេឡើង។ រថយន្តេលើកដាក់ទំនិញេ្របើអាគុយមាន

លក្ខណៈពិេសសដូចខាងេ្រកាម៖
●

េដាយសារថាមពលអាគុយមិនបេង្កើតជាឧស្ម័នែដលមានេ្រគាះថាក់ រថយន្តេលើកដាក់ទំនិញេ្របើអាគុយអាច្រតវ

បានេ្របើ្របាស់្របកបេដាយសុវត្ថិភាពគួរសម សូម ីែតេនៅក្នងឃាំងបិទជិត ឬេនៅេលើកបាល់ែដលមានខ ល់េចញ
ចូលតិចក៏េដាយ។

●

រថយន្តេលើកដាក់ទំនិញេ្របើអាគុយមានភាពសាត់ជាងរថយន្តេលើកដាក់ទំនិញេ្របើមាសុីន េធ្វើឱ វាស័ក្ដិសម

ស្រមាប់្របតិបត្តិការេនៅតំបន់លេំ នៅដាន ឬេពលយប់។ េទាះជាយាងណាក៏េដាយ ម៉ូទ័រអគ្គិសនី បូមអ៊្រដលីក
ស្ពឺបន្ថយេល ន និងសមាសធាតុេផ ងេទៀត បេង្កើតឱ មានសំេឡងរខានខ្លះៗ។

●

្របតិបត្តិការេបើកបរមានលក្ខណៈសាម
េដាយប

●

េ្រពាះការេបើកបរេទៅមុខ/ថយេ្រកាយអាចផាស់ប្ដរបានយាងងាយ្រសួល

ចង្កឹះេលខេទៅមុខ/ថយេ្រកាយេទៅទីតាំងផ្ទយពីទិសេដៅែដលកំពុងរត់្រសបេពលែដលបន្ថយេល ន។

រថយន្តេលើកដាក់ទំនិញេ្របើអាគុយមានេ្រគឿងែដល្រតវែថទាំតិចជាង េហើយ្រតវការការជួសជុលតិចជាងរថយន្ត

េលើកដាក់ទំនិញេ្របើមាសុីន េធ្វើឱ ៃថ្ល្របតិបត្តិការទាប។ េទាះយាងណាក៏េដាយ តៃម្លចាប់េផ្ដើមខ្ពស់គួរសម។
●

េដាយសារសមត្ថភាពអាគុយមានកំណត់ ការងារក្នងរយៈេពលយូរ្រតវការឲ មានឧបករណ៍សាកអាគុយ

អាគុយប្រមុងទុក និងឧបករណ៍ប្ដរអាគុយ។

5 (km)

បេភទរថយនេលក ក់ទំនិញ (ទំពរ័ 4)

4

បភពថមពល (ទព
ំ រ័ 6)

4.1

រថយន្តេលើកដាក់ទំនិញ្រតវបានែបងែចក្របេភទេទៅតាម្របភពថាមពលដូចខាងេ្រកាម៖

រថយនេលក ក់ទំនិញេ បមស
៉ ុីន (ចំេហះកនុង)
រថយន្តេលើកដាក់ទំនិញេ្របើមាសុីន្រតវបានែបងែចក្របេភទេទៅតាម្របេភទេ្របងឥន្ធនៈដូចខាងេ្រកាម៖
និមិត្តស
a.

រថយន្តេលើកដាក់ទំនិញេ្របើមាសុីនមាស៊ូត

(FD)

b.

រថយន្តេលើកដាក់ទំនិញេ្របើមាសុីនសាំង

(FG)

c.

រថយន្តេលើកដាក់ទំនិញេ្របើមាសុីន LPG (ឧស្ម័នេ្របងកាតរាវ)

(FL)

d.

រថយន្តេលើកដាក់ទំនិញេ្របើមាសុីន CNG (ឧស្ម័នធម្មជាតិែណន)

រថយនេលក ក់ទំនិញេ ប គុយ (

JIS

ក គុយបន) (FB)

រថយន្តេលើកដាក់ទំនិញេ្របើអាគុយមានអាគុយេនៅេលើរថយន្តមួយែដលផ្ដល់ថាមពលដល់ម៉ូទ័រអគ្គិសនីែដលរុញ្រចាន

រថយន្ត។

រថយនេលក ក់ទំនិញកូនកត ់
ថ្មីៗេនះ រថយន្តេលើកដាក់ទំនិញកូនកាត់ែដលមានទាំងមាសុីន និងម៉ូទ័រអគ្គិសនី និងរថយន្តេលើកដាក់ទំនិញកូនកាត់

កុងដង់សាទ័រែដលមានទាំងអាគុយ និងកុងដង់សាទ័រ្រតវបានបេង្កើតេឡើង េដើម ីកាត់បន្ថយការេ្របើ្របាស់េ្របងឥន្ធនៈ
និងការបំភាយឧស្ម័នកាបូនិច។

កំណត់សមាល់៖ កុងដង់សាទ័រ ជាឧបករណ៍ែដលផ្ទកថាមពលអគ្គិសនី េហើយមានសមត្ថភាព្របមូល សាក និងបេ

ថាមពល្របកបេដាយ្របសិទ្ធភាពេដាយសារមានេរសុីស្តង់ក្នងតូច។

6 (km)

្ចញ

5

បេចចកសពទ (ទំពរ័ 10)

ខាងេ្រកាមេនះជាប

្ជីបេច្ចកសព្ទែដលមានសារៈ្របេយាជន៍ែដលេឃើញញឹកញាប់េនៅក្នងកាតាឡក្រកុមហ៊ុនផលិត

ឯកសារលក្ខណៈបេច្ចកេទស េសៀវេភៅែណនាំ និងឯកសារេផ ងៗេទៀត។

5.1

ពកយអព
ិ ត (ទព
ំ វី ម
ំ រ័ 10)
ង 1-2 ពាក អំពីវមា្រត
ពាក

អត្ថន័យ

1

្របែវងសរុប

្របែវងសរុបរបស់រថយន្តេលើកដាក់ទំនិញក្នងលក្ខខណមិនផ្ទកតាមបទដាន

2

្របែវងសរុបេដាយគានសមទ្រម

្របែវងសរុបរបស់រថយន្តេលើកដាក់ទំនិញេដាយមិនរាប់ប

3

្របែវងដល់មុខរបស់សមទ្រម

្ចលសមទ្រម និងេ្រគឿងភាប់េផ ងៗ

្របែវងពីចុងផុតៃនរថយន្តេលើកដាក់ទំនិញរហូតដល់ៃផ្ទប

រខាងមុខៃនសមទ្រមក្នងលក្ខខណមិន

ផ្ទកតាមបទដាន
កម្ពស់ដល់ែផ្នកេលើបំផុតៃនរថយន្តេលើកដាក់ទំនិញក្នងលក្ខខណមិនផ្ទកតាមបទដានេដាយមាន

4

កម្ពស់សរុប

ដងេកាងប

រ និងសមទ្រមេនៅទីតាំងទាបបំផុត។ េដាយែផ្អកេលើលក្ខណៈបេច្ចកេទសយានយន្ត

កម្ពស់ដងេកាង ឬរនាំងក លអាចជាកម្ពស់សរុប
កម្ពស់ដល់ែផ្នកេលើបំផុតៃនដងេកាងក្នងលក្ខខណមិនផ្ទកតាមបទដានេដាយមានដងេកាងប

រ

5

កម្ពស់ដងេកាង

6

កម្ពស់រនាំងក ល

7

កម្ពស់បាត

8

មុំេ្រទតៃនដងេកាង

9

កម្ពស់េលើកេឡើងអតិបរមា

10

ការេលើកេសរ

11

្របែវងសមទ្រម

្របែវងពីៃផ្ទខាងមុខៃនែផ្នកប

12

ក្រមាស់សមទ្រម

ក្រមាស់សមទ្រមែដលជាធម្មតា្រតវបានកំណត់េទៅតាម្របេភទបន្ទកអតិបរមា

13

្របែវងេឈាងយក

14

ការលយេចញខាងមុខ

ចមាយពីចំណចកណាលៃនអ័ក ខាងមុខេទៅដល់ៃផ្ទខាងមុខៃនែផ្នកប

15

ការលយេចញខាងេ្រកាយ

ចមាយពីចំណចកណាលៃនអ័ក ខាងេ្រកាយេទៅដល់ចុងផុតៃនរថយន្តេលើកដាក់ទំនិញ

16

ទី្របជុំបន្ទក

ចមាយពីទី្របជុំទម្ងន់ៃនបន្ទកេនៅេលើសមទ្រមេទៅដល់ៃផ្ទខាងមុខៃនែផ្នកប

17

ទី្របជុំបន្ទកតាមបទដាន

តៃម្លទី្របជុំបន្ទក្រតវបានបងាញេនៅក្នង JIS D6001-1 (សូមេមើល រូបភាព 1-2 និង តារាង 1-3)

18

ចមាយពីេភៅមុខេទៅេភៅេ្រកាយ

ចមាយរវាងចំណចកណាលៃនអ័ក ខាងមុខ និងខាងេ្រកាយ

19

ទំហំ្រតដាងសមទ្រម

ចមាយែដលអាចៃលត្រមវជាអតិបរមា និងអប បរមារវាងែគមខាងេ្រកៅៃនសមទ្រមខាងេឆ្វង និងខាងសាំ

20

កាំរបត់អប បរមា

និងសមទ្រមេនៅទីតាំងទាបបំផុត
កម្ពស់ពីដីដល់ែផ្នកេលើបំផុតៃនរនាំងក លក្នងលក្ខខណមិនផ្ទកតាមបទដាន
កម្ពស់េនៅទីតាំងែដលឃាតពីដីទាបបំផុតេនៅេពលេធ្វើដំេណើរក្នងលក្ខខណមិនផ្ទកតាមបទដាន
េដាយមិនរាប់ប

្ចលតំបន់ជុំវញកង់

មុំអតិបរមាែដលដងេកាងអាចទេ្រមតេទៅមុខ/មកេ្រកាយពីទីតាំងប

ររបស់វាក្នងលក្ខខណមិនផ្ទក

តាមបទដាន
កម្ពស់ពីដីដល់ៃផ្ទខាងេលើៃនែផ្នកេផ្ដកៃនសមទ្រមេនៅេពលេលើកសមទ្រមដល់ទីតាំងខ្ពស់បំផុតក្នង
លក្ខខណផ្ទកតាមបទដាន
កម្ពស់ពីដីដល់ៃផ្ទខាងេលើៃនែផ្នកេផ្ដកៃនសមទ្រមេនៅេពលេលើកសមទ្រមពីទីតាំងទាបបំផុតដល់ទី
តាំងខ្ពស់បំផុតេដាយមិនប្ដរកម្ពស់ដងេកាងែដលប

រក្នងលក្ខខណមិនផ្ទកតាមបទដាន

ររបស់សមទ្រមេទៅដល់ចុងសមទ្រម (េមើលតារាង 1 ដល់ 4)

ចមាយអតិបរមាែដលសមទ្រម ឬដងេកាងផាស់ទីេទៅមុខេទៅេ្រកាយ ឬពីមាងេទៅមាងេដាយមាន
សមទ្រមេផ្តក
ររបស់សមទ្រម

ររបស់សមទ្រម

កាំៃនផ្លវែដលែផ្នកេ្រកៅបំផុតៃនតួរថយន្តេធ្វើដំេណើរេនៅេពលេធ្វើដំេណើរេទៅមុខក្នងេល នទាបបំផុត
និងកាច់ចង្កតេទៅមុំអតិបរមាក្នងលក្ខខណមិនផ្ទកតាមបទដាន
ទទឹងអប បរមាតាម្រទឹស្ដីៃន្រចកផ្លវមុំខាងសាំែដលអាចេធ្វើដំេណើរឆ្លងកាត់បានេដាយរថយន្តមាន

ទទឹង្រចកផ្លវ្របសព្វអប បរមា

ទាំងសមទ្រម្រតដាងដល់ទទឹងអតិបរមាក្នងលក្ខខណមិនផ្ទកតាមបទដាន ឬេដាយរថយន្ត
មានបន្ទកេនៅេលើសមទ្រម

21
្រចកផ្លវគំនរមុំខាងសាំ

ទទឹង្រចកផ្លវអប បរមាតាម្រទឹស្ដីែដលអាចឱ រថយន្តេលើកដាក់ទំនិញែដលមានទាំងបន្ទកជាក់លាក់
បត់បាន 90 ដឺេ្រកេនៅេលើ្រចកផ្លវ្រតង់

7 (km)

A៖ បន្ទកអតិបរមា

H៖ ្របែវងសរុប

N៖ ទំហំ្រតដាងសមទ្រម (ខាងេ្រកៅ)

B៖ ទី្របជុំបន្ទកតាមបទដាន

I៖

C៖ កម្ពស់េលើកេឡើងអតិបរមា

J1៖ កម្ពស់សរុប (េដាយមានេកាងដាក់ចុះ)

P៖ ក្រមាស់សមទ្រម

D1៖ មុំេ្រទតៃនដងេកាង (េទៅមុខ)

J2៖ កម្ពស់សរុប (េដាយមានេកាងេលើកេឡើង)

S៖ កម្ពស់បែង្អកខ្នង

ទទឹងសរុប

O៖ ទទឹងសមទ្រម

D2៖ មុំេ្រទតៃនដងេកាង (េទៅេ្រកាយ) K៖ ចមាយពីេភៅមុខេទៅេភៅេ្រកាយ

U៖ ការលយេចញខាងេ្រកាយ

E៖ ការេលើកេសរ

L1៖ ្រកឡាកង់ខាងមុខ

V៖ ការលយេចញខាងមុខ

F៖ កាំរបត់អប បរមា

L2៖ ្រកឡាកង់ខាងេ្រកាយ

X៖ កម្ពស់បាត

G៖ ទទឹង្រចកផ្លវ្របសព្វអប បរមា

M៖ ្របែវងសមទ្រម

Y៖ កម្ពស់រនាំងក ល

រូបភព 1-1 លក្ខណៈបេច្ចកេទសៃនរថយន្តេលើកដាក់ទំនិញ (្របេភទទប់ទម្ងន់)

8 (km)

្របែវងសមទ្រម

ក្រមាសសមទ
្រមអតិបរមា
ទី្របជុំបន្ទក

រូបភព 1-2 ទី្របជុំបន្ទក និងសមទ្រម
ង 1-3 ទី្របជុំបន្ទកតាមបទដាន
បន្ទកែដលបានកំណត់ Q

ទី្របជុំបន្ទកតាមបទដាន D (មិល្លីែម៉្រត)

(គីឡ្រកាម)

<1000

400

500

○

○

600

○

1000 - 4999

900

1200a)

○

5000 - 9999

○

○

10000 - 19999

○

○

○

○

○

20000 - 24999
>25000
a)៖

○

អាចជា 1220 ឬ 1250។

ង 1-4 ្របែវងសមទ្រម
បន្ទក (អតិបរមា)

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

5

10

ក្រមាស់សមទ្រមតាមបទដាន
(មិល្លីែម៉្រត) (តៃម្លអតិបរមា)

30

40

40

50

55

60

65

80

90

○
○
○
○

○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○
○
○
○

្របែវងសមទ្រម (មិល្លីែម៉្រត)

ែដលបានកំណត់ (េតាន)

770
(850)
920
1,070
1,220
1,370
1,520
1,670
1,820
1,970
2,120
2,270
2,420

្របែវងសមទ្រម៖ ្របែវងពីៃផ្ទខាងមុខៃនែផ្នកប

○
○
○
○
○
○

ររបស់សមទ្រមេទៅដល់ចុងសមទ្រម

9 (km)

មុំេ្រទតៃនដងេកាង
កម្ពស់េលើកេឡើង
អតិបរមា

រូបភព 1-3 មុំេលើកេផ្អ ងៃនដងេកាង និងកម្ពស់េលើកេឡើងអតិបរមា

5.2

ពកយទក់ទងនឹងបនទុក ដំេណរករ និង ថ នភព (ទំពរ័ 14)
ង 1-5 បេច្ចកសព្ទទាក់ទងនឹងបន្ទក ដំេណើរការ និងសានភាព
អត្ថន័យ

ពាក

បន្ទកអតិបរមាស្ថិតេនៅទី្របជុំបន្ទក*1។ ចំេពាះរថយន្តេលើកដាក់ទំនិញែដលមាន
យន្ដការេឈាងយក មានដងេកាង្រតឡប់វញបានទាំង្រសុង ដងេកាងប

រ

សមទ្រមេផ្ដក េហើយែផ្នកេលើបំផុតៃនសមទ្រមកម្ពស់ 300 មិល្លីែម៉្រតពីេលើដី*2។
*1៖ ចំេពាះឧបករណ៍ផ្ទកចំេហៀង វាជាលក្ខណៈផ្ទកែដលបន្ទក្រតវបានដាក់េនៅ
លក្ខណៈផ្ទកតាមបទដាន

េលើទ្រមបន្ទក េហើយែផ្នកេលើបំផុតៃនសមទ្រម្រតវបានត្រមង់ជាមួយកម្ពស់ៃនទ្រម
(េហើយចំេពាះ្របេភទមានេជើងទប់េ្រកៅ េជើងទប់េ្រកៅ្រតវបានពន្លត)
*2៖ ចំេពាះរថយន្តេលើកដាក់ទំនិញ្របេភទេឈាងយកែដលមានែផ្នកេលើបំផុត
ៃនសមទ្រមមិនអាចបនាបដល់ 300 មិល្លីែម៉្រតពីដី វាជាលក្ខណៈផ្ទកែដលបាត
ៃនសមទ្រមេនៅកម្ពស់ 150 មិល្លីែម៉្រត ខ្ពស់ជាងែផ្នកេលើបំផុតៃនេជើងេឈាងយក។

បន្ទកែដលអនុ

តឲ ផ្ទកបាន

ដ ្រកាមបន្ទកែដលអនុ
ឲ ផ្ទកបាន

ត

បន្ទកជាក់លាក់ែដលអាចដាក់េនៅទី្របជុំបន្ទកបាន (សូមេមើល រូបភាព 1-4)។
ដ ្រកាមតំណាងឱ ទំនាក់ទំនងរវាងទី្របជុំបន្ទក និងបន្ទកែដលអនុ
(កូដរចនាសម្ព័ន្ធប

ក់ថា េគ្រតវែតដាក់ដ ្រកាមេនៅទីតាំងែដលអាចឱ អ្នកប

រថ

យន្តេមើលេឃើញបានេដាយងាយ្រសួល) (សូមេមើល រូបភាព 1-5)។
បន្ទកែដលអនុ

តឱ ផ្ទកបានែដលអាចដាក់េនៅទី្របជុំបន្ទកតាមបទដាន*។

* េយាងតាមមា្រតា 20 បទប
បន្ទកអតិបរមា

តឱ ផ្ទកបាន

េលខ 11 ស្ដីពីការអនុវត្តច ប់សុវត្ថិភាព និង

សុខភាពខាងឧស ហកម្ម ពាក េនះ្រតវបានកំណត់ថា ជាបន្ទកអតិបរមាែដលអាច
ដាក់េនៅទី្របជុំបន្ទកតាមបទដានបានេដាយែផ្អកេលើរចនាសម្ព័ន្ធ និងវត្ថធាតុរបស់
រថយន្តេលើកដាក់ទំនិញែដលេស្មើនឹងបន្ទកែដលបានកំណត់។

10 (km)

បន្ទកែដលអនុ

(បន្ទកជាក់លាក់)

តឲ ផ្ទកបានែដលអាច្រតវបានផ្ទកេនៅ

ទី្របជុំបន្ទកតាមបទដាន្រតវបានេហៅថា "បន្ទកអតិបរមា"។
បន្ទកេនៅេលើែខ េកាងបន្ទក្រតវបានេហៅថា
"បន្ទកែដលអនុ

បន្ទក

ទី្របជុំបន្ទក

តឲ ផ្ទកបាន"។

(ទី្របជុំបន្ទក)

តាមបទដាន

រូបភព 1-4 បន្ទកអតិបរមា និងបន្ទកែដលអនុ

តឲ ផ្ទកបាន

តួេលខបងាញថា ្របសិនេបើបន្ទកផាស់ទីេទៅមុខហួសពីទី្របជុំបន្ទកតាមបទដាន េនាះបន្ទកែដលអនុ

បានថយចុះ។

តឱ ផ្ទក

កម្ពស់េលើកេឡើងអតិបរមាស្រមាប់ដងេកាង 3,000 និង 4,000 មិល្លីែម៉្រត
កម្ពស់េលើកេឡើងអតិបរមាស្រមាប់ដងេកាង4,500 មិល្លីែម៉្រត

បនទុកែដលអនុញញតឲយផទុកបន (គីឡូ កម)

កម្ពស់េលើកេឡើងអតិបរមាស្រមាប់ដងេកាង 5,000 មិល្លីែម៉្រត

ទី្របជុំបន្ទក (មិល្លីែម៉្រត)

រូបភព 1-5 ឧទាហរណ៍អំពីដ ្រកាមបន្ទកែដលអនុ
តួេលខខាងេលើបងាញពីឧទាហរណ៍អំពីដ ្រកាមបន្ទកែដលអនុ

មានបន្ទកែដលបានកំណត់្រតឹម 2 េតាន។

តឱ ផ្ទកបាន (ែខ េកាងបន្ទក)

តឱ ផ្ទកបានៃនរថយន្តេលើកដាក់ទំនិញែដល

ែខ េកាងបន្ទកខុសគាអា្រស័យេលើកម្ពស់េលើកអតិបរមា។ កម្ពស់េលើកអតិបរមាកាន់ែតខ្ពស់ បន្ទកែដលអនុ
ឱ ផ្ទកកាន់ែតទាប។ (បន្ទកែដលអនុ

ត

តឱ ផ្ទកគឺដូចគាចំេពាះដងេកាងែដលមានកម្ពស់េលើកអតិបរមារហូតដល់

4,000 មិល្លីែម៉្រត ែតេទាះយាងណាក៏េដាយ បន្ទកែដលអនុ

4,000 មិល្លីែម៉្រត ដូចបានបងាញក្នងរូបភាពទី 1-5។)

តឱ ផ្ទកគឺទាបជាងេនះ ្របសិនេបើវាេលើសពី

11 (km)

ជំពូក 2
ម៉ូទរ័
រថយន្តេលើកដាក់ទំនិញ្រតវបានែបងែចក្របេភទតាមរយៈ្របភពថាមពលដូចជា ្រកុមរថយន្តេ្របើមាសុីន (ចំេហះក្នង)
និង្រកុមរថយន្តេ្របើអាគុយ (ម៉ូទ័រអគ្គិសនី)។

មស
៉ ុីនចំេហះកនុង (ទំពរ័ 17)

1
1.1

ទិដភពទូេទៃនមស
៉ ុីនចំេហះកនុង (ទំពរ័ 17)

មាសុីនចំេហះក្នង្រតវបានែបងែចក្របេភទតាមរយៈ្របេភទេ្របងឥន្ធនៈដូចជាមាសុីនមាស៊ូត មាសុីនសាំង មាសុីន LPG
(ឧស្ម័នេ្របងកាតរាវ) និងមាសុីន CNG។ ្រកុមមាសុីននីមួយៗមានគុណសម ត្តិ និងគុណវបត្តិេរៀងខ្លន េហើយេ្របើ្របាស់
ក្នងែផ្នកេផ ងៗគា។ រថយន្តេលើកដាក់ទំនិញខាតមធ ម និងធំ ជាទូេទៅេ្របើមាសុីនមាស៊ូត ក្នងេពលែដលរថយន្ត

េលើកដាក់ទំនិញខាតតូចជាទូេទៅេ្របើមាសុីនសាំង។

មស
៉ ុីនមស
៉ ៊ូត
មាសុីនមាស៊ូតេ្របើេ្របង្រសាលេធ្វើជាឥន្ធនៈ។ េនៅក្នងមាសុីនមាស៊ូត ខ ល់្រតវបានបែណ្ណនេនៅក្នងសុីឡាំង និងដុតកេមៅ
េឡើងដល់្របែហល 600 °C។ បនាប់មក េ្របងឥន្ធនៈ្រតវបានបាញ់សាចេទៅក្នងខ ល់ែណនេនៅក្នងសុីឡាំង

េហើយដុតបេ

មស
៉ ុីន

្ឆះេដាយកេមៅ ែដលបេង្កើតជាថាមពលចំេហះ ែដល្រតវបានបំែលងេទៅជាថាមពលរង្វិល។

ង
ំ

េនៅក្នងមាសុីនសាំង ល យេ្របងសាំង និងខ ល់្រតវបានបែណ្ណន និងបេ

បំែលងេទៅជាថាមពលរង្វិល។

្ឆះ ែដលបេង្កើតជាថាមពលផ្ទះែដល្រតវបាន

មស
៉ ុីន LPG
មាសុីន LPG ជាមាសុីនសាំងែកេដាយេ្របើឧស្ម័ន LPG េធ្វើជាឥន្ធនៈ។

មស
ុី CNG
៉ ន
មាសុីន CNG (ឧស្ម័នធម្មជាតិែណន) េ្របើឧស្ម័នធម្មជាតិែណនេធ្វើជាឥន្ធនៈ និងបំែលងថាមពលកេមៅែដលទទួលបាន
ពីចំេហះឧស្ម័នេទៅជាថាមពលរង្វិល។ េស្ទើរែតគានែផ ងេខៅ្រតវបានបេ

12 (km)

្ចញេចញពីមាសុីនេនះ។

ភពខុសគនរ ងមស
៉ ុីនមស
៉ ៊ូត និងមស
៉ ុីន

ង
ំ

មាសុីនមាស៊ូតមានលក្ខណៈពិេសសដូចខាងេ្រកាមេបើេ្របៀបេធៀបនឹងមាសុីនសាំង៖
●

ចំណាយ្របតិបត្តិការទាប

●

ការខូចខាតតិចជាង

●

ថាមពលខាំងជាង (កមាំងបង្វិល)

តារាង 2-1 ផ្ដល់ការេ្របៀបេធៀបលក្ខណៈពិេសសេផ ងៗៃនមាសុីនមាស៊ូត និងមាសុីនសាំង។
ង 2-1 ការេ្របៀបេធៀបៃនមាសុីនមាស៊ូត និងមាសុីនសាំង
មាសុីនមាស៊ូត

មាសុីនសាំង

្របេភទឥន្ធនៈ

េ្របង្រសាល

សាំង

្របេភទបេ

បេ

បេ

្ឆះ

្ឆះេដាយកេមៅៃនខ ល់បែណ្ណន

្ឆះេដាយផាេភ្លើងអគ្គិសនី

មាស់ក្នងមួយទិន្នផល

ធ្ងន់

្រសាល

ចំណាយក្នងមួយទិន្នផល

ខ្ពស់

ទាប

្របសិទ្ធភាពកេមៅ

ល្អ (30 - 40%)

មិនល្អ (20 - 28%)

ចំណាយ្របតិបត្តិការ

ទាប

ខ្ពស់

សុវត្ថិភាពអគ្គិភ័យ

ខ្ពស់

ទាប

សំេឡងរខាន/រញ័រ

ខ្ពស់

ទាប

អាចបេ

មិនសូវល្អ

ល្អ

្ឆះបានេនៅរដូវរងា

13 (km)

ម៉ូទរ័ អគគិសនី (ទំពរ័ 30)

2
2.1

តួនទរី បសម
់ ូទ
៉ រ័ អគគស
ិ នី (ទព
ំ រ័ 30)

រថយន្តេលើកដាក់ទំនិញេ្របើអាគុយ េដើរេដាយថាមពលពីម៉ូទ័រអគ្គិសនីែដលេ្របើអគ្គិសនី DC ពីអាគុយ។ រថយន្ត

េលើកដាក់ទំនិញេ្របើមាសុីនេ្របើមាសុីនែតមួយ េដើម ីផ្ដល់ថាមពលដល់បូមអ៊្រដលីកស្រមាប់្របព័ន្ធ្របតិបត្តិការ/កង់
និង្របព័ន្ធចង្កត ប៉ុែន្តរថយន្តេលើកដាក់ទំនិញេ្របើអាគុយេ្របើម៉ូទ័រ DC/AC បីដូចខាងេ្រកាម។

ម៉ូទ័របូម

ម៉ូទ័រជំរុញ

1. ដងេកាង

9.

2. សុីឡាំងដងេលើកបន្ទក

10. បូមអ៊្រដលីកស្រមាប់ការេលើក/ការដាក់

3. សុីឡាំងស្រមាប់េផ្អ ង

11. ម៉ូទ័រអគ្គិសនីស្រមាប់កាច់ចង្កត

4. សមទ្រម

12. បូមអ៊្រដលីកស្រមាប់កាច់ចង្កត

5. ឌីេផរង់ែស ល

13. សុីឡាំងអ៊្រដលីកស្រមាប់កាច់ចង្កត

6. ស្ពឺបន្ថយេល ន

14. ទម្ងន់ទប់

7. ម៉ូទ័រអគ្គិសនីស្រមាប់េធ្វើដំេណើរ

15. អាគុយ

ម៉ូទ័រកាច់ចង្កតេដើរេដាយថាមពល

ម៉ូទ័រអគ្គិសនីស្រមាប់ការេលើក/ការដាក់

8. អ័ក ខាងេ្រកាយ

រូបភព 2-1 សមាសធាតុៃនរថយន្តេលើកដាក់ទំនិញទប់លំនឹងដំេណើរការេដាយអាគុយ

14 (km)

ចំណុចសំខន់ៗែដល តវចងចំេនេពលេ ប គុយ
●

េអឡិច្រតលីតអាគុយរួមមានអាសុីតស៊ុលផួរចែដលរលាយជាមួយទឹក។ ចូរ្របយ័ត្នកុំឱ វា្របឡាក់ៃដ

ឬសេម្ល កបំពាក់របស់អ្នក។ ្របសិនេបើេអឡិច្រតលីត្របឡាក់ៃដ ឬសេម្ល កបំពាក់របស់អ្នក ចូរលាង

សមាតវាេចញភាមជាមួយទឹក។
●

ចូរសាកអាគុយេនៅេពលទំនាញជាក់លាក់ៃនេអឡិច្រតលីតធាក់ដល់ 1.20។

●

កុំេធ្វើឱ ឆ្លងេភ្លើងអាគុយេដាយេ្របើេសា/មាេឡត ឬវត្ថេលាហៈេផ ងេទៀតេឡើយ។

●

ការពារកុំឱ តំណភាប់រលុងេដាយេធ្វើឱ ្របាកដថា េគាលអាគុយជាប់មាំ និងគានការេ្រចះ។

●

េនៅេពលដកេគាលអាគុយេចញ ្រតវដកែខ អវជ្ជមាន (-) េចញមុនសិនជានិច្ច។ េនៅេពលដំេឡើងេគាលអាគុយ
ចូរភាប់ែខ អវជ្ជមាន (-) ចុងេ្រកាយេគ។

●

កុំសាកអាគុយេលើសក្រមិត។

●

េនៅេពលក្រមិតេអឡិច្រតលីតេនៅទាប (វាថយចុះតាមេពលេវលា) ចូរបែន្ថមទឹកបិតឱ ដល់ក្រមិតកំណត់។

●

រក ែផ្នកខាងេលើៃនអាគុយឱ បានសាត (ធូលីអាចនាំឱ មានការេផ្ទរបន្ទកេដាយខ្លនឯង)។

●

ទុកអាគុយឱ ឆាយពីេភ្លើង។

2.2

ឧបករណ៍

ក គុយ (ទំពរ័ 33)

េនៅេពលអាគុយសំណបេ

្ចញេចញថាមពលជាដរាប កំហាប់សំណស៊ុលផាតេនៅក្នងេអឡិច្រតលីតេកើនេឡើង

ជាលំដាប់ រខានដល់្របតិកម្មគីមី េហើយេនៅទីបំផុតរារាំងការបេ

ចំនួនជាក់លាក់មួយ អាគុយ្រតវការប

្ចញថាមពល។ េ្រកាយេពលប

្ចញថាមពលក្នង

្ចលថាមពលវញេដាយេ្របើឧបករណ៍សាកអាគុយ។ មានឧបករណ៍សាក

ពីរ្របេភទ៖ ្របេភទដាក់ជាប់រថយន្ត និង្របេភទេនៅមួយកែន្លង (ែដលដាក់េនៅដាច់េដាយែឡកេដាយមិនភាប់

ជាមួយរថយន្ត)។

េដើម ីសាកអាគុយរថយន្តេលើកដាក់ទំនិញេដាយេ្របើឧបករណ៍សាកដាក់ជាប់រថយន្ត ជាចាំបាច់្រតវផាស់ទីរថយន្ត
េលើកដាក់ទំនិញេទៅកែន្លងែដលមាន្របភពថាមពល AC េហើយភាប់្របភពថាមពល AC េដាយផាល់េទៅនឹងឧបក

រណ៍សាកអាគុយដាក់ជាប់រថយន្ត។

ថាមពល

ែខ សាក

រូបភព 2-2 សាកជាមួយនឹងឧបករណ៍សាកដាក់ជាប់រថយន្ត

15 (km)

េដើម ីសាកអាគុយរថយន្តេលើកដាក់ទំនិញេដាយេ្របើឧបករណ៍សាកេនៅមួយកែន្លង ជាចាំបាច់្រតវផាស់ទីរថយន្ត
េលើកដាក់ទំនិញេទៅកែន្លងែដលមានឧបករណ៍សាក េហើយេ្របើឧបករណ៍សាកអាគុយេដើម ីភាប់្របភពថាមពល

DC េទៅនឹងរថយន្តេលើកដាក់ទំនិញ។

ឌុយអាគុយ

ថាមពល

ែខ សាក

ឌុយែខ សាក
ែខ សាកេចញ

ឧបករណ៍សាកេនៅមួយកែន្លង

រូបភព 2-3 សាកជាមួយនឹងឧបករណ៍សាកេនៅមួយកែន្លង

16 (km)

2.3

បេភទ

ក (ទំពរ័ 34)

មានការសាកបី្របេភទដូចខាងេ្រកាម៖

ករ

កេ យស័យ បវតិ

ការសាកេដាយស្វ័យ្របវត្តិ សំេដៅេទៅេលើការសាកែដលេធ្វើេឡើងេនៅចុងប
ែ្រប្របលអា្រស័យេលើសានភាព និងសមត្ថភាពបេ

ករ

្ចប់ៃថ្ងេធ្វើការនីមួយៗ។ េពលេវលាសាក

្ចញថាមពលរបស់អាគុយ។

កៃលឱយេសម

ការសាកេដាយស្វ័យ្របវត្តិម្តងេហើយម្តងេទៀតក្នងរយៈេពលជាក់លាក់មួយអាចប៉ះពាល់ដល់ទំនាញជាក់លាក់ៃន

សូលុយស ងេអឡិច្រតលីតេនៅក្នងថ្មពិលអាគុយនីមួយៗ បណាលឱ មានទំនាញជាក់លាក់មិនេស្មើគា។ ការសាក

ៃលឱ េស្មើេធ្វើឱ ទំនាញជាក់លាក់មិនេស្មើគាទាំងេនះេទៅជាេស្មើគាវញ។ ្របសិនេបើការសាកេដាយស្វ័យ្របវត្តិ្រតវបាន
េបើកម្តងេហើយម្តងេទៀត វាប្ដរេដាយស្វ័យ្របវត្តិេទៅជាការសាកៃលឱ េស្មើ។

ករ

កជំនួយ

ការសាកជំនួយសំេដៅេទៅេលើការសាកក្នងអំឡងេពលទំេនរ ដូចជាេពលស្រមាកអាហារៃថ្ង្រតង់ េនៅេពលការសាក

ែតម្ដងមុនេពលេធ្វើការមិន្រគប់្រគាន់ស្រមាប់រយៈេពលេពញមួយៃថ្ងេទ។

2.4

ចំណុច តវកតស
់ មគលេ់ នេពល

ក គុយ (ទំពរ័ 34)

េពលកំពុងសាកអាគុយ វាបេង្កើតឧស្ម័នអ៊្រដែសន និងឧស្ម័នអុកសុីែសន េហើយមានហានិភ័យៃនការផ្ទះ។ ដូេចាះ

េហើយ ដាច់ខាត្រតវទុកឱ ឆាយពីេភ្លើង េហើយេធ្វើឱ មានចរន្តខ ល់េចញចូលល្អជានិច្ចេពលកំពុងេធ្វើការខាងក្នង។

17 (km)

ជំពូក 3
បតិបតិករ បពន
័ ធេបកបរ
េដើម ីស្រមលដល់ការេបើកបរេនៅតាម្រចកផ្លវឃាំង និងកែន្លងចេង្អ តេផ ងៗេទៀត រថយន្តេលើកដាក់ទំនិញមានចង្កត

កង់េ្រកាយ មិនដូចរថយន្តធម្មតាេនាះេទ។

ែផ្នកេនះពិពណ៌នាអំពី្របតិបត្តិការរថយន្តេលើកដាក់ទំនិញតាមបទដាន។ េដាយេហតុថា្របតិបត្តិការអាចខុសគា

អា្រស័យតាម្រកុមហ៊ុនផលិត និងម៉ូែដលរថយន្តេលើកដាក់ទំនិញ ដូេច្នះដាច់ខាត្រតវអានេសៀវេភៅក ន្របតិបត្តិ

ការនីមួយៗេដាយ្របុង្របយ័ត្នមុនេពលប

រថយន្តេលើកដាក់ទំនិញជាក់ែស្ដង។

រថយនេលក
ុី (ទព
 កទ
់ ន
ំ ញ
ិ េ បម
 ស
៉ ន
ំ រ័ 57)

1

លក្ខណៈខាងេ្រកាមេនះអនុវត្តចំេពាះការប

រថយន្តេលើកដាក់ទំនិញេ្របើមាសុីន។

●

រថយន្តេ្របើមាស៊ូត និងរថយន្តេ្របើសាំងមានវធីបេ

●

ការប

្ឆះខុសៗគា។

ឈាន់មានភាពខុសគាខ្លះៗរវាងរថយន្តេលើកដាក់ទំនិញបែម្លងកមាំងបង្វិល និងរថយន្តេលើកដាក់

ទំនិញេ្របើអំ្របាយា។
●

1.1

ជាទូេទៅ ការប

គឺដូចគានឹងការប

រថយន្តែដរ ប៉ុែន្តមានភាពខុសគាខ្លះៗ។

នីតិវធិ ីៃន បតិបតិករចបេ់ ផមមស
៉ ុីន (សូមេមលរូប 4-3, 4-4) (ទំពរ័ 57)

(1) ្រតវ្របាកដថា ចង្កឹះេលខេទៅមុខ/ថយេ្រកាយ ចង្កឹះេលខេលឿន/យឺត (ចំេពាះរថយន្តេលើកដាក់ទំនិញេ្របើអំ្របាយា
ែតប៉ុេណាះ) និងចង្កឹះប

សមទ្រមសុទ្ធែតស្ថិតេនៅទីតាំងធម្មតា។

(2) ចំេពាះ ហាំងៃដ្របេភទប៊ូតុង ្រតវ្របាកដថា ប៊ូតុងស្ថិតេនៅទីតាំងេបើក។ ចំេពាះ ហាំងៃដ្របេភទចង្កឹះ
ចូរទាញចង្កឹះឱ អស់េដើម ីធានាថា ហាំងៃដគឺេបើក។

(3) ជាន់េលើឈាន់ពន ឺត (ស្រមាប់រថយន្តេលើកដាក់ទំនិញបែម្លងកមាំងបង្វិលែតប៉ុេណាះ) ឬឈាន់អំ្របាយា
(ស្រមាប់រថយន្តេលើកដាក់ទំនិញេ្របើអំ្របាយាែតប៉ុេណាះ) េដាយេ្របើេជើងខាងេឆ្វងរបស់អ្នក។

18 (km)

(4) ស៊កប
●

្ចលកូនេសាេទៅក្នងកុងតាក់បេ

្ឆះ េហើយកាច់កូនេសា។

មាសុីនមាស៊ូតែដលគានទីតាំង "កេមៅជាមុន" េនៅេលើកុងតាក់បេ

្ឆះ

(a) កាច់កូនេសាេទៅទីតាំង “េបើក” េដើម ីេបើកអំពូលតាមដានកេមៅជាមុន។ រក កូនេសាេនៅទីតាំង “េបើក”
រហូតទាល់ែតេភ្លើងអំពូលរលត់។

(b) បនាប់ពីេភ្លើងអំពូលតាមដានកេមៅជាមុនបានរលត់ ចូរបង្វិលកុងតាក់បេ

្ឆះេទៅទីតាំង “បេ

្ឆះ”

្រសបេពលេនាះជាន់ថ្នមៗេលើឈាន់េល នេដាយេ្របើេជើងខាងសាំរបស់អ្នកេដើម ីបង្វិលសាទ័រ

និងបេ

្ឆះមាសុីន។

រូបភព 3-1 កុងតាក់បេ
●

្ឆះែដលគានទីតាំងកេមៅជាមុន

មាសុីនមាស៊ូតែដលមានទីតាំង "កេមៅជាមុន" េនៅេលើកុងតាក់បេ

្ឆះ

(a) កាច់កូនេសាេទៅទីតាំង កេមៅ េហើយរក វាេនៅទីេនាះរហូតទាល់ែតេភ្លើងអំពូលតាមដានកេមៅជាមុន
ែ្របជា្រកហម។

(b) បនាប់ពីេភ្លើងអំពូលតាមដានកេមៅជាមុនែ្របជា្រកហម ចូរកាច់េសាេទៅទីតាំង បេ

្ឆះ ្រសបេពលេនាះ

ជាន់ថ្នមៗេលើឈាន់េល នេដាយេ្របើេជើងខាងសាំរបស់អ្នកេដើម ីបង្វិលសាទ័រ និងបេ

រូបភព 3-2 កុងតាក់បេ
●

្ឆះមាសុីន។

្ឆះែដលមានទីតាំងកេមៅជាមុន

មាសុីនសាំង
(a) កាច់កុងតាក់បេ

្ឆះេទៅទីតាំង បេ

របស់អ្នកេដើម ីបង្វិលសាទ័រ និងបេ

្ឆះ ្រសបេពលេនាះជាន់ថ្នមៗេលើឈាន់េល នេដាយេ្របើេជើងខាងសាំ
្ឆះមាសុីន។

(5) ្រពែលងកូនេសាភាមេនៅេពលមាសុីនេឆះ។ កូនេសា្រតឡប់េទៅទីតាំង េបើក វញេដាយស្វ័យ្របវត្តិេដាយសារ
កមាំងរុស័រ។ ការកាច់កូនេសាេទៅទីតាំង បេ

្ឆះ ក្នងេពលមាសុីនកំពុងេឆះ បណាលឱ កងស្ពឺរបស់មាសុីន

និងពីញ៉ងរបស់សាទ័របុកគា ែដលអាចេធ្វើឱ ខូចេធ្មញស្ពឺ។ កុំកាច់កូនេសាេទៅទីតាំង បេ
កំពុងេឆះ។

(6) កេមៅមាសុីនរហូតទាល់ែតវាេឆះយាងរលូន។

កុំបង្ខំមាសុីនឱ េដើរេលឿនភាមៗេ្រកាយេពលបេ

្ឆះ។

19 (km)

្ឆះ ក្នងេពលមាសុីន

(កំំណត់សមគល់)៖
●

កុំកេមៅជាមុនក្នងរយៈេពលយូរ (ក្នងរយៈេពល 30 វនាទី)។

●

កុំេ្របើសាទ័រក្នងរយៈេពលយូរ។

●

រង់ចាំេពលេវលាជាក់លាក់ណាមួយ មុននឹងបេ

្ឆះេឡើងវញ។
1.

ចង្កឹះ ហាំងៃដ

2.

ៃដកាច់ចង្កត

3.

កុងទ័របន ំ

4.

កុងតាក់សុីេផ្ល

5.

កុងតាក់ចេង្ក ង/េភ្លើងសុីញ៉

6.

ចង្កឹះប

េលើកដាក់

7.

ចង្កឹះប

េផ្អ ង

8.

ឈាន់អំ្រប៊យា

9.

ឈាន់ ហាំង

10. កុងតាក់បេ

្ឆះ

11. ឈាន់េល ន
12. ចង្កឹះប

េល នេលឿន/េល នយឺត

13. ចង្កឹះប

េទៅមុខ/ថយេ្រកាយ

រូបភព 3-3 កែន្លងអ្នកេបើករថយន្តេលើកដាក់ទំនិញេ្របើអំ្របាយា

1.

ចង្កឹះ ហាំងៃដ

2.

ចង្កឹះប

3.

ៃដកាច់ចង្កត

4.

កុងទ័របន ំ

5.

កុងតាក់សុីេផ្ល

6.

កុងតាក់ចេង្ក ង/េភ្លើងសុីញ៉

7.

ចង្កឹះប

េលើកដាក់

8.

ចង្កឹះប

េផ្អ ង

9.

ឈាន់ពន ឺត

េទៅមុខ/ថយេ្រកាយ

10. ឈាន់ ហាំង
11. កុងតាក់បេ
12. ឈាន់េល ន

រូបភព 3-4 កែន្លងអ្នកេបើករថយន្តេលើកដាក់ទំនិញបែម្លងកមាំងបង្វិល

20 (km)

្ឆះ

1.2

នីតិវធិ ី បតិបតិករបេញឆ ះ (ទំពរ័ 60)

(1) ជាទូេទៅ េនៅេពលេបើកបរ ចូរកាន់និងប
េនៅេលើេភៅខាងសាំរបស់អ្នក។

ដុំបង្វិលចង្កតេដាយេ្របើៃដេឆ្វងរបស់អ្នក េហើយដាក់ៃដសាំរបស់អ្នក

រូបភព 3-5 ការប

ចង្កតេដាយេ្របើៃដេឆ្វង

(2) ទាញ ចង្កឹះេលខេលើក មកកាន់អ្នកេដាយេ្របើៃដសាំរបស់អ្នក េហើយេលើកសមទ្រមកម្ពស់ 5 - 10 ស.ម ផុតពីដី។
(3) ទាញ ចង្កឹះេលខទេ្រមត មកកាន់អ្នកេដាយៃដសាំរបស់អ្នក េដើម ីទេ្រមតដងេកាង្រតឡប់មកវញឱ អស់
(15 - 20 ស.ម ផុតពីដីេធៀបនឹងបាតៃនគល់សមទ្រម) (សូមេមើលរូប 4-6)។

15 - 20 ស.ម

5 - 10 ស.ម

ទេ្រមតថយេ្រកាយ

រូបភព 3-6 ្របតិបត្តិេធ្វើឲ េកាងេ្រទត

21 (km)

(4) េ្របើេជើងេឆ្វងរបស់អ្នកជាន់េលើឈាន់ពន ឺត (ឬឈាន់អំ្របាយា)។ េ្របើេជើងសាំរបស់អ្នកជាន់េលើឈាន់ ហាំង។
(5) រុញចង្កឹះេលខេទៅមុខ/ថយេ្រកាយេទៅទិសេដៅែដលចង់េបើកបរ (F៖ េទៅមុខឬ R៖ ថយេ្រកាយ) េដាយេ្របើៃដសាំ
របស់អ្នក។ ចំេពាះរថយន្តេលើកដាក់ទំនិញេ្របើអំ្របាយា ចូរដាក់ចង្កឹះេលខចូលេលខ 1។

(6) ពិនិត េមើលទិសេដៅេធ្វើដំេណើរ និងសុវត្ថិភាពជុំវញខ្លន េហើយរុញចង្កឹះ ហាំងៃដចុះេ្រកាម

(ឬរុញប៊ូតុងចង្កឹះ ហាំងៃដចូល) េដើម ី្រពែលង ហាំងៃដ (បិទ)។ ដកេជើងរបស់អ្នកេចញពីឈាន់ ហាំង។

(7) ជាន់ថ្នមៗេលើឈាន់េល នេដាយេ្របើេជើងសាំរបស់អ្នក ្រសបេពលេនាះ្រពែលងេជើងេឆ្វងរបស់អ្នកយឺតៗពី
ឈាន់អំ្របាយាេដើម ីេបើករថយន្តេលើកដាក់ទំនិញ។

(a) ការជាន់ឈាន់ពន ឺត (ឬឈាន់អំ្របាយា) ្រតឹមទីតាំងពាក់កណាលអំ្របាយា អាចឱ អ្នកេបើករថយន្តក្នង
េល នយឺតបំផុត។

(b) េបើមិនចាំបាច់េទ កុំដាក់េជើងរបស់អ្នកេលើឈាន់ពន ឺត (ឬឈាន់អំ្របាយា) ឬឈាន់ ហាំង េ្រពាះវាអាចេធ្វើ
ឱ សឹកែស កអំ្របាយា និងេធ្វើឱ ឆាប់ខូច។

(c) ចាំបាច់្រតវផាស់ប្ដរក្រមិតជាន់េលើឈាន់េល នអា្រស័យតាមរថយន្តេលើកដាក់ទំនិញមាន ឬគានបន្ទក។
រថយន្តេលើកដាក់ទំនិញេ្របើអំ្របាយាែដលកំពុងផ្ទកបន្ទក អាចនឹងគាំង ្របសិនេបើការជាន់តិចេពក។

(d) េនៅេពលចាប់េផ្ដើមេឡើងទួល ចូរេបើករថយន្តេលើកដាក់ទំនិញេដាយដកេជើងរបស់អ្នកសន ឹមៗេចញពីឈាន់
អំ្របាយា ្រពមទាំងជាន់ឈាន់េល ន ្រសបេពលេនះ្រពែលង ហាំងៃដ។

[រថយនេលក ក់ទំនិញ
េ បអំ បយ៉]

[រថយនេលក ក់ទំនិញ
បែមងកមងបងិ
ំ ល]

22 (km)

1.3

បតិបតិករបេងកនេលប ន/បនថយេលប ន (ទំពរ័ 61)

រថយនេលក
 កទ
់ ន
ំ ញ
ិ បែមងកមង
ំ បងិល
ចំេពាះរថយន្តេលើកដាក់ទំនិញបែម្លងកមាំងបង្វិល ការប្ដរេលខេល នអាចេធ្វើេទៅបានេដាយេ្របើឈាន់េល នែដល្រតវ

ជាន់េដាយផាស់ប្ដរចង្កឹះេលខេទៅទីតាំងែដលចង់បាន។

[រថយនេលក ក់ទំនិញបែម

[រថយនេលក ក់ទំនិញបែម

ងកមងបងិ
ំ លមន 1 េលខ]

ងកមងបងិ
ំ លមន 2 េលខ]

រូបភព 3-7 ្របតិបត្តិការបេង្កើនេល ន/បន្ថយេល នរថយន្តេលើកដាក់ទំនិញបែម្លងកមាំងបង្វិល

រថយនេលក
 កទ
់ ន
ំ ញ
ិ េ បអ
 ំ បយ ៉
(1) ជាន់េលើឈាន់អំ្របាយា ្រសបេពលេនាះដកេជើងរបស់អ្នកេចញពីឈាន់េល ន។
(2) ប្ដរទីតាំងចង្កឹះេលខេដើម ីប្ដរស្ពឺេល ន។ េនៅេពលដាក់េលខេហើយ ចូរជាន់េលើឈាន់េល ន ្រសបេពលេនាះ
្រពែលងេជើងរបស់អ្នកបន្តិចម្ដងៗពីឈាន់អំ្របាយា។

1.4

បតិបតិករបូ រេទមុខ/ថយេ កយ (ទំពរ័ 61)

េដើម ីប្ដរេទៅខាងមុខ ឬថយេ្រកាយ ចូរប

ប់រថយន្តទាំង្រសុង េហើយបនាប់មកប្ដរចង្កឹះេលខេទៅមុខ/ថយេ្រកាយ

េទៅទីតាំង “េទៅមុខ (F)” ឬ “ថយេ្រកាយ (R)”។ ្រតវែតប

ប់រថយន្តសិន មុនេពលប្ដរទិសេដៅេទៅមុខ និងថយេ្រកាយ។

23 (km)

បតិបតិករចងកូត (ទំពរ័ 61)

1.5

(1) េនៅេពលផាស់ប្ដរទិសេដៅេនៅតាម្រចកផ្លវ ឬេលើផ្លវថ្នល់ ចូរេបើកេភ្លើងស
ពិនិត េមើលសុវត្ថិភាពជុំវញខ្លន េហើយកាច់ចង្កតេដើម ីបត់។

បត់សម្រសប (L៖េឆ្វង /R៖សាំ)

(2) កាន់ដុំបង្វិលចង្កតេដាយេ្របើៃដេឆ្វងរបស់អ្នក េហើយកាច់ចង្កតេទៅទិសេដៅែដលចង់បានេដើម ីបត់។

រថយន្តេលើកដាក់ទំនិញភាគេ្រចើនមានៃដចង្កតកង់េ្រកាយ។ តារាង 3-1 បងាញពីភាពខុសគារវាងរថយន្ត

េលើកដាក់ទំនិញ និងរថយន្ត េពលេធ្វើការបត់ (សូមេមើលរូបភាព 4-10)។

ង 3-1 ភាពខុសគាេនៅេពលបត់កាច់្រជុង
បត់េទៅមុខ

បត់ថយេ្រកាយ

រថយន្តេលើកដាក់ទំនិញ ការរក រថយន្តឱ េនៅជិតែផ្នកខាងក្នងៃន្រជុង។
(កាំរបត់ៃនកង់មុខមានទំហំតូច រឯកង់េ្រកាយ

ការរក រថយន្តឱ េនៅជិតែផ្នកខាងេ្រកៅៃន្រជុង។
(កង់មុខឆ្លងកាត់ពីក្នងផ្លវកង់េ្រកាយ។)

វលេចញេ្រកៅ)។
រថយន្ត

ការរក រថយន្តឱ េនៅជិតែផ្នកខាងេ្រកៅៃន្រជុង។ ការរក រថយន្តឱ េនៅជិតែផ្នកខាងក្នងៃន្រជុង។

(3) េ្រកាយេពលបត់េហើយ ្រតវធានាថាេភ្លើងស

បត់បានបិទេហើយ។

[ចំណុចសំខន់ តវកត់សមគល់]
●

្របសិនេបើមានអ្នកេថ្មើរេជើង ឬយានជំនិះេផ ងេទៀតព យាមបត់មុនអ្នក ចូរអ្នកឈប់សិន។

●

េនៅេពលបត់ ចូរ្របយ័ត្ន កុំឱ ែផ្នកខាងេ្រកៅៃនទម្ងន់ផ្ទយ និងសម កកង់េ្រកាយេទៅប៉ះមនុស ឬវត្ថនានា។

●

កុំេធ្វើការបត់ក្នងេល នេលឿន ឬប៉ុនប៉ងបត់េនៅេលើទីជ្រមាលែដលេចាត។

●

រថយន្ដកាច់ចង្កតេដាយេ្របើថាមពលមិនអាចកាច់ចង្កតបានេទ េនៅេពលមាសុីន្រតវបានរលត់។

កុំពន្លត់មាសុីនឱ េសាះ ជាពិេសសេនៅេលើទីជ្រមាលេ្រពាះវាមានេ្រគាះថាក់។

[រថយន្តធម្មតា]

[រថយន្តេលើកដាក់ទំនិញ]

រូបភព 3-8 ភាពខុសគាេនៅេពលបត់កាច់្រជុង

24 (km)

នីតិវធិ ី បតិបតិករចប ់

1.6

ង
ំ /ឈប/់ ចត (ទំពរ័ 62)

រថយនេលក ក់ទំនិញបែមងកមង
ំ បងិល
(1) យកេជើងសាំរបស់អ្នកេចញពីឈាន់េល ន េហើយជាន់េលើឈាន់ ហាំង។
(2) េដាយេជើងរបស់អ្នកេនៅែតេនៅេលើឈាន់ ហាំង ចូរទាញចង្កឹះ ហាំងៃដ (ឬទាញប៊ូតុង ហាំងៃដេចញ)
េដើម ីចាប់ ហាំងៃដ។

(3) ដាក់ចង្កឹះេលខេនៅទីតាំងធម្មតា។

រថយនេលក
 កទ
់ ន
ំ ញ
ិ េ បអ
 ំ បយ ៉
(1) ដកេជើងរបស់អ្នកេចញពីឈាន់េល ន េហើយជាន់េលើឈាន់ ហាំង។ ជាន់េលើឈាន់អំ្របាយាមុនេពលរថយន្ត
ឈប់បន្តិច។

(2) េដាយេជើងរបស់អ្នកេនៅេលើឈាន់ ហាំង និងឈាន់អំ្របាយា ចូរទាញចង្កឹះ ហាំងៃដ (ឬទាញប៊ូតុង ហាំងៃដេចញ)
េដើម ីចាប់ ហាំងៃដ។

(3) ដាក់ចង្កឹះេលខេទៅមុខ/ថយេ្រកាយេនៅទីតាំងធម្មតា។
[ចំណុចសំខន់ តវកត់សមគល់]
●

េនៅេពលឈប់បេណាះអាសន្ន ឬចត ចូរេធ្វើដូេចាះេនៅេលើៃផ្ទរាបេស្មើេ្រកៅផ្លវេបើកបរ។

●

េនៅេពលេចញពីរថយន្តជាបេណាះអាសន្ន ចូរអនុវត្តវធានការដូចខាងេ្រកាម៖
●

េធ្វើឲ ដងេកាងេផ្អ ងេទៅមុខ។
េ្រទតេទៅមុខ

រូបភព 3-9 ការេផ្អ ងដងេកាងេទៅមុខ
●

បនាបសមទ្រមរហូតទាល់ែតបាតៃនចុងសមទ្រមប៉ះដី។

●

ប

ប់មាសុីន កាច់កុងតាក់បេ

(កំំណត់សមគល់)៖

្ឆះេទៅ បិទ េហើយដកកូនេសាេចញ។

េនៅេពលមាសុីនរលត់ ចូរកុំទុកឱ កូនេសាេនៅទីតាំង “េបើក”។ ការទុកឱ កូនេសាេនៅទីតាំង “េបើក”
បណាលឱ អាគុយបេ

្ចញថាមេពល ែដលេធ្វើឱ មានការលំបាកក្នងការបេ

្ឆះមាសុីន។

●

កុំេបើកេឡើងទួល ឬចុះទួលេដាយបិទមាសុីន។

●

កុំសេណាងរថយន្តមានចង្កតថាមពល ឬរថយន្តេលើកដាក់ទំនិញែដលមាន្របព័ន្ធបេង្កើន ហាំង
េពលមាសុីនរបស់វាបិទេឡើយ។

25 (km)

បតិបតិករពនតម
់ ស
៉ ុីន (ទំពរ័ 63)

1.7

េដើម ីពន្លត់មាសុីន កាច់កូនេសាកុងតាក់បេ

្ឆះេទៅទីតាំង "បិទ"។

[ចំណុចសំខន់ តវកត់សមគល់]
●

កុំពន្លត់មាសុីនភាមៗបនាប់ពីប

វាបនាប់ពីវាចុះ្រតជាក់។

ចំណុចសំខន ់ តវកតស
់ មគលេ់ នេពលេបកបរ/េធករងរ (ទំពរ័ 64)

1.8
●

្ចប់ការងារ។ ទុកឱ មាសុីនេឆះេចាលយាងេហាចណាស់ 30 វនាទី រួចេហើយបិទ

កុំពន្លត់មាសុីន េពលកំពុងេបើកបរ ឬបំេពញការងារជាមួយរថយន្តេលើកដាក់ទំនិញ។
(a) ការពន្លត់មាសុីនរារាំងដំេណើរការរបស់្របព័ន្ធចង្កតថាមពល និង្របព័ន្ធបេង្កើន ហាំង ែដលេធ្វើឱ ្របតិបត្តិការេនះ
មានភាពធ្ងន់ធ្ងរ និងេ្រគាះថាក់ខាំង។

(b) ្របសិនេបើមាសុីនរលត់េនៅេលើទីជ្រមាល ចូរអនុវត្ត្របតិបត្តិការដូចខាងេ្រកាម េដើម ីប

●

●

ជាន់ឈាន់ ហាំងេពញទំហឹងេដើម ីប

●

ទាញប៊ូតុង ហាំងៃដេចញេដើម ីចាប់ ហាំងៃដ។

ប់រថយន្តភាមៗ។

ប់រថយន្ត។

្របសិនេបើបន្ទកទំនិញធំៗបាំងេមើលមិនេឃើញែផ្នកខាងមុខៃនរថយន្តេលើកដាក់ទំនិញ ្រតវដឹកទំនិញធំេដាយ
េបើកថយេ្រកាយ។

រូបភព 3-10 ការដឹកជ

្ជនបន្ទកធំេដាយេបើកថយេ្រកាយ

26 (km)

2

រថយនេលក ក់ទំនិញ បេភទទបទ
់ មងនេ់ ប គុយ (ទំពរ័ 65)

1. ចង្កឹះ ហាំងៃដ

6. ចង្កឹះប

េផ្អ ង

2. ៃដកាច់ចង្កត

7. កុងតាក់ចេង្ក ង

3. កុងតាក់សុីេផ្ល

8. ឈាន់ ហាំង

4. ចង្កឹះប

េទៅមុខ/ថយេ្រកាយ

9. ឈាន់េល ន

5. ចង្កឹះប

េលើកដាក់

រូបភព 3-11 រថយន្តេលើកដាក់ទំនិញ្របេភទទប់ទម្ងន់េ្របើអាគុយ

2.1

នីតិវធិ ី បតិបតិករបេញឆ ះ (ទំពរ័ 65)

(1) ្របសិនេបើែខ ភាប់អាគុយ្រតវបានផាច់ ចូរភាប់វា។
(2) ដាក់ចង្កឹះេលខេទៅមុខ/ថយេ្រកាយេនៅទីតាំងធម្មតា េហើយទាញចង្កឹះ ហាំងៃដឱ អស់
(ឬទាញប៊ូតុង ហាំងៃដេចញ)។

(3) យកេជើងរបស់អ្នកេចញពីឈាន់េល ន ស៊កប

្ចលកូនេសាេទៅក្នងកុងតាក់បេ

្ឆះ េហើយកាច់វាេទៅទីតាំង េបើក។

េនះនឹងេបើកេភ្លើងមួយ េហើយរថយន្តេលើកដាក់ទំនិញេ្រតៀមខ្លនរួចរាល់ស្រមាប់្របតិបត្តិការ។

កុំចាប់េផ្ដើមេបើកបរភាមៗបនាប់ពីេភ្លើងភ្លឺ។ ដំបូង ចូរពិនិត េមើលថា វុលែម៉្រតបងាញតៃម្លធម្មតាឬេទ។

27 (km)

2.2

នីតិវធិ ី បតិបតិករបេងកនេលប ន/បនថយេលប ន (ទំពរ័ 65)

(1) រុញចង្កឹះេលខេទៅមុខ/ថយេ្រកាយេទៅទិសេដៅណាមួយ េហើយជាន់េលើឈាន់េល នេដើម ីផាស់ទីរថយន្ត
េលើកដាក់ទំនិញ។

េទាះបីជាឈាន់េល ន្រតវបានជាន់េពញទំហឹងភាមៗេនៅេពលបេ

បង្វិលសន ឹមៗ េដើម ីឱ រថយន្តចាប់េផ្ដើមេដាយរលូន។

្ឆះក៏េដាយ ក៏ម៉ូទ័រេបើកបរបេង្កើនេល ន

(2) ៃលត្រមវេល នេធ្វើដំេណើរតាមរយៈការៃលត្រមវក្រមិតជាន់ឈាន់េល ន។

2.3

បតិបតិករបូ រេទមុខ/ថយេ កយ (ទំពរ័ 66)

េនៅេពលចង្កឹះេលខេទៅមុខ/ថយេ្រកាយ្រតវបានប្ដរពីមុខេទៅេ្រកាយ ឬពីេ្រកាយេទៅមុខ េនាះទិសេដៅៃនការេធ្វើដំេណើរ

ផាស់ប្ដរ។ ខុសពី្របេភទមាសុីន វាមិនចាំបាច់ប្ដរបនាប់ពីប

ប់រថយន្តេទ។

[ បតិបតិករេ ត]
ចំេពាះរថយន្តេលើកដាក់ទំនិញេ្របើអាគុយ េនៅេពលចង្កឹះេលខេទៅមុខ/ថយេ្រកាយ្រតវបានប្ដរេទៅទីតាំងផ្ទយនឹង

ទិសេដៅេធ្វើដំេណើរេដាយមានការជាន់ឈាន់េល ន េនាះការចាប់ ហាំងវលប

ស្រតវបានេ្របើចំេពាះម៉ូទ័រេបើក

បរ េហើយរថយន្ត្រតវបានបន្ថយេល ន។ េនះេហៅថា្របតិបត្ដិការេដាត។ រថយន្តអាច្រតវបានប

ប់ទាំង្រសុង

ធម្មតាមុនេពលប

ស េនាះ

េដាយេ្របើការចាប់ ហាំងវលប

ស េដើម ីបន្ថយេល ន និងការកំណត់ចង្កឹះេលខេទៅមុខ/ថយេ្រកាយេទៅទីតាំង

ប់បន្តិច។ ្របសិនេបើរថយន្ត្រតវបានប

ប់តាមរយៈការចាប់ ហាំងវលប

ចង្កឹះេលខេទៅមុខ/ថយេ្រកាយ្រតវទុកឱ េនៅក្នងសភាពដែដល េហើយឈាន់េល ន្រតវបានជាន់ជាបន្ត
ចំែណករថយន្តេធ្វើដំេណើរក្នងទិសេដៅផ្ទយពីមុន។
កមាំងចាប់ ហាំងប

សអាច្រតវបានផាស់ប្ដរតាមរយៈការៃលត្រមវក្រមិតជាន់ឈាន់េល ន។

(កាលណាអ្នកកាន់ែតបេង្កើនក្រមិតជាន់ េនាះកមាំងចាប់ ហាំងកាន់ែតខាំង្រតវបានេ្របើ។) េនៅេពល

រថយន្តេលើកដាក់ទំនិញកំពុងផ្ទកបន្ទក ចូរៃលត្រមវក្រមិតជាន់េដាយ្របុង្របយ័ត្ន។

2.4

ចំណុច តវកតស
់ មគលេ់ នេពលកចច
់ ងកូត ចប ់

ង
ំ បញឈប ់ និងចត (ទំពរ័ 66)

នីតិវធី និងចំណច្រតវកត់សមាល់ស្រមាប់ការកាច់ចង្កត ការចាប់ ហាំង ការប

េលើកដាក់ទំនិញបែម្លងកមាំងបង្វិល្របេភទមាសុីន។

ប់ និងការចត គឺដូចគានឹងរថយន្ត

ផាច់ែខ ភាប់អាគុយេនៅេពលមិនេ្របើរថយន្តក្នងរយៈេពលយូរ (ជាទូេទៅ 1 ែខេឡើងេទៅ)។

2.5

នីតិវធិ ី បតិបតិករពនត ់ (ទំពរ័ 66)

េ្របើ ហាំងៃដ្របកបេដាយសុវត្ថិភាព រុញចង្កឹះេលខេទៅមុខ/ថយេ្រកាយេទៅ ទីតាំងធម្មតា រួចេហើយបនាបសមទ្រម

េទៅដល់កម្ពស់ទាបបំផុត។ កាច់កូនេសាេទៅទីតាំង "បិទ"។ េហើយបនាប់មក ដកកូនេសាេចញ។

28 (km)

3

រថយនេលក ក់ទំនិញ បេភទេឈងយក (ទំពរ័ 67)
នត
ី វិ ធិ ី បតប
ិ តក
ិ របេញឆ ះ (ទព
ំ រ័ 67)

3.1

(1) ្របសិនេបើែខ ភាប់អាគុយ្រតវបានផាច់ ចូរភាប់វា។
(2) បនាប់ពីច ស់ថាចង្កឹះេលខេល ន និងចង្កឹះ្របតិបត្តិការស្ថិតេនៅទីតាំងធម្មតាេហើយ ចូរដាក់កូនេសាចូលក្នង
កុងតាក់បេ

្ឆះ េហើយកាច់វាេទៅទីតាំង េបើក េដើម ីប

្ចប់ការេ្រតៀមស្រមាប់្របតិបត្តិការ។

1.

កុងតាក់បេ

្ឆះ

11. ឈាន់ ហាំង

2.

កុងតាក់ចេង្ក ង

12. កុងតាក់េភ្លើងសុីញ៉

3.

ផាំងកុងទ័រ (េអ្រកង់បងាញក្រមិតអាគុយ កុងទ័រេមាង េអ្រកង់

13. ឈាន់ចាក់េសាអាគុយ

4.

ប៊ូតុងផាច់េភ្លើង្រគាអាសន្ន

14. ៃដចាប់កាន់ជំនួយ

5.

ចង្កឹះប

េលើកដាក់

15. នាឡិកាបងាញក្រមិតទឹក

6.

ចង្កឹះប

េផ្អ ង

16. ទារេ្រកាយ

7.

ចង្កឹះប

េឈាង

17. សឺមីចំណាំ

8.

ប៊ូតុងសុីេផ្ល

18. េ្រគឿងទប់្រតគាក

9.

ចង្កឹះេល ន

19. ផាំងសាក

បងាញកូដមិនដំេណើរការ េអ្រកង់បងាញម៉ូដៃលត្រមវ)

10. ៃដកាច់ចង្កត

20. បន្ទះក្រមាល (បន្ទះបងាំគា)
21. ឌុយអាគុយ

រូបភព 3-12 កែន្លងអ្នកឈរេបើករថយន្តេលើកដាក់ទំនិញ្របេភទេឈាងយក

29 (km)

3.2

នីតិវធិ ី បតិបតិករបេងកនេលប ន/បនថយេលប ន (ទំពរ័ 67)

(1) ជាន់េលើឈាន់ ហាំងេដើម ី្រពែលង ហាំង។
(2) ទេ្រមតចង្កឹះេលខេល ន (្រតវបានេ្របើជាចង្កឹះេលខេទៅមុខ/ថយេ្រកាយផងែដរ) េទៅទិសេដៅែដលចង់បានេដើម ី
េបើករថយន្តេលើកដាក់ទំនិញេទៅទិសេដៅេនាះ។

(3) ្រគប់្រគងេល នេធ្វើដំេណើរតាមរយៈការៃលត្រមវភាពេ្រទតៃនចង្កឹះេលខេល ន។

3.3

បតិបតិករបូ រេទមុខ/ថយេ កយ (ទំពរ័ 68)

េដើម ីប្ដរទិសេដៅេទៅមុខនិងថយេ្រកាយ ចូរទេ្រមតចង្កឹះេលខេល ន (ចង្កឹះេលខេទៅមុខ/ថយេ្រកាយ)

េទៅទិសេដៅផ្ទយគា។
[ បតិបតិករេ ត]

េដើម ីអនុវត្ត្របតិបត្ដិការេដាត ចូររុញចង្កឹះេលខេល ន (ចង្កឹះេលខេទៅមុខ/ថយេ្រកាយ) េទៅទិសេដៅផ្ទយនឹងទិសេដៅ
េធ្វើដំេណើរក្នងេពលែដលរថយន្តេលើកដាក់ទំនិញកំពុងេធ្វើចលនា។

3.4

បតិបតិករកចច
់ ងកូត/ចប ់

ង
ំ /ឈប/់ ចត (ទំពរ័ 68)

(1) ដកេជើងរបស់អ្នកេចញពីឈាន់ ហាំងេដើម ីចាប់ ហាំង និងប

ប់រថយន្ត។

(2) ផាច់ែខ ភាប់អាគុយេនៅេពលមិនេ្របើរថយន្តក្នងរយៈេពលយូរ (ជាទូេទៅ 1 ែខេឡើងេទៅ)។
(3) នីតិវធី្របតិបត្តិការ និងចំណច្រតវកត់សមាល់េ្រកៅពីការេរៀបរាប់ខាងេលើ គឺដូចគានឹងរថយន្តេលើកដាក់ទំនិញ
បែម្លងកមាំងបង្វិល្របេភទមាសុីន។

3.5

ចំណុច តវកតស
់ មគលេ់ នេពលបញជរថយនេលក ក់ទំនិញ បេភទេឈងយក (ទំពរ័ 68)

●

ទេ្រមតដងេកាង និងសមទ្រមេទៅេ្រកាយេនៅេពលដឹកបន្ទក។

●

រថយន្តេលើកដាក់ទំនិញ្របេភទេឈាងយក អាចបត់ក្នងកាំរបត់តូចបានេដាយសារមានមុំបត់កង់ធំ។

េទាះយាងណាក៏េដាយ ្របសិនេបើរថយន្តបត់រហ័សក្នងេល នេលឿន វាអាចនឹងេផ្អ ង្រកឡាប់
េហើយទំនិញអាចនឹង្រជុះ។ ចូរបន្ថយេល នឱ បាន្រគប់្រគាន់ េហើយបត់យឺតៗជានិច្ច។
●

ការេបើកបររថយន្តេដាយយកេជើង ឬកំណាត់ខ្លនខាងេលើេចញេ្រកៅរថយន្ត អាចបណាលឱ អ្នកបុក

ឬជាប់ក្នងឧបសគ្គ។ ចូររក ឥរយាបថេបើកបរឱ បាន្រតឹម្រតវជានិច្ច។
●

េនៅេពលៃលត្រមវទំនិញ ចូរធានាថា បានបង្វិលកុងតាក់បេ

្ឆះេទៅទីតាំង បិទ និងបានចុះពីេលើរថយន្ត េ្រពាះ

វាមានេ្រគាះថាក់េដាយសាររាងកាយរបស់អ្នកអាចប៉ះនឹងចង្កឹះប

្របតិបត្តិការេដាយៃចដន េហើយដងេកាង

អាចនឹងចាប់េធ្វើចលនា ែដលេធ្វើឱ ៃដ េជើង ឬរាងកាយរបស់អ្នក្រតវេកៀបជាប់។
●

េចៀសវាងកុំេបើកបរេលើផ្លវេសើម ៃផ្ទរអិល ឬដីរដឹបរដុប េ្រពាះវាេធ្វើឱ រអិលកង់ និងេធ្វើឱ ហាំងមិនសូវសុី។

30 (km)

ជំពូក 4
រចនសមពន
័ ធ និងមុខងរៃនឧបករណ៍េលកបនទុក/េរបនទ
 ុ កេចញ
1

េឈមះេ គ ង (ទំពរ័ 69)

1. ដងេកាងខាងក្នង

5. រូឡស្រមាប់េលើកបន្ទក

2. រូឡស្រមាប់េលើកបន្ទក

6. បន្ទះកល់ទប់កង់រថយន្តេលើកបន្ទក 10. កង់្រចវាក់

14. សុីឡាំងស្រមាប់េផ្អ ង

3. ដងេកាងខាងេ្រកៅ

7. រូឡចំេហៀង

15. ចង្កឹះប

9.

សមទ្រម

11. ធ្នឹមកាត់ទទឹង

4. ្រចវាក់ស្រមាប់េលើកបន្ទក 8. រូឡស្រមាប់េលើកបន្ទក

13. បែង្អកខ្នង
េដាយ្រមាមៃដ

12. សុីឡាំងដងេលើកបន្ទក 16. កំណល់ទ្រមៃនដងេកាង

រូបភព 4-1 េឈាះេ្រគឿងឧបករណ៍េលើក/ដាក់

31 (km)

1. ែកង្រទេលើកបន្ទក

3. ដងេកាងខាងេ្រកៅ

2. ដងេកាងខាងក្នង

4. រូឡស្រមាប់េលើកបន្ទក

5.

រូបភព 4-2 េមើលពីខាងេលើសមទ្រម

32 (km)

ចង្កឹះប

េដាយ្រមាមៃដ

ឧបករណ៍េលកបនទុក/េរបនទ
 ុ កេចញ (ទំពរ័ 70)

2

ឧបករណ៍េលើកបន្ទកផ្ទក/យកបន្ទកេចញ ែដលរួមមាន្របព័ន្ធអ៊្រដលីក ដងេកាង និងឧបករណ៍េផ ងេទៀត

មានមុខងារេផ ងៗគា ដូចជាេលើកបន្ទកេទៅដល់កម្ពស់ែដលចង់បានេដាយេ្របើសមទ្រម ឬទេ្រមតវាេទៅមុំែដល
ចង់បាន។ ចលនាទាំងអស់េនះ្រតវបានអនុវត្ត្រសបជាមួយនឹងចលនាៃនសុីឡាំងអ៊្រដលីក។

“េលើក” មានន័យថា ដំេឡើង និងបនាបសមទ្រម និងបន្ទកែដលដាក់េលើវា ឯ “ទេ្រមត” មានន័យថា

ទេ្រមតដងេកាងេទៅមុខនិងមកេ្រកាយ។

2.1

មុខងរៃនឧបករណ៍េលកបនទុកផទុក/េរបនទ
 ុ កេចញនីមួយៗ

សមទ ម
ៃដរាងអក រ L ែដល្រតវបានេ្របើស្រមាប់េលើកបន្ទកផ្ទក និងេរបន្ទកេចញ រថយន្តេលើកដាក់ទំនិញជាធម្មតាមានសម

ទ្រមពីរ។ សមទ្រម ែដល្រតវែតមានកតាសុវត្ថិភាពកមាំងសាទិកយាងតិច 3 ្រតវបានផលិតពីែដកែថបកាបូន

គុណភាពខ្ពស់ ឬែដកែថបពិេសស េដើម ីធានាបាននូវកមាំង្រគប់្រគាន់ ប៉ុែន្តក៏ងាយនឹងរងនូវសំណឹក ការេវៀច
និងការបាក់ែបកែដលបង្ករេឡើងពីការេ្របើ្របាស់យូរ ឬមិន្រតឹម្រតវផងែដរ។

ដងេកង
ដងេកាង គឺជាេ្រគាងរាងជាេកាងទារែដលបេង្កើតេឡើងេដាយបន្ទះែដកែថប្រកាស់រាងអក រ U ចំនួនពីរ (េនៅមាងមួយ)
ភាប់គាេនៅែផ្នកខាងេលើេដាយធ្នឹមកាត់ទទឹងមួយ។ ដងេកាងក្នង ែដលបានដំេឡើងជាប់េនៅែផ្នកខាងក្នងៃនដងេកាង
េ្រកៅ េ្របើជាផ្លវរត់ស្រមាប់ែកងេលើកដាក់ និងសមទ្រមែដលបានដំេឡើងជាមួយវា េនៅេពលពួកវាផាស់ទីេឡើងេលើ
និងចុះេ្រកាម។ ដងេកាងក្នងផាស់ទីចុះេឡើងជាមួយសមទ្រមេដាយេ្របើដងេកាងេ្រកៅ (ែដលមិនផាស់ទីចុះេឡើង)
ជាផ្លវរត់។

សុី

ង
ំ ដងេលកបនទុក

សុីឡាំងអ៊្រដលីក្រតវបានដំេឡើងតាមបេណាយដងេកាងេ្រកៅទាំងសងខាង។ សុីឡាំងេលើកបន្ទកេនះរកិលដងេកាង
ក្នងចុះេឡើង។

ច ក៉ ់ស មបេ់ លកបនទុក
្រចវាក់ែដលដំេឡើង និងបនាបែកងេលើកដាក់ែដលភាប់េទៅនឹងសមទ្រមេធ្វើជាកង់្រចវាក់ (រក) េនៅចុងខាងេលើ
ៃនសុីឡាំងេលើកដាក់ េធ្វើចលនាចុះេឡើង។ េដើម ីធានាថាសមទ្រមផាស់ទីចុះេឡើងបាន្រតឹម្រតវ វាជាការសំខាន់ែដល
្រតវេធ្វើការៃលត្រមវេដើម ីឱ ្រចវាក់ខាងេឆ្វង និងខាងសាំមានតំណឹងដូចគា។ ្រចវាក់េលើកបន្ទក ែដល្រតវែតមានក
តាសុវត្ថិភាពយាងេហាចណាស់ 5 អាចទទួលរងសំណឹក ការយារ និងេ្រចះ េដាយសារែតការេ្របើ្របាស់យូរ
ែដលបណាលឱ កមាំងថយចុះ។ ដូេច្នះការ្រតតពិនិត ្របចាំៃថ្ងគឺជាការចាំបាច់។

33 (km)

ែកង ទេលកបនទុក
របារ្រមាមៃដេដើម ីដំេឡើងសមទ្រម ្រតវបានផ រភាប់េនៅពីមុខែកងេលើកបន្ទក រឯរូឡេលើកបន្ទក្រតវបានភាប់េទៅ
នឹងៃផ្ទចំេហៀងៃនែកងេលើកបន្ទក។ ែកងេលើកបន្ទក្រតវបានព រេដាយ្រចវាក់េលើកបន្ទក េហើយពួកវាេធ្វើចលនា
ចុះេឡើងេនៅខាងក្នងដងេកាងក្នង។ េនៅែផ្នកខាងេលើៃនរបារ្រមាមៃដ មានគនាក់េដើម ីភាប់សមទ្រមេនៅទីតាំង
ែដលចង់បាន។

បែងកខនង
េ្រគាងមួយ្រតវបានបំពាក់េដើម ីការពារបន្ទកមិនឱ ធាក់េទៅេ្រកាយ (េឆាះេទៅ) ដងេកាង។

សុី

ង
ំ ស មបេ់ ផ ង

សុីឡាំងអ៊្រដលីកេនះ្រតវបានេ្របើេដើម ីេផ្អ ងដងេកាង (និងសមទ្រម) េទៅមុខ និងថយេ្រកាយ។

34 (km)

3

បពន
័ ធអុី ដលីក (ទំពរ័ 73)

្របព័ន្ធអ៊្រដលីកគឺជា្របព័ន្ធមួយែដលអនុវត្តការងារេដាយដំេណើរការបូមអ៊្រដលីកេដាយេ្របើេ្របើម៉ូទ័រ/មាសុីន េដើម ី
ប

្ជនអង្គធាតុរាវេទៅកាន់សុីឡាំង ឬម៉ូទ័រអ៊្រដលីកតាមរយៈវាន្របតិបត្តិការអ៊្រដលីក។ ្របព័ន្ធេនះែផ្អកេលើេគាលកា

រណ៍បាសាល់។
[េគលករណ៍ប៉ ក ល់]
“សមាធែដលដាក់េលើែផ្នកមួយៃនអង្គធាតុរាវេនៅនឹងថ្កល់េនៅក្នងវត្ថបិទជិតមួយ ្រតវបានប

្ជនេដាយគានការបាត់បង់

េទៅ្រគប់ចំែណកៃនអង្គធាតុរាវេនាះ”។ ការពិតេនះ្រតវបានេគសាល់ថាជាេគាលការណ៍បាសាល់។
សូម្រសៃមថា ធុងមួយែដលភាប់ជាមួយសុីឡាំងមួយែដលមានពីស្តងទំហំខុសៗគា (ៃផ្ទ 10 ស.ម2 និងៃផ្ទ 1ស.ម2 )
ដូចគានឹងធុងែដលបងាញក្នង រូបភាព 4-3។ េនៅេពលកមាំង 100 N (ញតុន) ្រតវបានដាក់េលើពីស្តងែដលមានៃផ្ទតូច
ជាង (1 ស.ម2) េនាះសមាធៃនអង្គធាតុរាវគឺ 100 ញតុន/ស.ម2។ កមាំងរួមេលើពីស្តងែដលមានៃផ្ទដីធំជាង (10 ស.ម2) is
1,000 N (10 ស.ម2 x 100 ញតុន/ស.ម2)។ ដូេច្នះ កមាំងេនៅេលើពីស្តងែដលមានៃផ្ទតូចជាង្រតវបានព្រងីកសមាមា្រត
េទៅនឹងៃផ្ទៃនពីស្តងែដលធំជាង។
100 N

100 N

100 ញតុន/ស.ម2
(1 MPa)

រូបភព 4-3 ទំនក់ទំនងរ ងៃផទពីសុ ង និងកមង
ំ
េដាយែផ្អកេលើេគាលការណ៍េនះ ្របព័ន្ធអ៊្រដលីកដាក់សមាធេទៅេលើអង្គធាតុរាវ និងេ្របើឧបករណ៍ជំរុញកមាំងទឹក
ដូចជាសុីឡាំងអ៊្រដលីក េដើម ីរកិលឧបករណ៍ផ្ទកបន្ទក/េរបន្ទកេចញ។
្របព័ន្ធអ៊្រដលីក្រតវបានបេង្កើតេឡើងេដាយសមាសធាតុដូចខាងេ្រកាម។
●

មាសុីនេភ្លើងេដើរេដាយសមាធអ៊្រដលីក
បូមអ៊្រដលីក ។ល។

●

កមាំងេដើរេដាយអ៊្រដលីក
សុីឡាំងអ៊្រដលីក ម៉ូទ័រអ៊្រដលីក

●

ឧបករណ៍្រគប់្រគងេដាយអ៊្រដលីក
វាន្រគប់្រគងទិសេដៅ (វាន្របតិបត្តិការ ។ល។) វាន្រគប់្រគងសមាធ (វានសុវត្ថិភាព ។ល។) វាន្រគប់្រគងលំហូរ
(វានកុងទ័រ ។ល។)

●

ឧបករណ៍ជំនួយ
ធុងស្តកវត្ថរាវេ្របើអ៊្រដលីក ត្រមង ទុេយា តំណ នាឡិកាវាស់សមាធ ។ល។

35 (km)

ឧបករណ៍្រគប់្រគងេដាយអ៊្រដលីក
(វាន្រគប់្រគងទិសេដៅ)
(វាន់្រគប់្រគងសមាធ)
(វាន់្រគប់្រគងលំហូរ)
មាសុីនេភ្លើងេដើរ
ម៉ូទ័រ

េដាយសមាធអ៊្រដលីក

កមាំងេដើរេដាយអ៊្រដលីក

(បូមអ៊្រដលីក)

(សុីឡាំងអ៊្រដលីក)
(ម៉ូទ័រអ៊្រដលីក)

ធុងស្តកវត្ថរាវេ្របើជាអ៊
្រដលីក

រូបភព 4-4 រចនាសម្ព័ន្ធ្របព័ន្ធអ៊្រដលីក

36 (km)

4

បែ៉ ឡត (ទំពរ័ 85)

បាែឡតអាចផ្ទកទំនិញជាេ្រចើនក្នងេពលែតមួយ និងរួមចំែណកេធ្វើឱ ្របតិបត្តិការចាត់ែចង ដឹកជ

្ជន និងរក ទុក

ទំនិញកាន់ែតមាន្របសិទ្ធភាព។

1. ទទឹងបាែឡត

5. ការជាន់

9. ្របេហាងស៊កប

2. កម្ពស់បាែឡត

6. ឧបករណ៍បេ

3. ្របែវងបាែឡត

7. ទទឹងឧបករណ៍បេ

4. ការែគម

8. ្រជុងកាត់

្ចញែខ

្ចលសមទ្រម

10. ទទឹង្របេហាងស៊កប
្ចញែខ

11. កម្ពស់្របេហាងស៊កប
(កម្ពស់ឧបករណ៍បេ

រូបភព 4-5 េឈាះែផ្នកបាែឡត

37 (km)

្ចលសមទ្រម
្ចលសមទ្រម

្ចញែខ )

4.1

បែ៉ ឡតសំែប៉ត (ទំពរ័ 85)

បាែឡតសំែប៉តមានៃផ្ទសំែប៉តេនៅែផ្នកខាងេលើ មាន្របេហាងស៊កប

្ចលសមទ្រម និងគានេ្រគាងខាងេលើដូចជា

បេងាលជាេដើមេទ។ បាែឡតេឈើ្រតវបានេ្របើយាងទូលំទូលាយ ប៉ុែន្តខ្លះេទៀតេធ្វើពីែដក ឬបាស្ទិក។

4.2

លំនគ
ំ ំរូៃនគំនរេលបែ៉ ឡត (ទំពរ័ 88)

បន្ទក្រតវែតដាក់គរគាេលើបាែឡតឲ បានមាំទាំមានសុវត្ថិភាពេដើម ីការពារកុំឱ ដួលរលំ។
បាែឡតមានលំនាំគំរូៃនគំនរជាមូលដានចំនួន្របាំដូចបានេរៀបរាប់ខាងេ្រកាម។ លំនាំគំរូទូេទៅបំផុត គឺការគរឆាស់គា
និងការគរែបបដុំឥដ្ឋ។

ករគរជបុ ក
ទំនិញទាំងអស់្រតវបានេរៀបតាមទិសេដៅដូចគា េហើយជាន់នីមួយៗមានែបបបទដូចគា។ ទំនិញ្រតវែតរតបន្តឹងឱ
ជាប់មាំេដាយេ្របើែខ លួស ឬែខ បន្ទះ េ្រពាះមានហានិភ័យខ្ពស់ៃនការដួលរលំទំនិញ។

(ជាន់េសស)

(ជាន់គូ)

38 (km)

ករគរឆស់គន
លំនាំគំរូេនះ្រតវបានេ្របើស្រមាប់បាែឡតរាងកាេរ។ ទំនិញទាំងអស់េនៅេលើជាន់ដូចគា្រតវបានេរៀបតាមទិសដូចគា។
ទិសតេ្រមៀប្រតវបានផាស់ប្ដរ 90° ស្រមាប់ជាន់នីមួយៗ។
ដរាបណាទំនិញេនៅេលើបាែឡតមិនមានរាងជាកាេរ េនាះលំនាំគំរូេនះជាទូេទៅបងារមិនឱ ដួលរលំទំនិញ
េហើយក៏ជួយស្រមលដល់ដំេណើរការគរ និងចងផងែដរ។

(ជាន់េសស)

(ជាន់គូ)

ករគរជឥដ
ជាន់នីមួយៗមានកាតេ្រមៀបដូចៗគា ប៉ុែន្តទិសតេ្រមៀប្រតវបានផាស់ប្ដរ 180° ស្រមាប់ជាន់នីមួយៗ
េដើម ីឱ ទំនិញខាស់ជាប់គាតាមជួរឈរ និងជួរេផ្ដក។

(ជាន់េសស)

(ជាន់គូ)

39 (km)

ករគរែបកគន
ការគរឃាតគា ជាចម ងគឺដូចគានឹងការគរែបបដុំឥដ្ឋែដរ ខុសគា្រតង់ថា មានទុកចេនាះខ្លះរវាងទំនិញ
អា្រស័យតាមរូបរាងៃនទំនិញ។

(ជាន់េសស)

(ជាន់គូ)

ករគរ ងជកងរ ក ស
ទំនិញ្រតវបានេរៀបតាមរាងកងារ្រកដាស ប៉ុែន្តពួកវា្រតវបានេរៀបតាមទិសេដៅផ្ទយគាស្រមាប់ជាន់នីមួយៗ។
លំនាំគំរូេនះក៏្រតវបានេគេហៅផងែដរថាជា ការគរែបបរហាត់ខ ល់ េហើយ្រតវបានេ្របើេនៅេពលផ្ទកទំនិញែដល
គានរាងជាកាេរេនៅេលើបាែឡតកាេរ។

(ជាន់េសស)

40 (km)

(ជាន់គូ)

ជំពូក 5
ករបញជឧបករណ៍េលកបនទុក/ ក់បនទុក
1

ពកយអំពីករផទុកបនទុក/េរបនទ
 ុ កេចញ (ទំពរ័ 90)

ការកាច់ចង្កតេនៅមួយកែន្លង ការកាច់ចង្កតេដើម ីផាស់ទីកង់ក្នងេពលែដលរថយន្តឈប់
ការេលើក

ការេលើកសមទ្រមេឡើងេលើ

ការដាក់

ការដាក់សមទ្រមចុះេ្រកាម

ការទេ្រមតេទៅមុខ

ការទេ្រមតដងេកាងេទៅមុខ ឬសមទ្រមចុះេ្រកាម

ការទេ្រមតថយេ្រកាយ

ការទេ្រមតដងេកាងថយេ្រកាយ ឬសមទ្រមេឡើងេលើ

ការប្រងម

ការផាស់ទីសមទ្រម ឬដងេកាងថយេ្រកាយ (្របតិបត្តិការេឈាងយក េ្របើស្រមាប់រថយន្តេលើកដាក់

ការ្រតដាង

ការផាស់ទីសមទ្រម ឬដងេកាងេទៅមុខ (្របតិបត្តិការេឈាងេចញ េ្របើស្រមាប់រថយន្តេលើកដាក់

ការេលើកេឡើង

សកម្មភាពបន្តបនាប់គាែដល្រតវអនុវត្តេនៅេពលេលើកបន្ទកេឡើងេដាយេ្របើសមទ្រម

ការផ្ទកបន្ទក

សកម្មភាពបន្តបនាប់គាៃនសមទ្រមែដល្រតវអនុវត្តេនៅេពលផ្ទកទំនិញគរគា

ការេរបន្ទកេចញ

សកម្មភាពបន្តបនាប់គាែដល្រតវអនុវត្តេនៅេពលយកទំនិញែដលបានផ្ទកេចញេទៅទីតាំង

ការស៊កប

្របតិបត្តិការស៊កប

ទំនិញ្របេភទេឈាងយក និងឧបករណ៍ផ្ទកចំេហៀង)

ទំនិញ្របេភទេឈាងយក និងឧបករណ៍ផ្ទកចំេហៀង)

្ចល

ជាក់លាក់មួយ

្ចលសមទ្រមេទៅក្នងបាែឡត

ការទាញេចញ

្របតិបត្តិការទាញសមទ្រមេចញពីបាែឡត

ការេបើកេទៅមុខបន្តិចៗម្តង

ការេបើកបរក្នងេល នយឺតបំផុតេនៅេពលត្រមង់រថយន្តេលើកដាក់ទំនិញជាមួយនឹងទីតាំង

ជាក់លាក់មួយ

41 (km)

2

ទិសបញជចងកឹះេលខ (ចងកឹះេលខបញជករេលក/ទេ មត) (ទំពរ័ 91)

្របតិបត្តិការេលើក/ទេ្រមត និងចលនារបស់ពួកវា្រតវបានបងាញេនៅក្នង រូបភាព 5-1 ខាងេ្រកាម៖

ចង្កឹះប

ចង្កឹះប

េលើកដាក់

េផ្អ ង

កុងតាក់េភ្លើងសុីញ៉

ចង្កឹះប្ដរេលខ

ចង្កឹះ ហាំងៃដ

ចង្កឹះប

ប៊ូតុងសុីេផ្ល

រូបភព 5-1 ឧទាហរណ៏អំពីការប

42 (km)

ចង្កឹះេលខ

េទៅមុខ/ថយេ្រកាយ

បតិបតិករផទុកបនទុក/េរបនទ
 ុ កេចញ (ទំពរ័ 91)

3
3.1

វិធី

ស បតប
ិ តក
ិ រៃនឧបករណ៍ផទុកបនទុក/េរបនទ
 ុ កេចញ (ទព
ំ រ័ 91)

េនៅេពលអនុវត្តកិច្ចការផ្ទកបន្ទក/េរបន្ទកេចញ ចូរប

ប់រថយន្ត េ្របើ ហាំងៃដ េហើយដាក់ចង្កឹះេលខេទៅមុខ/ថយេ្រកាយ

ឱ េនៅកណាលេដើម ីឱ រថយន្តឈប់។
●

េនៅេពលផ្ទកបន្ទក ចូរស៊កប

្ចលសមទ្រមឱ ្រតង់េទៅក្នង្របេហាងបាែឡត។

●

េនៅេពលេរបន្ទកេចញ ចូរេធ្វើការពិនិត រកេមើលការរលំទំនិញ ការខូចខាតទំនិញ ឬសានភាពេ្រគាះថាក់េផ ងេទៀត។

●

េដើម ីរក លំនឹងបន្ទកពីចំេហៀង និងេចៀសវាងសានភាពបន្ទកគានលំនឹង ចូរៃលត្រមវចេនាះដំេឡើងរវាងសមទ្រមខាងសាំ
និងខាងេឆ្វងពី 1/2 ដល់ 3/4 ៃនទទឹងបាែឡត េដើម ីឱ ចមាយពីចំណចកណាលៃនតួរថយន្តបានេស្មើគា។

សមទ្រម

បាែឡត

រូបភព 5-2 ចេនាះរវាងសមទ្រមខាងសាំ និងខាងេឆ្វង
●

េនៅេពលផ្ទកបន្ទក និងេរបន្ទកេចញ ដាច់ខាត្រតវស៊កប

្ចលសមទ្រមឱ បានេ្រជៅបំផុតេទៅក្នងបាែឡត។

កុំេ្របើចុងសមទ្រមេទៅរុញបន្ទក ឬបាែឡត។

43 (km)

នីតិវធិ ី បតិបតិករផទុកបនទុក (ទំពរ័ 92)

3.2

េនៅេពលផ្ទកបន្ទក ចូរេធ្វើតាមនីតិវធីខាងេ្រកាម៖
(1) បន្ថយេល នរថយន្តេនៅែក របន្ទកែដល្រតវេលើកេឡើង។
(2) ខិតជិតបន្ទក េហើយប

ប់រថយន្ត។

(3) ពិនិត រកេមើលបន្ទកែដលដួលរលំ ឬេ្រគាះថាក់ែដលអាចេកើតមានេផ ងេទៀត។
(4) ប

រដងេកាង និងេផ្ដកសមទ្រម រួចេហើយេលើកសមទ្រមេឡើងដល់កម្ពស់េស្មើបាែឡត ឬ្រទនាប់។

(5) ពិនិត ទីតាំងស៊កប

្ចលសមទ្រមេដាយ្របុង្របយ័ត្ន េហើយេបើករថយន្តេលើកដាក់ទំនិញយឺតៗេទៅមុខ

េដើម ីស៊កប

្ចលសមទ្រម។ ចំេពាះរថយន្តេលើកដាក់ទន
ំ ិញ្របេភទេឈាងយក ចូរ្រតដាងដងេកាងយឺតៗ

េដើម ីស៊កប

្ចល។

(6) បនាប់ពីស៊កប

្ចលរួចេហើយ ចូរេលើកសមទ្រមេឡើងបន្តិច (5 - 10 ស.ម) េហើយេបើករថយន្តេលើកដាក់ទំនិញ

ថយេ្រកាយ។ បនាប់មក ទាញបាែឡត ឬ្រទនាប់េចញ 10 - 20 ស.ម េហើយបនាបសម ទ្រម។
(7) ស៊កប

្ចលសមទ្រមម្តងេទៀតឱ បានេ្រជៅបំផុត រហូតទាល់ែតបន្ទកប៉ះ្រសាលៗៃផ្ទប

រខាងមុខ ឬបែង្អកខ្នង

បនាប់មកេលើកសមទ្រមេឡើង។
(8) េ្រកាយេពលេលើករួចេហើយ ចូរេបើករថយន្តេលើកដាក់ទំនិញយឺតៗថយេ្រកាយេទៅកាន់កែន្លងែដលអាចយ
កទំនិញេចញបានេដាយសុវត្ថិភាព។ ចំេពាះរថយន្តេលើកដាក់ទំនិញ្របេភទេឈាងយក ចូរពន្លឹបដងេកាងជា
មុនសិន បនាប់មកេបើករថយន្តេលើកដាក់ទំនិញថយេ្រកាយេទៅកាន់កែន្លងែដលអាចបនាបបាែឡត
ឬ្រទនាប់្របកបេដាយសុវត្ថិភាព។
(9) បនាបសមទ្រមដល់កម្ពស់ពី 5 - 10 ស.ម ពីដី ទេ្រមតដងេកាងមកេ្រកាយឱ បានសមល្មម រួចេហើយេបើករថយន្ត
េទៅេគាលេដៅែដលចង់បានជាមួយនឹងសមទ្រមកម្ពស់ 15 - 20 ស.ម ពីដី។ ចំេពាះរថយន្តេលើកដាក់ទំនិញ្របេភទ
េឈាងយក ចូរបនាបសមទ្រមដល់កម្ពស់្របែហល 5 ស.ម ពីៃផ្ទខាងេលើៃនេជើងេឈាងយក រួចទេ្រមតដងេកាង
មកេ្រកាយឱ បានសមល្មម េហើយេបើករថយន្តេទៅេគាលេដៅែដលចង់បាន។

44 (km)

នីតិវធិ ី បតិបតិករេរបនទ
 ុ កេចញ (ទំពរ័ 92)

3.3

េនៅេពលេរបន្ទកេចញ ចូរេធ្វើតាមនីតិវធីខាងេ្រកាម។
(1) បន្ថយេល នរថយន្តេនៅែក រទីតាំងែដល្រតវេរបន្ទកេចញ។
(2) ខិតេទៅជិតទីតាំងេរបន្ទកេចញ េហើយប

ប់រថយន្ត។

(3) ពិនិត រកេមើលបន្ទកដួលរលំឬខូច ឬេ្រគាះថាក់ែដលអាចេកើតមានេផ ងេទៀតេនៅក្នងទីតាំងេរបន្ទកេចញ។
(4) ប

រដងេកាង និងេផ្ដកសមទ្រម រួចេហើយេលើកសមទ្រមេឡើងខ្ពស់ជាងេពលេរបន្ទកេចញជាក់ែស្ដងបន្តិច។

(5) ពិនិត ទីតាំងេរបន្ទកេចញេដាយ្របុង្របយ័ត្ន េបើករថយន្តេទៅមុខយឺតៗ េហើយបនាបសមទ្រមេទៅទីតាំងែដល
ចង់បាន។ ចំេពាះរថយន្តេលើកដាក់ទំនិញេឈាងយក ចូរ្រតដាងដងេកាង និងបនាបសមទ្រមយឺតៗេទៅទីតាំង
ែដលចង់បាន។ ក្នងករណីេនះ ចូរកុំេបើករថយន្តេទៅមុខ។
(6) េបើករថយន្តយឺតៗថយេ្រកាយ ទាញសមទ្រមេចញ 10 - 20 ស.ម េលើកសមទ្រមម្ដងេទៀត េបើករថយន្តេទៅមុខ
េទៅកាន់ទីតាំងេរបន្ទកេចញែដលសម្រសបនិងមានសុវត្ថិភាព រួចេហើយយកទំនិញេចញ។ ចំេពាះរថយន្តេលើកដាក់
ទំនិញ្របេភទេឈាងយក ចូរពន្លឹបដងេកាងយឺតៗ ទាញសមទ្រមេចញ 10 - 20 ស.ម េលើកសមទ្រមម្ដងេទៀត
្រតដាងដងេកាងេទៅទីតាំងេរបន្ទកេចញែដលសម្រសបនិងមានសុវត្ថិភាព រួចេហើយយកទំនិញេចញ។
ក្នងករណីេនះ ចូរកុំេបើករថយន្តេលើកដាក់ទំនិញថយេ្រកាយ ឬេទៅមុខេឡើយ។
(7) បនាប់ពីទំនិញែដល្រតវយកេចញមានលំនឹងេហើយ ចូរេបើករថយន្តថយេ្រកាយ បនាបសមទ្រម ទេ្រមតដងេកាង
មកេ្រកាយឱ បានសមល្មម េហើយេបើករថយន្តែដលមានទាំងសមទ្រមកម្ពស់ 15 - 20 ស.ម ពីដី។
ចំេពាះរថយន្តេលើកដាក់ទំនិញ្របេភទេឈាងយក ចូរបនាបសមទ្រមដល់ក្រមិតមួយែដលសមទ្រមមិនេនៅខ្ពស់
ជាងៃផ្ទខាងេលើៃនេជើងេឈាងយក ទេ្រមតដងេកាងមកេ្រកាយសមល្មម េហើយេបើករថយន្តេទៅ។

45 (km)

3.4

ចំណុចសំខន ់ តវកតស
់ មគលេ់ នេពលផទុកបនទុក/េរបនទ
 ុ កេចញ (ទំពរ័ 93)

●

េនៅេពលផ្ទកបន្ទក ឬេរបន្ទកេចញ ចូរកុំប

្របតិបត្តិការទេ្រមតឱ ហួស្របមាណេពលសមទ្រមេលើកេឡើងអស់។

●

កុំចុះេចញ ឬទុករថយន្តេលើកដាក់ទំនិញេចាលទាំងកំពុងេលើកបន្ទក។

●

ហាមជិះេលើែផ្នកេផ ងៗេ្រកៅពីេកៅអីរបស់អ្នកប

រថយន្ត ដូចជាសមទ្រម បាែឡត ឬបន្ទកជាេដើម។

រូបភព 5-3 ហាមជិះ
●

ជាវធានទូេទៅ ចូរេ្របើរថយន្តេលើកដាក់ទំនិញេដាយមានរនាំងក ល។

●

ជាវធានទូេទៅ ចូរេ្របើរថយន្តេលើកដាក់ទំនិញេដាយមានបែង្អកខ្នង។

●

កុំេបើកបរេដាយមានបន្ទកេលើកខ្ពស់ជាង 30 ស.ម ឬេដាយមានដងេកាងប

រ ឬទេ្រមតេទៅមុខេឡើយ។

រូបភព 5-4 ហាមេបើកបរេដាយទាំងមានបន្ទកេលើកេឡើង

46 (km)

ជំពូក 6
ករ តតពិនិតយ និងករែថទ ំ
ការែថទាំឱ បាន្រតឹម្រតវមានសារៈសំខាន់ក្នងការេ្របើ្របាស់រថយន្តេលើកដាក់ទំនិញយាងមាន្របសិទ្ធភាព
និងសុវត្ថិភាព។
េ្រគាះថាក់ជាេ្រចើនករណីពាក់ព័ន្ធនឹងរថយន្តេលើកដាក់ទំនិញបណាលមកពីការ្រតតពិនិត និងការែថទាំ្របចាំៃថ្ង
មិនបាន្រគប់្រគាន់ ឬមិន្រតឹម្រតវ។ ដូេច្នះវាមានសារៈសំខាន់មិន្រតឹមែត្រតតពិនិត រថយន្តេលើកដាក់ទំនិញមុន
េពលេធ្វើការ និងការ្រតតពិនិត តាមកាលកំណត់ប៉ុេណាះេទ ប៉ុែន្តក៏្រតវែតពន្លត់មាសុីន និង្រតតពិនិត រថយន្ត
េលើកដាក់ទំនិញេនៅេពលណាែដលអ្នកសង ័យថាអាចមានប

េកើតេឡើង។

ច ប់ត្រមវឲ និេយាជកអនុវត្តការ្រតតពិនិត រថយន្តេលើកដាក់ទំនិញមុនេពលេធ្វើការ និងការ្រតតពិនិត
េដាយខ្លនឯងតាមកាលកំណត់ ដូចែដលបានបងាញក្នង តារាង 6-1។

រូបភព 6-1 ការ្រតតពិនិត េដាយខ្លនឯងតាមកាលកំណត់
ង 6-1 បទប

ត្តិស្តីពីការ្រតតពិនិត រថយន្តេលើកដាក់ទំនិញ/ការ្រតតពិនិត េដាយខ្លនឯង

ចំណច

អ្នក្រតតពិនិត /លក្ខណៈសម ត្តិ

ការ្រតតពិនិត មុនេពលេធ្វើការ
(បទប

ត្តិស្តីពីសុខភាព និងសុវត្ថិភាព

ៃនឧស ហកម្ម មា្រតាទី 151 េលខ 25)
ការ្រតតពិនិត េដាយខ្លនឯងតាមកាល

កំណត់ (បទប

ត្តិស្តីពីសុខភាព

និងសុវត្ថិភាពៃនឧស ហកម្ម មា្រតាទី

កំណត់ចំណាំ

អ្នក្រតតពិនិត ែដលែតងតាំងេដាយ

និេយាជក (អ្នកប

រថយន្ត)

កំណត់្រតាៃនការ្រតតពិនិត ៖ (គួររក ទុក)
អ្នក្រតតពិនិត ែដលែតងតាំងេដាយ

និេយាជក (អ្នកប

រថយន្ត)

ត្តិស្តីពីសុខភាព

និងសុវត្ថិភាពៃនឧស ហកម្ម មា្រតាទី
151-21 និង 24)

យាងេហាចណាស់ម្ដងក្នងមួយែខ

្រតវរក ទុករយៈេពល 3 ឆាំ

ការ្រតតពិនិត េដាយខ្លនឯងែដលមានការ កម្មករនិេយាជិតែដលមានលក្ខណៈ
ក់ (បទប

េពលេវលា្រតតពិនិត ៖

កំណត់្រតាៃនការ្រតតពិនិត ៖

151-22)

ប

េពលេវលា្រតតពិនិត ៖

មុនេពលចាប់េផ្តើមការងារ

សម ត្តិដូចមានែចងក្នងបទប

របស់្រកសួងសុខាភិបាល
ការងារនិងសុខុមាលភាព

ត្តិ

េពលេវលា្រតតពិនិត ៖ យាងេហាចណាស់
ម្ដងក្នងមួយឆាំ

កំណត់្រតាៃនការ្រតតពិនិត ៖
្រតវរក ទុករយៈេពល 3 ឆាំ

បិទ "ស្ទីគ័រ្រតតពិនិត " ែដលបងាញថាបាន
អនុវត្តការ្រតតពិនិត ែដលបានប

47 (km)

ក់

1

ករ តតពិនិតយមុនេពលេធករ (ករចបេ់ ផម) (ទំពរ័ 99)

ចំណចែដលបានប

1.1

ក់ជាមួយអក រ (E) អនុវត្តែតចំេពាះរថយន្តេលើកដាក់ទំនិញបំពាក់មាសុីន។

ករ តតពិនិតយមុនេពលេធករ

និេយាជក្រតវពិនិត ប

ដូចខាងេ្រកាមមុនេពលចាប់េផ្តើមេធ្វើការេពញមួយៃថ្ង (មា្រតា 151-25 ៃនបទប

ត្តិ

ស្តីពីសុខភាព និងសុវត្ថិភាពៃនឧស ហកម្ម)៖
●

មុខងារៃនឧបករណ៍ចាប់ ហាំង និងឧបករណ៍ប

●

មុខងារៃនសមទ្រម និង្របព័ន្ធអ៊្រដលីក

●

ភាពមិន្រប្រកតីេនៅក្នងកង់

●

មុខងារៃនចេង្ក ងខាងមុខ និងចេង្ក ងខាងេ្រកាយ េភ្លើងសុីញ៉ទិសេដៅ និងឧបករណ៍្រពមាន

អនុវត្តការ្រតតពិនិត មុនេពលេធ្វើការតាមេពលេវលាដូចខាងេ្រកាម។
●

មុនេពលបេ

្ឆះមាសុីន (E) ឬេនៅេពលកុងតាក់បេ

●

ក្នងអំឡងេពលេបើកកេមៅមាសុីនបនាប់ពីមាសុីនបានបេ

្ឆះស្ថិតេនៅក្នងទីតាំងបិទ (OFF)
្ឆះ (E) ឬេនៅេពលកុងតាក់បេ

ទីតាំងេបើក (ON)
●

បនាប់ពីចាប់េផ្តើមេបើក

48 (km)

្ឆះស្ថិតេនៅក្នង

ជំពូក 7
េសចកីែណនអ
ំ ំពីសុវតថិភព និងឧបករណ៍សុវតថិភព
1

ឧបករណ៍សុវតថិភព (ទំពរ័ 106)

រថយន្តេលើកដាក់ទំនិញ្រតវែតបំពាក់េដាយឧបករណ៍សុវត្ថិភាពដូចខាងេ្រកាម (បទប

ត្តិស្តីពីសុខភាព

និងសុវត្ថិភាពឧស ហកម្ម មា្រតាទី 27) េហើយឧបករណ៍សុវត្ថិភាព្រតវែតដំេណើរការឱ បាន្រតឹម្រតវ
(បទប

ត្តិស្តីពីសុខភាព និងសុវត្ថិភាពឧស ហកម្ម មា្រតាទី 29)។

ចេងក ងមុខ និងចេងក ងេ កយ

1.1

ចេង្ក ងមុខ និងចេង្ក ងេ្រកាយផ្តល់ពន្លឺេភ្លើងេនៅខាងមុខ ឬខាងេ្រកាយរថយន្តេដើម ីធានាការេបើកបរ

ឬ្របតិបត្តិការ្របកបេដាយសុវត្ថិភាពេនៅេពលយប់ ឬកែន្លងងងឹត។ រថយន្តេលើកដាក់ទំនិញ្រតវែតមានចេង្ក ងមុខ

និងចេង្ក ងេ្រកាយលុះ្រតាែតទីតាំងការងារមានពន្លឺ្រគប់្រគាន់េដើម ីធានាបាននូវ្របតិបត្តិការ្របកបេដាយសុវត្ថិភាព
(បទប

ត្តិស្តីពីសុខភាព និងសុវត្ថិភាពឧស ហកម្ម មា្រតាទី 151-16)។

ស៊ុមកបងំ ករពរកបល

1.2

រនាំងក ល គឺជាស៊ុមការពារដ៏រងមាំែដលបំពាក់េនៅខាងេលើេកៅអីរបស់អ្នកប

រថយន្ត េដើម ីការពារអ្នកប

រថយន្តពីបន្ទកែដលធាក់។ រថយន្តេលើកដាក់ទំនិញ្រតវែតបំពាក់រនាំងក លែដលបានប

េលើកែលងែតមិនមានករណីអាចបង្កេ្រគាះថាក់ដល់អ្នកប
(បទប
●

ក់ពីកមាំង និងទំហំ

េ្រគឿងច្រកេដាយសារែតការធាក់ចុះៃនបន្ទកទំនិញ

ត្តិស្តីពីសុខភាព និងសុវត្ថិភាពឧស ហកម្ម មា្រតាទី 151-17)។

រនាំងក ល្រតវែតមានកមាំងទប់ទល់នឹងបន្ទកសាទិកែដលមានរបាយេស្មើគា ែដលេស្មើនឹងពីរដងៃនបន្ទក

អតិបរមាៃនរថយន្តេលើកដាក់ទំនិញ (4 េតានក្នងករណីែដលតៃម្លេនះេលើសពី 4 េតាន)។
●

ទទឹង ឬ្របែវងៃនរន្ធស៊ុមខាងេលើ្រតវែតតូចជាង 16 ស.ម។

●

ចំេពាះរថយន្តេលើកដាក់ទំនិញ្របេភទេបើកអង្គយ កម្ពស់ពីៃផ្ទខាងេលើៃនេកៅអីរបស់អ្នកប

ខាងេ្រកាមៃនស៊ុមខាងេលើៃនរនាំងក ល្រតវេស្មើនឹង 95 ស.ម ឬេលើសេនះ។
●

ចំេពាះរថយន្តេលើកដាក់ទំនិញ្របេភទេបើកឈរ កម្ពស់ពីៃផ្ទបាតៃនេកៅអីរបស់អ្នកប
ខាងេ្រកាមៃនស៊ុមខាងេលើៃនរនាំងក ល្រតវេស្មើនឹង 1.8 ែម៉្រតឬេលើសេនះ។

រូបភព 7-1 រនាំងក ល
49 (km)

រថយន្តេទៅៃផ្ទ

រថយន្តេទៅៃផ្ទ

បែងកខនង

1.3

បែង្អកែផ្អកខ្នងគឺជាស៊ុមែដលបំពាក់េដើម ីការពារបន្ទកពីការធាក់ចុះេនៅពីេលើដងេកាង។
រថយន្តេលើកដាក់ទំនិញ្រតវែតបំពាក់បែង្អកែផ្អកខ្នង េលើកែលងែតមិនមានករណីអាចបង្កេ្រគាះថាក់ដល់អ្នកប

េដាយសារែតការធាក់ចុះៃនបន្ទកទំនិញ (បទប

បពន
័ ធ

1.4

រថយន្ត

ត្តិស្តីពីសុខភាព និងសុវត្ថិភាពឧស ហកម្ម មា្រតាទី 151-18)។

ង
ំ

្របព័ន្ធ ហាំង្រតវបានេ្របើ្របាស់េដើម ីបន្ថយេល នរថយន្ត និងប

ប់រថយន្ត។

្របព័ន្ធ ហាំង្រតវែតមានដំេណើរការដូចខាងេ្រកាម (ច ប់ស្តីពីរចនាសម្ព័ន្ធ មា្រតាទី 4)៖
●

ចមាយឈប់គឺ 5 ែម៉្រតេនៅេពលរថយន្តេលើកដាក់ទំនិញកំពុងេបើកក្នងក្នងលក្ខខណមិនផ្ទកតាមបទដាន

េហើយេល នចាប់ ហាំងដំបូងគឺ 20 គីឡែម៉្រត/េមាង។
●

ចមាយឈប់គឺ 2.5 ែម៉្រតេនៅេពលរថយន្តេលើកដាក់ទំនិញកំពុងេបើកក្នងក្នងលក្ខខណមិនផ្ទកតាមបទដាន

េហើយេល នចាប់ ហាំងដំបូងគឺ 10 គីឡែម៉្រត/េមាង។

1.5

េភងសុីញបត
៉ូ ់

េភ្លើងសុីញ៉បត់បងាញ្របាប់មនុស េនៅជុំវញរថយន្តរបស់អ្នក ឬរថយន្តតាមពីេ្រកាយនូវទិសេដៅែដលអ្នកនឹងបត់។
រថយន្តេលើកដាក់ទំនិញ្រតវបំពាក់េភ្លើងសុីញ៉បត់មួយេនៅសងខាង (ច ប់ស្តីពីរចនាសម្ព័ន្ធ មា្រតាទី 5)។

1.6

ឧបករណ៍ ពមន

ឧបករណ៍្រពមានគឺជាឧបករណ៍ស្រមាប់ធានាសុវត្ថិភាពក្នងការដាស់េតឿនមនុស េនៅជុំវញរថយន្តរបស់អ្នកអំពី

េ្រគាះថាក់ែដលអាចេកើតមានេនៅេពលបេ
រចនាសម្ព័ន្ធ មា្រតាទី 6)។

្ឆះ/ដំេណើរការ/េធ្វើការ េហើយត្រមវឲ ដំេឡើងតាមផ្លវច ប់ (ច ប់ស្តីពី

េ្រកៅពីសុីេផ្ល និងឧបករណ៍េរាទ៍ថយេ្រកាយែដល្រពមានអ្នកដៃទ ឧបករណ៍្រពមានក៏រួមប

្រពមាន ឬេភ្លើងស

្រពមានែដលជូនដំណឹងដល់អ្នកប

្ចលទាំងឧបករណ៍េរាទ៍

រថយន្តអំពីសានភាពរថយន្តផងែដរ។

កំណត់សមាល់៖ ឧបករណ៍្រពមានេស្មើនឹងឧបករណ៍បន្លឺសំេឡង្របកាសអាសន្នដូចែដលមានែចងក្នងមា្រតា

43 ៃនបទដានសុវត្ថិភាពស្រមាប់រថយន្តដឹកជ

1.7

្ជនតាមផ្លវេគាក។

ល
៉ ស
់ ុវតថភ
ិ ពៃន បពន
័ ធអុី ដលក
ី

វាល់សុវត្ថិភាពៃន្របព័ន្ធអ៊្រដលីក គឺជាឧបករណ៍មួយែដលទប់សាត់ការេកើនេឡើងសមាធៃនសារធាតុរាវអ៊្រដលីក
េហើយត្រមវឲ ដំេឡើងតាមផ្លវច ប់ (ច ប់ស្តីពីរចនាសម្ព័ន្ធ មា្រតាទី 7)។

1.8

ឧបករណ៍ករពរធក់

រថយន្តេលើកដាក់ទំនិញែដលមានេកៅអីរបស់អ្នកប

្របែហលេនៅជិតេកៅអីរបស់អ្នកប

1.9

រថយន្តែដលរកិលចុះេឡើង្រតវមានបងាន់ៃដ ឬឧបករណ៍្របហាក់

រថយន្តេដើម ីជួយការពារកម្មករកុំឲ ធាក់ (ច ប់ស្តីពីរចនាសម្ព័ន្ធ មា្រតាទី 10)។

កុង កស
់ ុវតថភ
ិ ពៃនកែនងអងគុយ

កុងតាក់សុវត្ថិភាពៃនកែន្លងអង្គយការពារសមទ្រមមិនឲ រកិលេឡើង ឬចុះេ្រកាម និងការពារដងេកាងមិនឱ េ្រទតេទៅ

មុខ/េទៅេ្រកាយ និងការពាររថយន្តមិនឲ រកិល (ចំេពាះរថយន្តេលើកដាក់ទំនិញ្របេភទកុងែវទ័របង្វិល) េនៅេពល

អ្នកប

រថយន្តេចញពីកែន្លងអង្គយ សូម ីែតេពលប

ចង្កឹះេលខ។

50 (km)

2
2.1
●

េសចកីែណនអ
បតិបតិករ (ទំពរ័ 108)
ំ ំពីសុវតថិភពកនុងអំឡងេពល
ុ
េសចកែី ណនអ
ំ ព
ំ ី បតប
ិ តក
ិ រទូេទ (ទព
ំ រ័ 108)

លក្ខណៈសម ត្តិៃន្របតិបត្តិការ
មិន្រតវេបើកក្នងករណីអ្នកមិនែមនជាបុគ្គលែដលមានលក្ខណៈសម ត្តិ្រគប់្រគាន់ និងែដល្រតវបានចាត់តាំង។
អ្នកែដលមានអាយុេ្រកាម 18 ឆាំ្រតវបានហាមឃាត់មិនឱ េបើករថយន្តេលើកដាក់ទំនិញ។

រូបភព 7-2 លក្ខណៈសម ត្តិៃន្របតិបត្តិការ
●

ការេបើកបរេលើផ្លវសាធារណៈ
េនៅេពលេបើកបរេលើផ្លវសាធារណៈេដាយេ្របើរថយន្តែដលបានឆ្លងកាត់ការ្រតតពិនិត រថយន្តតាមកាលកំណត់
ដូចែដលមានែចងក្នងបទប

ត្តិៃន្របេទសជប៉ុន អ្នកប

រថយន្ត្រតវែតមានប័ណ្ណេបើកបរេដាយែផ្អកេលើច ប់

ចរាចរណ៍ផ្លវេគាក និងេគារពច ប់ចរាចរណ៍។
ការេបើកបររថយន្តេលើកដាក់ទំនិញេលើផ្លវសាធារណៈែដលមានបាែឡត ឬផ្ទកទំនិញ្រតវបានហាមឃាត់ (េសចក្តី
ជូនដំណឹង B របស់្រកសួងែដនដី េហដារចនាសម្ព័ន្ធ ដឹកជ
●

្ជន និងេទសចរណ៍ (េលខ 331 ក្នងឆាំ 1955)

អនុេលាមតាមច ប់
េគារពច ប់កែន្លងេធ្វើការស្តីពីការហាមឃាត់ ការ្របុង្របយ័ត្ន និងនីតិវធីេធ្វើការ។

●

ការហាមឃាត់ការេធ្វើការហួសកមាំង ឬេបើកបរក្នងសានភាព្រសវង
មិន្រតវេបើករថយន្តេលើកដាក់ទំនិញេនៅេពលអ្នកអស់កមាំង ឬ្រសវងេឡើយ។

រូបភព 7-3 ការហាមឃាត់ការេធ្វើការហួសកមាំង ឬេបើកបរក្នងសានភាព្រសវង
51 (km)

●

រក េកៅអីរបស់អ្នកប

រថយន្តឲ សាតមានអនាម័យ

ការយកៃដ្របឡាក់េ្របងកាន់ប

ចង្កឹះេលខ ឬពាក់ែស ក្របឡាក់េ្របងជាន់ឈាន់នាំឲ រអិល និងេ្រគាះថាក់។

រក បរេវណេនៅជុំវញេកៅអីរបស់អ្នកប
●

រថយន្តឱ សាតជានិច្ច។

ការេស្ល កសេម្ល កបំពាក់ និងពាក់ឧបករណ៍ការពារសមរម
ពាក់មួកសុវត្ថិភាព ែស កេជើងការពារ និងសេម្ល កបំពាក់ការងារឱ បាន្រតឹម្រតវ និងកិបគន្លឹះែខ ្រកវាត់ចងារបស់
មួកសុវត្ថិភាព។
មួកសុវត្ថិភាព

្រកវាត់ចងារ

ែស កេជើងការពារ

រូបភព 7-4 ការេស្ល កសេម្ល កបំពាក់ និងពាក់ឧបករណ៍ការពារសមរម

52 (km)

2.2
●

េសចកីែណនស
ំ មប ់ បតិបតិកររថយន (ទំពរ័ 110)
អនុវត្តការ្រតតពិនិត មុនេពលេធ្វើការ (ចាប់េផ្តើម) ជានិច្ច
មិន្រតវេបើករថយន្តេឡើយរហូតទាល់ែតប

រង់ចាំរហូតដល់ប

្ចប់ការ្រតតពិនិត មុនេពលេធ្វើការ (ចាប់េផ្តើម) រួចរាល់សិន។

្ចប់ការ

ពិនិត ការចាប់េផ្ដើមសិន!

រូបភព 7-5 ការ្រតតពិនិត ការចាប់េផ្តើម
●

ការេឡើង និងចុះពីរថយន្តេលើកដាក់ទំនិញ
េ្របើបងាន់ៃដ និងឈាន់េជើងេពលេឡើង និងចុះពីរថយន្ត។ មិន្រតវេឡើង ឬចុះពីរថយន្តេនៅេពលែដលៃដកាន់ប
ចង្កឹះេលខ ឬៃដកាច់ចង្កតេឡើយ។ មិន្រតវេលាតេឡើង ឬេលាតចុះពីរថយន្តដាច់ខាត។

រូបភព 7-6 ការេឡើង និងចុះពីរថយន្តេលើកដាក់ទំនិញ

53 (km)

●

ការពាក់ែខ ្រកវាត់េកៅអី
ពាក់ែខ ្រកវាត់េកៅអីេនៅេពលេបើកពីរថយន្តេលើកដាក់ទំនិញែដលមានបំពាក់ែខ ្រកវាត់េកៅអី។

●

ការ្រតតពិនិត សុវត្ថិភាពេនៅជុំវញ
េនៅេពលបេ

្ឆះមាសុីន ផាស់ទីរថយន្ដ ឬបត់ ្រតវ្របាកដថាតំបន់ជុំវញ (ជាពិេសសតំបន់េនៅពីេ្រកាយពីរថយន្ត

េលើកដាក់ទំនិញ) មានសុវត្ថិភាព។
●

កុំេបើកបររថយន្ដជាមួយសមទ្រមែដល្រតវបានេលើក
កុំេបើកបររថយន្ដជាមួយសមទ្រមែដល្រតវបានេលើក។
េបើករថយន្តេលើកដាក់ទំនិញបនាប់ពី្របាកដថារថយន្តមានលំនឹងេដាយទមាក់សមទ្រមមក្រតឹមកម្ពស់ចាប់ពី
15 - 20 ស.មពីដីេដើម ីកាត់បន្ថយបន្ទកៃនទំនាញ។ ចំេពាះរថយន្តេលើកដាក់ទំនិញ្របេភទេឈាងចាប់
មិន្រតវេបើកជាមួយនឹងដងេកាងពន្លតេចញ (េឈាងចាប់) េឡើយ។

15 - 20 ស.ម

រូបភព 7-7 ការេបើកេដាយសមទ្រមទមាក់ចុះ
●

ការេលើក/ដាក់បន្ទកទំនិញធំៗ
្របសិនេបើបន្ទកទំនិញធំៗបាំងេមើលមិនេឃើញែផ្នកខាងមុខៃនរថយន្តេលើកដាក់ទំនិញ ្រតវដឹកទំនិញ
ធំេដាយេបើកថយេ្រកាយ ឬឱ នរណាមាក់េធ្វើស

●

នាំផ្លវឲ អ្នកេដើម ីធានាសុវត្ថិភាព។

ការេបើករថយន្តេលើកដាក់ទំនិញមានផ្ទកទំនិញេនៅេលើទីចំេណាត
េដើម ីរក លំនឹងរថយន្តេពលផ្ទកបន្ទកទំនិញ ្រតវេបើកេទៅមុខេនៅេពលេឡើងចំេណាត និងេបើកថយេ្រកាយ
េនៅេពលចុះចំេណាត។

រូបភព 7-8 ការេបើកេទៅមុខេឡើងចំេណាត និងេបើកថយេ្រកាយចុះចំេណាត

54 (km)

●

ការជួសជុលប

ែដលរកេឃើញភាមៗ

្របសិនេបើអ្នករកេឃើញប

េនៅេពលកំពុងេបើករថយន្តេលើកដាក់ទំនិញ ្រតវប

មានសុវត្ថិភាព កំណត់ប

និងេធ្វើការជួសជុលឲ បាន្រតឹម្រតវ។

រូបភព 7-9 ការជួសជុលប
●

ប់រថយន្តភាមេនៅទីតាំងែដល

ែដលរកេឃើញភាមៗ

ហាមពន្លត់មាសុីនេនៅេពលកំពុងេបើក
ចំេពាះរថយន្តែដលមានបំពាក់ចង្កតកាច់េដាយថាមពលេភ្លើង (្របព័ន្ធជំនួយេលើចង្កត) ឬរថយន្តែដលមានបំពាក់
្របព័ន្ធជំនួយ ហាំង មិន្រតវពន្លត់មាសុីនេពលកំពុងេបើកេឡើយ។ វាមានេ្រគាះថាក់ ពីេ្រពាះការេធ្វើដូេច្នះេធ្វើឱ ៃដ
ចង្កតមានទម្ងន់ធ្ងន់ និងកាត់បន្ថយសមត្ថភាពរបស់ ហាំងគួរឲ កត់សមាល់។

55 (km)

2.3
●

េសចកីែណនស
ំ មប ់ បតិបតិករេលក ក់ទំនិញ (ទំពរ័ 113)
មិន្រតវផ្ទកេលើសចំណះរបស់រថយន្តេលើកដាក់ទំនិញេឡើយ
មិន្រតវេលើកដាក់បន្ទកែដលេលើសពីបន្ទកែដលអាចអនុ

តែដលបានចុះប

្ជីេនៅក្នងតារាងបន្ទកែដល

្រតវគាេឡើយ។

រូបភព 7-10 មិន្រតវផ្ទកេលើសចំណះរបស់រថយន្តេលើកដាក់ទំនិញេឡើយ
●

ការេធ្វើតាមការែណនាំក្នងេសៀវេភៅែណនាំការេ្របើ្របាស់
េនៅេពលមានមនុស មាក់េទៀតេធ្វើស
អ្នកេធ្វើស

●

បងាញផ្លវ អ្នកប

រថយន្តគួរែតេធ្វើតាមការឲ ស

បងាញផ្លវ្រតវែតអាចេមើលេឃើញច ស់ពីេកៅអីរបស់អ្នកប

រថយន្ត។

មិន្រតវឈរេនៅេ្រកាមសមទ្រមេឡើយ
មិន្រតវអនុ

តឱ មនុស ឈរេនៅេ្រកាមសមទ្រម ឬបន្ទកទំនិញេឡើយ។

រូបភព 7-11 មិន្រតវឈរេនៅេ្រកាមសមទ្រមេឡើយ

56 (km)

បងាញផ្លវេនាះ។

●

មិន្រតវេ្របើសមទ្រមេលើកមនុស េឡើយ
េបើមានមនុស ឈរេលើសមទ្រម មិន្រតវេលើកេឡើង ឬេបើកេឡើយ។

រូបភព 7-12 មិន្រតវេ្របើសមទ្រមេលើកមនុស េឡើយ
●

កុំសំកាំងបន្ទកទំនិញេលើអាកាសេចញពីសមទ្រមែដលមានែខ េឡើយ
កុំសំកាំងបន្ទកទំនិញេលើអាកាសេចញពីសមទ្រមែដលមានែខ េឡើយ។

រូបភព 7-13 មិន្រតវសំកាំងបន្ទកទំនិញេលើអាកាសេចញពីសមទ្រមេឡើយ
●

មិន្រតវប៉ះដងេកាងេពលកំពុងេលើកទំនិញ/ដាក់ទំនិញេឡើយ
េនៅេពលដាក់ៃដេលើដងេកាង ឬេ្រគឿងពាក់ព័ន្ធេដើម ីព យាមប៉ះបន្ទកទំនិញ រាងកាយរបស់អ្នកអាចប៉ះចង្កឹះេលខ
េលើកេឡើងេដាយៃចដន ែដលបណាលឱ ដងេកាងធាក់ចុះ។ ដូេច្នះមិន្រតវប៉ះដងេកាងក្នងអំឡងេពល្របតិបត្តិ
ការេលើកដាក់ទំនិញេឡើយ។

57 (km)

2.4
●

េសចកីែណនអ
ំ ំពីករ

កេភង គុយ (ទំពរ័ 116)

សាកេភ្លើងអាគុយៃនរថយន្តេលើកដាក់ទំនិញេនៅកែន្លងសាត និងមានខ ល់េចញចូលល្អ។

រូបភព 7-14 សាកេភ្លើងអាគុយេនៅកែន្លងែដលមានខ ល់េចញចូល្រគប់្រគាន់
●

េបើកគ្រមបអាគុយ
ក្នងអំឡងេពលសាកេភ្លើងអាគុយ ្រតវេបើកគ្រមបអាគុយេដើម ីបេង្កើនចរន្តខ ល់។

រូបភព 7-15 េបើកគ្រមបអាគុយអំឡងេពលសាក
●

ទុកេភ្លើងឱ ឆាយពី
អាគុយបេង្កើតឧស្ម័នអ៊្រដែសន និងឧស្ម័នអុកសុីែសនេនៅេពលសាក។ ទុកេភ្លើងឱ ឆាយពីអាគុយក្នងអំឡងេពល
សាក។ ដូចគាេនះផងែដរ្រតវេចៀសវាងផាេភ្លើង និងការឆ្លងេភ្លើង។

58 (km)

ជំពូក 8
េមកនិចមូល នៃន បតិបតិកររថយនេលក ក់ទំនិញ
រាល់្របតិបត្តិការប

និងការផ្ទកបន្ទក/េរបន្ទកេចញរបស់រថយន្តេលើកដាក់ទំនិញ្រតវអនុវត្តតាមេគាលការណ៍ៃន

ឌីណាមិច និងេមកានិច។ ការយល់ច ស់អំពីេគាលការណ៍ជាមូលដានៃនឌីណាមិចជួយអ្នកេធ្វើការងារផ្ទកបន្ទក
និងេរបន្ទកេចញេដាយមានសុវត្ថិភាព និងមាន្របសិទ្ធភាពជាង។ េនៅេពលែដលអ្នក្របឈមមុខនឹងប

តុល ភាព

និងលំនឹងក្នងអំឡងេពល្របតិបត្តិការផ្ទកបន្ទកជាក់ែស្តងេដាយរថយន្តេលើកដាក់ទំនិញ អ្នកនឹងេឃើញថាេតើចំេណះដឹង
មូលដានេនះអាចមាន្របេយាជន៍េ្រចើនប៉ុនណា។

1
1.1

អំេពៃនកមង
ំ (ទំពរ័ 120)
ធតុបៃី នកមង
ំ

ការកំណត់វត្ថនឹងថ្កល់ឲ េធ្វើចលនា ផាស់ប្តរទិសេដៅៃនវត្ថែដលបំលាស់ទី និងផាស់ប្តរេល នៃនវត្ថគឺជាឧទាហរណ៍
ទាំងអស់ៃនកមាំងែដលមានអំេពើេលើវត្ថ។ រាល់កមាំងមានទិសេដៅ ម៉ូឌុល និងចំណចមានអំេពើ។ ទាំងេនះគឺជា
“ធាតុបីៃនកមាំង” ែដលតាងេដាយស

្រពញេនៅក្នង រូបភាព 8-1។
ម៉ូឌុល
ទិសេដៅ
ចំណចែដលមានអំេពើ

រូបភព 8-1 ធាតុបីៃនកមាំង

59 (km)

វិចទរ័
គូរបនាត់្រតង់ែដលលាតសន្ធឹងពីចំណចមានអំេពើ A ដល់ចំណច B ក្នងទិសេដៅៃនកមាំង។ ្របែវងៃនកមាំងគឺ
សមាមា្រតេទៅនឹងម៉ូឌុល (ឧទាហរណ៍្របសិនេបើអ្នកកំណត់ថា 1 ស.ម តាងឲ 1 N (ញតុន) 5 ស.ម នឹងតាងឲ
5 ញតុន)។ ្របែវងៃនបនាត់្រតង់ (AB) េនះ្រតវគានឹងបនាត់ៃនអំេពើៃនកមាំង េហើយស

្រពញតាងឲ ទិសេដៅៃន

កមាំង។

កមាំង

ទិសេដៅ

ទិស្រពញ

ម៉ូឌុល

្របែវង្រពញ

ចំណចែដលមានអំេពើ

បាត្រពញ

បនាត់កមាំងៃនអំេពើ
វចទ័រ
(ឧទាហរណ៍ 1 N = 1 ស.ម)

ធាតុបីៃនកមាំង

រូបភព 8-2 វចទ័រ

60 (km)

1.2

ករផគួបនិងករបំែបកកមង
ំ (ទំពរ័ 121)

កមាំងពីរ ឬេ្រចើនែដលេធ្វើអំេពើេនៅេលើចំណចែតមួយអាច "រួមប
កមាំង "រួមប

្ចលគា" េទៅជាកមាំងែតមួយែដលមានផលដូចគា។

្ចលគា" េនះេហៅម ងថា “កមាំងសរុប”។ ដំេណើរការៃនការប

្ចលគារវាងកមាំងពីរ ឬេ្រចើនេទៅជា

កមាំងសរុបេហៅម ងេទៀតថា “ការផ្គបកមាំង”។

ករផគួបកមង
ំ ពីរ
●

ការផ្គបកមាំងេនៅេលើបនាត់្រតង់
កមាំងសរុប (R) គឺជាផលបូកៃនកមាំងពីរ (F1 និង F2) ែដលកំពុង្របតិបត្តិការក្នងទិសេដៅែតមួយេលើបនាត់្រតង់។
េនៅេពលែដលកមាំងទាំងពីរកំពុង្របតិបត្តិការក្នងទិសេដៅផ្ទយគា កមាំងសរុបគឺជាផលសងៃនកមាំងទាំងពីរ។

រូបភព 8-3 ការផ្គបកមាំងពីរ
●

ការផ្គបកមាំងែដលមានទិសេដៅ និងម៉ូឌុលអំព្លីទុតខុសគា
រូបភាព 8-4 បងាញពីរេបៀបរកកមាំងសរុប (R) ៃនកមាំងពីរ (F1 និង F2) ែដល្របតិបត្តិការក្នងទិសេដៅេផ ងគា
្រតង់ចំណច O។
គូរ្របេលឡ្រកាម (OBDA) េដាយេ្របើ F1 និង F2 ជា្រជុង។ បនាត់អង្កត់្រទងែដលតភាប់ចំណច O េទៅ្រជុង
មាងេទៀតៃន្របេលឡ្រកាមតាងឲ កមាំងសរុប (R)។
វធីរកកមាំងសរុបេនះេហៅម ងេទៀតថា “ច ប់្របេលឡ្រកាមៃនកមាំង”។

រូបភព 8-4 ច ប់្របេលឡ្រកាមៃនកមាំង

61 (km)

1.3

ករបំែបកកមង
ំ

ដូចបងាញេនៅក្នង រូបភាព 8-5 កបាល់មួយ្រតវបានភាប់ជាមួយែខ ពួរេទៅនឹងបេងាល (A, B) េនៅ្រចាំងទេន្លទាំងពីរ។
កមាំងេដើម ីេធ្វើឲ កបាល់រកិលេទៅមុខតាងេដាយ F កមាំងែដលបានអនុវត្តេលើែខ ពួរតាងេដាយ Fa និង Fb។
េដើម ីរកកមាំងែដលអនុវត្តេលើែខ ពួរ ច ប់្របេលឡ្រកាមៃនកមាំងដូចបងាញក្នង រូបភាព 8-4 ្រតវបានេ្របើក្នង
ស្វីតប

ស។

កមាំងអាច្រតវបានកំណត់េដាយគូរ្របេលឡ្រកាម្រសបជាមួយកមាំង្របតិកម្ម R ស្រមាប់កមាំង F ជាអង្កត់្រទង
និងែខ ពួរជា្រជុងសងខាង។ Fa និង Fb តាងេដាយកមាំងែដលបានអនុវត្តេទៅេលើែខ ពួរ។
“ការបំែបកកមាំង” គឺជាដំេណើរការៃនការែបងែចកកមាំងែដលេធ្វើការេលើវត្ថមួយេទៅជាកមាំងពីរ ឬេ្រចើន។
កមាំងនីមួយៗ (Fa និង Fb) េហៅម ងថា “កមាំងសមាសធាតុ”។

a

កមាំងសរុប (R)
(កមាំង្របតិកម្ម
ៃន F)

F
ផ្គប
ង
ំ
មា

ក

កមា

ំងស

មា

ស

ធា

តុ

Fb

រូបភព 8-5 ការបំែបកកមាំង (1)
េលើសពីេនះេទៀតសូម ីែតបន្ទក្រតវបានរុញេដាយកមាំង F ដូចេនៅក្នង រូបភាព 8-6 ម៉ូឌុលៃនកមាំងេផ្ដក F2
ែ្រប្របលអា្រស័យេលើមុំរុញ។

រូបភព 8-6 ការបំែបកកមាំង (2)

62 (km)

1.4

ម៉ូម៉ងៃ់ នកមង
ំ (ទំពរ័ 123)

“ម៉ូម៉ង់” គឺជាទំេនារៃនកមាំងបង្វិល និងរង្វិល។ តាមគណិតវទ

ម៉ូម៉ង់ (M) គឺជាផលគុណៃនកមាំង (F) និង្របែវង

របស់វា (L) (ចមាយរវាងកំណល់ និងចំណចកមាំង)។
ម៉ូម៉ង់ (M) = កមាំង (F) x ្របែវង (L)
“ម៉ូម៉ង់ៃនកមាំង” េហៅម ងេទៀតថា “កមាំងបង្វិល”។

កមង
ំ បនឹង និងម៉ូម៉ង ់
ជាពិេសស្របសិនេបើកមាំងបន្តឹងសរុប (ម៉ូម៉ង់រង្វិល) េស្មើគា កមាំង Fa េនៅចំណច A ែដលមានចមាយឆាយពីរដង
ពីអ័ក ខណៈចំណច B គឺពាក់កណាលៃនកមាំង Fb។
ក្នងករណីេនះេទាះយាងណាកមាំងេនៅចំណច A ្រតវេធ្វើបមាស់ទីឆាយជាងកមាំងេនៅចំណច B េដើម ីបន្តឹងេខៅ។
េនះមានន័យថា្រតវការបរមាណកម្មន្ត េដើម ីបន្តឹងេខៅ (កមាំង x ចមាយ) គឺដូចគាទាំងចំណច A និងចំណច B។
Ma = Fa x 2L
Mb = Fb x L
Fa x 2L = Fb x L
2Fa = Fb
Pa = Fb/2
ចំណចកមាំង

អ័ក រង្វិល O

រូបភព 8-7 កមាំងបន្តឹង និងម៉ូម៉ង់

63 (km)

1.5

លំនឹងៃនកមង
ំ (ទំពរ័ 125)

េនៅេពលែដលមានកមាំងេ្រចើនកំពុង្របតិបត្តិការេលើវត្ថែតមួយ េហើយវត្ថេនៅនឹងថ្កល់ កមាំង្រតវបានចាត់ទុកថា
មានលំនឹង។
ឧទាហរណ៍េនៅេពលបន្ទក្រតវបានេលើកជាមួយនឹងែខ ពួរ េហើយបន្ទកេនៅនឹងថ្កល់ កមាំង F ែដលេស្មើនឹងកមាំងទំនាញ
(W = mg) ែដលបេង្កើតេដាយទម្ងន់បន្ទក្រតវបានអនុវត្តេទៅេលើែខ ពួរ េហើយកមាំងទាំងេនាះមានលំនឹង។

ចំណចែដលមានអំេពើ

មាស (M)

រូបភព 8-8 លំនឹងៃនកមាំង

លំនឹងៃនកមង
ំ េនេលចំណុចែតមួយ
កមាំងេនៅក្នង រូបភាព 8-9 នឹងមានលំនឹង និងេនៅនឹងថ្កល់ ្របសិនេបើកមាំងសរុប F ៃនកមាំងែដលផ្តល់េដាយមនុស
ទាំងពីរនាក់ (កមាំង F1 និង F2) េស្មើនឹងទម្ងន់ W ៃនបន្ទក។

មាស (M)
រូបភព 8-9 លំនឹងៃនកមាំងេនៅេលើចំណចែតមួយ

64 (km)

លំនឹងៃនកមង
ំ សប
េនៅេពលកមាំងអនុវត្តេទៅេលើបេងាលគឺេនៅនឹងថ្កល់េនៅក្នង រូបភាព 8-10 ម៉ូម៉ង់្រចាស្រទនិចនាឡិកា (Ma) េស្មើនឹងម៉ូម៉ង
តាម្រទនិចនាឡិកា (Mb) តាមអ័ក រង្វិល។ សមីការអាច្រតវបានសរេសរេឡើងវញជា៖
Ma = Mb
Ma = Wa x a
Mb = Wb x b
ចំណាំថាសារបស់មនុស ្រទកមាំង P (Wa + Wb)។

រូបភព 8-10 លំនឹងៃនកមាំង្រសប

65 (km)

លំនឹងៃនកមង
ំ កនុងរថយនេលក ក់ទំនិញ
លំនឹងៃនកមង
ំ នឹងថកល ់
ចូរេយើងពិចារណាពីលំនឹងៃនកមាំងរបស់រថយន្តេលើកដាក់ទំនិញែដលមានផ្ទកបន្ទក និងេនៅនឹងថ្កល់េនៅេលើដីរាបេស្មើ។

រូបភព 8-11 លំនឹងៃនកមាំង
េបើ W0 គឺជាមាសរថយន្ត W1 គឺជាមាសបន្ទក L0 គឺជាចមាយពីកង់មុខ (កំណល់) េទៅទី្របជុំទម្ងន់ៃនរថយន្ត េហើយ L1
គឺជាចមាយពីកង់មុខេទៅទី្របជុំទម្ងន់ៃនបន្ទក េនាះ៖
ម៉ូម៉ង់ែដលបានបេង្កើតេឡើងេដាយមាសរថយន្ត (ម៉ូម៉ង់លំនឹង)៖ M0 = W0 x L0
ម៉ូម៉ង់ែដលបានបេង្កើតេឡើងេដាយមាសបន្ទក (ម៉ូម៉ង់េផ្អ ង)៖ M1 = W1 x L1
េនះមានន័យថាដរាបណាម៉ូម៉ង់លំនឹង M0 ធំជាងម៉ូម៉ង់េផ្អ ង M1 មាសសរុប (W0 + W1) ្រតវបាន្រទេដាយកង់
េហើយរថយន្តមានលំនឹង។ ម៉ ងវញេទៀតេបើម៉ូម៉ង់េផ្អ ង M1 េលើសពីម៉ូម៉ង់លំនឹង M0 រថយន្តនឹងេផ្អ ងេទៅមុខ
េលើកកង់េ្រកាយផុតពីដី េហើយេធ្វើឱ មិនអាចប

រថយន្តបាន។

េដាយសារម៉ូម៉ង់លំនឹងេនៅែតមិនផាស់ប្តរ េនៅេពលែដលបន្ទក្រតវបានដាក់េនៅចុងបង្អស់ៃនសមទ្រម L1 កាន់ែតែវង
េដាយបេង្កើនម៉ូម៉ង់ M1 េនៅ្រជុងបន្ទក េហើយេធ្វើឱ រថយន្តមិនមានលំនឹង។ ការេផ្អ ងរថយន្តេលើកដាក់ទំនិញដូចបងាញ
ក្នង រូបភាព 8-12 េធ្វើឲ បមាស់ទីទី្របជុំទម្ងន់ៃនបន្ទក (G1) េទៅខាងក្នងកាន់ែតឆាយ (G1’)។ តៃម្ល L1 (L'1) ថ្មីខ្លីជាង
តៃម្លចាស់ ដូេច្នះកាត់បន្ថយម៉ូម៉ង់េផ្អ ង និងេធ្វើឲ រថយន្តមានលំនឹង។
ដូេច្នះរថយន្តេលើកដាក់ទំនិញមានទី្របជុំទម្ងន់ៃនបន្ទកែដលបានកំណត់ (សូមេមើល តារាង 1-3) និងបន្ទកែដល
អនុ

តឲ ផ្ទកបាន (សូមេមើល រូបភាព 1-5) លក្ខណៈបេច្ចកេទស។

រូបភព 8-12 ទី្របជុំទម្ងន់េនៅេពលេផ្អ ង

66 (km)

េបើរថយន្តេលើកដាក់ទំនិញែដលមានផ្ទកបន្ទកេបើកេទៅមុខចុះចំេណាត ដូចបានបងាញក្នង រូបភាព 8-13 េនាះ L’0
ខ្លីជាង L0 និង L’1 ែវងជាង L1 េដាយសារកម្ពស់ទី្របជុំទម្ងន់ៃនបន្ទកនីមួយៗ េបើេធៀបនឹងតៃម្លេនៅេលើៃផ្ទរាបេស្មើ។
េនះេធ្វើឱ យានយន្តងាយនឹងេផ្អ ង។
េបើរថយន្តេលើកដាក់ទំនិញចុះចំេណាតេដាយេបើកថយេ្រកាយ ដូចបងាញក្នង រូបភាព 8-14 L’0 ែវងជាង L0 ខណៈ
េពលែដល L’1 ខ្លីជាង L1 ដូេច្នះេធ្វើឱ កាន់ែតមានលំនឹង។

េនៅេលើៃផ្ទរាបេស្មើ
ការេបើកេទៅមុខចុះចំេណាត

រូបភព 8-13 ការេបើកេទៅមុខចុះចំេណាត

េនៅេលើៃផ្ទរាបេស្មើ
ការេបើកបរចុះចំេណាតថយេ្រកាយ

រូបភព 8-14 ការេបើកចុះចំេណាតេដាយេបើកថយេ្រកាយ

67 (km)

មស
៉ និងទី បជុំទមងន ់ (ទំពរ័ 128)

2
2.1

មស
៉
ង 8-1 ដង់សុីេត (មាសក្នងមួយខាតមាឌ)
វត្ថធាតុ

ដង់សុីេត

(េតាន/ែម៉្រត )

វត្ថធាតុ

ដង់សុីេត

(េតាន/ែម៉្រត )

3

វត្ថធាតុ

3

ដង់សុីេត

(េតាន/ែម៉្រត3)

សំណ

11.4

េបតុង

2.3

េដើមែសន

0.9

សាន់

8.9

ដី

1.8 - 2.0

េដើម្រសល់

0.5

ែដកែថប

7.8

្រកស/ខ ច់

1.5 - 2.0

េសដា/េដើម្រសល់ចិន

0.4

ែដកស្មិត

7.2

ធ ងថ្ម

0.8

េឈើប៉ូឡេញ៉

0.3

អាលុយមីញ៉ម

2.7

ធ ងកូក

0.5

ទឹក

1.0

2.2

ទី បជុំទមងន ់ (ទំពរ័ 130)

កមាំងទំនាញមានអំេពើេលើែផ្នកទាំងអស់ៃនវត្ថ។ “ទី្របជុំទម្ងន់” របស់វត្ថគឺជាចំណចមួយែដលទំនាញហាក់ដូចជា
្របមូលផ្តំ។

ទី ង
ំ ៃនទី បជុំទមងន ់
ទីតាំងៃនទី្របជុំទម្ងន់ (G) េនៅក្នងវត្ថមួយែដលមានរាងសាម

ជាទូេទៅេនៅជិតចំណចកណាលៃនវត្ថ។ មិនថាវត្ថេនាះ

មានទីតាំងស្ថិតេនៅយាងណាេទ ទីតាំងទី្របជុំទម្ងន់មិនែ្រប្របលេទ។

ទី បជុំទមងន ់ និងលំនឹង
“លំនឹង” ៃនវត្ថគឺជាសមត្ថភាពទប់ទល់នឹងការេផ្អ ងរបស់វា។ លំនឹង្រតវបានកំណត់េដាយថាេតើបនាត់ប

រនិម្មិត

ែដលលាតសន្ធឹងចុះេ្រកាមពីទី្របជុំទម្ងន់ឆ្លងកាត់ៃផ្ទបាតៃនវត្ថឬអត់។
េបើបនាត់ប

រឆ្លងកាត់ពាក់កណាលៃនៃផ្ទបាត វត្ថេនាះពិបាកក្នងការេផ្អ ង (មាន “លំនឹងល្អ”) ្របសិនេបើបនាត់

ប

រឆ្លងកាត់ៃផ្ទបាតជិតែគម ប៉ុែន្តវត្ថងាយនឹងេផ្អ ង (មាន "លំនឹងមិនល្អ") េហើយនឹងេផ្អ ង្របសិនេបើបនាត់

ប

រែលងឆ្លងកាត់ៃផ្ទបាត។

េនះជាមូលេហតុែដលវត្ថងាយេផ្អ ងេទៅមាង ឬដាក់េនៅេលើចំណចចុងេទរ។ សូមេមើល រូបភាព 8-15។ វត្ថែដលមាន
ទី្របជុំទម្ងន់ៃនបន្ទកខ្ពស់ក៏ងាយនឹងេផ្អ ង្រកឡាប់ េទាះបីជាបនាត់ប

រឆ្លងកាត់ៃផ្ទបាតៃនវត្ថ (ឧ៖ វត្ថេស្តើងែវង

ែដលេនៅេលើចុងរបស់វា) ក៏េដាយ។ វត្ថែដលមានបាតធំមានលំនឹងល្អ។ សូមេមើល រូបភាព 8-16។

68 (km)

បនាត់ប

បនាត់ប

រពីទី្របជុំទម្ងន់ (G)

ឆ្លងកាត់ៃផ្ទបាត េធ្វើឱ វត្ថមានលំនឹង

រពីទី្របជុំទម្ងន់ (G) មិនឆ្លងកាត់

ៃផ្ទបាតែដលេធ្វើឱ វត្ថេនាះមិនមានលំនឹង
(G៖ ទី្របជុំទម្ងន់)

បាត

បាត

រូបភព 8-15 ទី្របជុំទម្ងន់ៃនបន្ទក និងលំនឹង

រូបភព 8-16 ការេ្របៀបេធៀបលំនឹង

69 (km)

ទី ង
ំ ៃនទី បជុំទមងនេ់ នកនុងរថយនេលក ក់ទំនិញ និងលំនឹងែដល តវគន
េនៅេពលែដលវត្ថពីរ្រតវបានដាក់ជាមួយគា ទីតាំងៃនទី្របជុំទម្ងន់ផ្គបគា (G) ស្ថិតេនៅេលើបនាត់្រតង់រវាងទី្របជុំទម្ងន់
ស្រមាប់វត្ថទាំងពីរ (G1 និង G2)។ េនះជាអ្វីែដលេកើតេឡើងេនៅេពលរថយន្តេលើកដាក់ទំនិញដឹកបន្ទក។ ពិចារណា
ពីរថយន្តេលើកដាក់ទំនិញែដលមានផ្ទកបន្ទក។ េនៅេពលែដលទីតាំងៃនទី្របជុំទម្ងន់ផ្គបគា (G) េនៅពីមុខកង់
មុខែដល្រទរថយន្ត េនាះកង់េ្រកាយ្រតវបានេលើកផុតពីដីែដលេធ្វើឱ រថយន្តេលើកដាក់ទំនិញទំនងជាងាយនឹង
េផ្អ ង្រកឡាប់។
ម៉ ងេទៀត រថយន្តមានលំនឹងេនៅេពលទីតាំងៃនទី្របជុំទម្ងន់ផ្គបគា (G) េនៅខាងេ្រកាយ (្រទ)កង់មុខ។

ទី្របជុំទម្ងន់ៃនវត្ថ

ទី្របជុំទម្ងន់សរុប

ទី្របជុំទម្ងន់ៃនវត្ថ

រូបភព 8-17 ទីតាំងៃនទី្របជុំទម្ងន់
ទី្របជុំទម្ងន់សរុប
ទី្របជុំទម្ងន់ៃនបន្ទក

ទី្របជុំទម្ងន់ៃនរថយន្ត
េលើកដាក់ទំនិញ

កំណល់

រូបភព 8-18 ទី្របជុំទម្ងន់ែដលអាចនាំេទៅរកការេផ្អ ង

70 (km)

រថយន្តេលើកដាក់ទំនិញេលើកបន្ទកកាន់ែតខ្ពស់ ទីតាំងៃនទីតាំង្របជុំទម្ងន់ផ្គបគា (G) រកិលកាន់ែតខ្ពស់។
េនះកាត់បន្ថយលំនឹងរួម។

ទី្របជុំទម្ងន់សរុប (G)

ទី្របជុំទម្ងន់ៃនបន្ទក (G1)

កំណល់

ទី្របជុំទម្ងន់ៃនតួ (G2)

រូបភព 8-19 ចលនាៃនទី្របជុំទម្ងន់សរុប

េនៅេលើៃផ្ទមិនរាបេស្មើ រថយន្តេលើកដាក់ទំនិញងាយនឹងេផ្អ ងេទៅចំេហៀង ្របសិនេបើទីតាំងៃនទី្របជុំទម្ងន់ផ្គបគា (G)
េនៅខាងេ្រកៅកង់មុខេទៅខាងសាំ ឬខាងេឆ្វង។

ទី្របជុំទម្ងន់សរុប (G)

កង់មុខ
កំណល់

រូបភព 8-20 េ្រគាះថាក់ៃនការ្រកឡាប់េលើៃផ្ទមិនរាបេស្មើ

71 (km)

ដូេច្នះវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នងការផ្ទកបន្ទកេនៅទីតាំងទាបេនៅេពលេបើក។ េនៅេពលែដលសមទ្រម្រតវបាន
េលើកេឡើង វាមានសារៈសំខាន់ខាំងណាស់ក្នងការប

រថយន្តេលើកដាក់ទំនិញេដាយ្របុង្របយ័ត្ន េដើម ីការពារការ

្រកឡាប់េនៅេពលេបើក និងបត់។ ការេបើកេដាយកង់មាងេនៅេលើទួលចូលេទៅក្នង្រកឡក ឬេដាយកង់ធូរបេង្កើនការ
្របឈមនឹងេ្រគាះថាក់ៃនការេផ្អ ង្រកឡាប់។

កង់មុខ

កង់ខាងេ្រកាយ

រថយន្ដមានលំនឹង េនៅេពលែដល COG េនៅ G2 ប៉ុែន្តវាអាច
្រកឡាប់បាន េនៅេពលែដល COG េនៅ G1 ឬ G3។

រូបភព 8-21 ទីតាំង COG ៃនរថយន្តេលើកដាក់ទំនិញ
សំទុះេលឿន

បត់ឱ ខាំង

េ្រគាង

អ័ក ខាងេ្រកាយ
ម្ជលកណាល

រូបភព 8-22 េនៅេពល OCG មិនមានលំនឹង

72 (km)

ចលន (ទំពរ័ 133)

3
3.1

នច
ិ លភព នង
ិ កមង
ំ នច
ិ ល (ទព
ំ រ័ 134)

វត្ថមួយែដលមិនរងអំេពើេដាយកមាំងខាងេ្រកៅេនៅែតរក េនៅនឹងថ្កល់េនៅេពលេនៅនឹងថ្កល់ ឬេធ្វើចលនាេនៅេពល
េធ្វើបមាស់ទី។ េនះេហៅថា “និចលភាព”។ កមាំងែដលនិចលភាពហាក់ដូចជាមានអំេពើេលើវត្ថេហៅថា “កមាំងនិចល”។
កមាំងនិចលគឺសមាមា្រតេទៅនឹងមាស និងសន្ទះ។
េនៅេពលអ្នកេ្របើ ហាំងបនាន់េទៅេលើរថយន្តេលើកដាក់ទំនិញែដលកំពុងមានចលនា និងមានផ្ទកបន្ទក ជាញឹកញាប់
បន្ទកេនាះអាចនឹង្រកឡាប់ ឬេលាតេទៅមុខ។ េនះគឺេដាយសារែត “និចលភាព” ព យាមរក បន្ទកឱ មានចលនា
ខណៈេពលរថយន្តេលើកដាក់ទំនិញឈប់។
ដូេច្នះការប

ប់ភាមៗគឺមានេ្រគាះថាក់ខាំងណាស់។

រូបភព 8-23 កមាំងនិចលរបស់រថយន្តេលើកដាក់ទំនិញ

3.2

កមង
ំ ចកផចិត និងកមង
ំ ចូលផចិត (ទំពរ័ 134)

េបើអ្នកភាប់ដុំទម្ងន់េទៅចុងមាងៃនែខ សូមកាន់ចុងមាងេទៀត េហើយេយាលដុំទម្ងន់ជារង្វង់េនាះ ៃដរបស់អ្នកនឹងទាញ
េទៅដុំទម្ងន់។ ការេយាលដុំទម្ងន់កាន់ែតេលឿន ការទាញៃដរបស់អ្នកកាន់ែតទាញខាំង។ ្របសិនេបើអ្នក្រពែលងែខ
េនាះដុំទម្ងន់នឹងេចញឆាយក្នងែខ ធ្ន។
កមាំងខាងេ្រកៅេនះែដលបានបេង្កើតេឡើងេនៅេពលវត្ថមួយកំពុងបមាស់ទីក្នងរាងជារង្វង់េហៅថា “កមាំងចាកផ្ចិត”។
“កមាំងចូលផ្ចិត” មានម៉ូឌុលដូចគានឹងកមាំងចាកផ្ចិត ប៉ុែន្តផ្ទយេទៅវញមានអំេពើេនៅខាងក្នងេឆាះេទៅកាន់ៃដែដល្រទ
ដុំសណន។

កមាំងចូលផ្ចិត

កមាំងចាកផ្ចិត

កា

ៃន

េដៅ
ទិស ្វិល
រង

រ

រូបភព 8-24 កមាំងចាកផ្ចិត និងកមាំងចូលផ្ចិត

73 (km)

(កំំណត់សមគល់)៖
េល នវង់សំេដៅេទៅេលើចមាយែដលបានេធ្វើដំេណើរជារង្វង់ក្នងមួយឯកតាៃនេពលេវលា។
េនៅេពលែដលរថយន្តេលើកដាក់ទំនិញែដលមានបន្ទកកំពុងេបើកក្នងេល នេលឿនេធ្វើការបត់ភាម េនាះកមាំងចាក
ផ្ចិតមានអំេពើេលើរថយន្ត និងបេង្កើតឲ មានការ្របឈមនឹងេ្រគាះថាក់ៃនការេផ្អ ង។ េនះគឺជារេបៀបេបើកបរដ៏េ្រគាះថាក់
បំផុត។ វាមានេ្រគាះថាក់ខាំងណាស់ក្នងការបត់រថយន្តេលើកដាក់ទំនិញែដលផ្ទកបន្ទក ែដលេលើកទី្របជុំទម្ងន់រួម (G)
េទៅទីតាំងខ្ពស់ េ្រពាះការេធ្វើែបបេនះេធ្វើឱ ទី្របជុំទម្ងន់រួមបមាស់ទីេនៅខាងេ្រកៅកង់ (កំណល់) េហើយដូេច្នះអាចនាំេទៅរក
ការេផ្អ ង្របឡាប់។

ទី្របជុំទម្ងន់សរុប

កមាំងចាកផ្ចិត

រថយន្ដ្រកឡាប់ ្របសិនេបើបនាត់

កមាំងសរុប

ៃនអំេពើៃនកមាំងសរុបរបស់
មាស់សរុប និងកមាំងចាក់ផ្ចិត
ស្ថិតេនៅខាងេ្រកៅកង់ (កំណល់)។

បនាត់ៃនអំេពើ

កំណល់

រូបភព 8-25 ការ្រកឡាប់េដាយសារែតកមាំងចាកផ្ចិត

74 (km)

ជំពូក 9
ចបប ់ និងបទបបញញតិពក់ពន
័ ធ
1

បពន
័ ធចបបទ
់ ក់ទងនឹងរថយនេលក ក់ទំនិញ (ទំពរ័ 143)

តាមច ប់ពាក់ព័ន្ធែដលបានត្រមវស្រមាប់ការប

រថយន្តេលើកដាក់ទំនិញ ច ប់ និងបទប

ត្តិជាេ្រចើន្រតវបាន

បេង្កើតេឡើងដូចជាច ប់ែដលរួមមានដូចជាច ប់សុខភាព និងសុវត្ថិភាពឧស ហកម្ម ក៏ដូចជាបទប

ត្តិរដាភិបាល

និងរដ្ឋម ន្តី្រកសួងដៃទេទៀតែដលែផ្អកេលើច ប់ទាំងេនះ។ េនៅក្នងេសៀវេភៅអត្ថបទេនះ េយើងសំេដៅេទៅេលើច ប់
និងបទប

ត្តិសំខាន់ៗេចញពីច ប់ទាំងេនះ។ េដើម ីធានាបាននូវការប

និេយាជក និងអ្នកប

រថយន្តេលើកដាក់ទំនិញេដាយសុវត្ថិភាព

រថយន្តេលើកដាក់ទំនិញ្រតវមានកាតព្វកិច្ចអនុវត្តតាមច ប់ទាំងេនះ។

្របព័ន្ធច ប់េនះអាច្រតវបានចាត់ថាក់ដូចខាងេ្រកាម៖

បពន
័ ធ គប ់ គង និងបញចប
ំ ច ់ តវ គប ់ គងេនេពលអនុវតករងរេ យេ បរថយនេលក ក់ទំនិញ
្របព័ន្ធ្រគប់្រគង និងប

ែដល្រតវ្រគប់្រគងេនៅេពលអនុវត្តការងារេដាយេ្របើរថយន្តេលើកដាក់ទំនិញ (ប

សំខាន់ៗ

ែដលត្រមវឱ មានការ្រគប់្រគង) ្រតវបានផ្តល់ជូនដូចខាងេ្រកាម និងត្រមវឲ និេយាជកអនុវត្តតាមច ប់ទាំងេនះ។
(1) ែផនការការងារ (មា្រតា 151-3 ៃនបទប

ត្តិស្តីពីសុខភាព និងសុវត្ថិភាពឧស ហកម្ម)

និេយាជក្រតវបេង្កើតែផនការការងារ្រសបតាមទីតាំងទាក់ទិននឹងការងារ ្របេភទ និងសមត្ថភាពរបស់រថយន្ត
េលើកដាក់ទំនិញ ្របេភទ និងរូបរាងទំនិញ និងអនុវត្តការងារតាមែផនការការងារ។
●

ែផនការការងារ្រតវែតរាប់ប

្ចលទាំងផ្លវេធ្វើដំេណើររបស់រថយន្តេលើកដាក់ទំនិញ

និងវធីេធ្វើការេដាយេ្របើមាសុីន។
●

និេយាជក្រតវផ ព្វផ យែផនការការងារែដលបានបេង្កើតេឡើងដល់កម្មករនិេយាជិតែដលពាក់ព័ន្ធ។

(2) អ្នកដឹកនាំ្របតិបត្តិការ (មា្រតា 151-4 ៃនបទប

ត្តិស្តីពីសុខភាព និងសុវត្ថិភាពឧស ហកម្ម)

និេយាជក្រតវចាត់តាំងអ្នកដឹកនាំស្រមាប់ការងារ េហើយឱ អ្នកដឹកនាំដឹកនាំចង្អលបងាញការងារេដាយែផ្អកេលើ
ែផនការការងារ។
(3) ការកំណត់េល ន (មា្រតា 151-5 ៃនបទប

ត្តិស្តីពីសុខភាព និងសុវត្ថិភាពឧស ហកម្ម)

និេយាជក្រតវកំណត់ជាមុននូវែដនកំណត់េល នសម្រសបស្រមាប់រថយន្តេលើកដាក់ទំនិញែដល្រតវនឹង
សណានដី និងលក្ខខណៃនដីរបស់ទីតាំងកែន្លងែដលទាក់ទងនឹងការងារ និងអនុវត្តការងារតាមេល នកំណត់។

75 (km)

(4) ការបងារការធាក់។ល។ (មា្រតា 151-6 ៃនបទប

ត្តិស្តីពីសុខភាព និងសុវត្ថិភាពឧស ហកម្ម)

និេយាជក្រតវចាត់វធានការចាំបាច់ដូចខាងេ្រកាមស្រមាប់ផ្លវេធ្វើដំេណើររបស់រថយន្តេលើកដាក់ទំនិញ េដើម ីការពារ
កម្មករនិេយាជិតពីេ្រគាះថាក់ដល់កម្មករនិេយាជិតេដាយសារ្រកឡាប់ ឬការធាក់េចញពីរថយន្តេលើកដាក់ទំនិញ។
(a) ការរក ទទឹងចាំបាច់។
(b) ការបងារេនៅទីកែន្លងមានដីមិនរាបេស្មើ។
(c) ការបងារការ្រសុតចុះ្រទងផ្លវ។
ក្នងករណីែដលអនុវត្តការងារេនៅេលើ្រទងផ្លវ ឬកែន្លងេទរ េហើយេនៅេពលែដលអាចបង្កឱ មានេ្រគាះថាក់ដល់
កម្មករនិេយាជិតេដាយសារការ្រកឡាប់ ឬការេផ្អ ង្រកឡាប់រថយន្តេលើកដាក់ទំនិញ និេយាជក្រតវេរៀបចំអ្នកឲ
ស

បងាញផ្លវ និងឲ គាត់ឲ ស

បងាញផ្លវដល់រថយន្ត េលើកដាក់ទំនិញ។

(5) ការបងារកុំឲ កម្មករនិេយាជិតបុកប៉ះ (មា្រតា 151-7 ៃនបទប
និេយាជកមិន្រតវអនុ

ត្តិស្តីពីសុខភាព និងសុវត្ថិភាពឧស ហកម្ម)

តឱ កម្មករនិេយាជិតចូលកែន្លងែដលអាចបង្កេ្រគាះថាក់ដល់កម្មករែដល្រតវរងការ

បុកប៉ះេដាយរថយន្តេលើកដាក់ទំនិញ ឬទំនិញ េលើកែលងែតេពលេរៀបចំអ្នកឲ ស
ស

បងាញផ្លវរថយន្ត។

ការប

រថយន្តេលើកដាក់ទំនិញ្រតវែតេធ្វើតាមការែណនាំរបស់អ្នកឲ ស

(6) ការឲ ស

(មា្រតា 151-8 ៃនបទប

េនៅេពលដាក់ឲ ស
ស
អ្នកប

បងាញផ្លវ និងឲ គាត់ឲ

បងាញផ្លវេធ្វើស

បងាញផ្លវ។

ត្តិស្តីពីសុខភាព និងសុវត្ថិភាពឧស ហកម្ម)

បងាញផ្លវរថយន្តេលើកដាក់ទំនិញ និេយាជកបានកំណត់ស

េថរ េហើយឲ អ្នកឲ

បងាញផ្លវ។

រថយន្តេលើកដាក់ទំនិញ្រតវែតេធ្វើតាមការែណនាំរបស់អ្នកឲ ស

(7) ការហាមឃាត់ការចូលក្នងទីកែន្លង (មា្រតា 151-9 ៃនបទប
ទាក់ទងនឹងរថយន្តេលើកដាក់ទំនិញ និេយាជកមិន្រតវអនុ

បងាញផ្លវ។

ត្តិស្តីពីសុខភាព និងសុវត្ថិភាពឧស ហកម្ម)
តឱ កម្មករនិេយាជិតចូលកែន្លងេនៅេ្រកាមសម

ទ្រម។ល។ ឬទំនិញែដល្រទេដាយសមទ្រម េលើកែលងែតេពលេធ្វើការជួសជុល ឬ្រតតពិនិត ការងារ
េហើយេនៅេពលែដលឲ កម្មករនិេយាជិតេ្របើចន្ទល់សុវត្ថិភាព ឬដុំការពារសុវត្ថិភាព។ល។
កម្មករនិេយាជិតែដលេធ្វើការជួសជុល ឬ្រតតពិនិត ្រតវេ្របើចន្ទល់សុវត្ថិភាព ឬដុំការពារសុវត្ថិភាព។ល។

76 (km)

បញែដលចប
ជ រថយនេលក ក់ទំនិញ
ំ ច ់ តវ គប ់ គងកនុងអំឡងេពលបញ
ុ
ប

ែដលចាំបាច់្រតវ្រគប់្រគងេដាយនិេយាជកេនៅេពលអនុវត្តការងារេដាយេ្របើរថយន្តេលើកដាក់ទំនិញ្រតវបានផ្តល់

ជូនដូចខាងេ្រកាម េហើយនិេយាជក និងអ្នកប

រថយន្តេលើកដាក់ទំនិញមានកាតព្វកិច្ចអនុវត្តតាមច ប់ទាំងេនះ។

(1) លក្ខណៈសម ត្តិស្រមាប់្របតិបត្តិការ (មា្រតា 59 និង 61 ៃនច ប់ស្តីពីសុខភាព និងសុវត្ថិភាពឧស ហកម្ម
និងមា្រតា 20 បទប

អនុវត្តៃនច ប់សុខភាព និងសុវត្ថិភាពឧស ហកម្ម)

និេយាជក្រតវដាក់មនុស ែដលបានប

្ចប់ការអប់រពិេសសអំពីការប

រថយន្តេលើកដាក់ទន
ំ ិញែដលមានបន្ទក

មានែដនកំណត់តិចជាង 1 េតាន។
និេយាជក្រតវដាក់មនុស មាក់ែដលបានប

្ចប់វគ្គបណះបណាលជំនាញអំពីការប

រថយន្តេលើកដាក់ទំនិញ

ែដលមានបន្ទកមានែដនកំណត់ចាប់ពី 1 េតានេឡើងេទៅ។
(2) ការផ្ទកទំនិញ (មា្រតា 151-10 ៃនបទប

ត្តិស្តីពីសុខភាព និងសុវត្ថិភាពឧស ហកម្ម)

េនៅេពលផ្ទកទំនិញេនៅេលើរថយន្តេលើកដាក់ទំនិញ ទំនិញ្រតវែតផ្ទកតាមវធីការពារការផ្ទកបន្ទកមិនេស្មើគា។
(3) វធានការែដល្រតវេធ្វើក្នងករណីេចញពីកែន្លងអង្គយរបស់អ្នកប

េ្រគឿងច្រក (មា្រតា 151-11 ៃនបទប

ត្តិ

ស្តីពីសុខភាព និងសុវត្ថិភាពឧស ហកម្ម)
េនៅេពលអ្នកប

រថយន្តេលើកដាក់ទំនិញចាកេចញពីកែន្លងអង្គយរបស់អ្នកប

និេយាជក្រតវឲ អ្នកប

ចាត់វធានការដូចខាងេ្រកាម៖
●

ការដាក់ឧបករណ៍េលើកដាក់ទំនិញដូចជាសមជាេដើមេនៅទីតាំងចុះទាបបំផុត។

●

ការពន្លត់មាសុីន និងចាត់វធានការៃនការចាប់ ហាំងេដាយសុវត្ថិភាព េដើម ីរក ឲ រថយន្តេលើកដាក់
ទំនិញស្ថិតក្នងសានភាពឈប់ េដើម ីការពារកុំឲ រថយន្តេលើកដាក់ទំនិញរត់ដំេណើរការ។

អ្នកប

រថយន្តេលើកដាក់ទំនិញ្រតវែតអនុវត្តវធានការនីមួយៗខាងេលើេនៅេពលេចញពីកែន្លងអង្គយរបស់

អ្នកប

រថយន្តេលើកដាក់ទំនិញ។

(4) ការេផ្ទររថយន្តេលើកដាក់ទំនិញ (មា្រតា 151-12 ៃនបទប

ត្តិស្តីពីសុខភាព និងសុវត្ថិភាពឧស ហកម្ម)

ក្នងករណីែដលរថយន្តេលើកដាក់ទំនិញ្រតវេលើកដាក់េលើរថយន្តដឹកទំនិញ ឬទមាក់ពីរថយន្តដឹកទំនិញេដាយ
េ្របើបន្ទះេលើកបន្ទក ឬទមាក់េដាយការ រុញេឡើងេដាយស្វ័យ្របវត្តិ ឬទាញេដើម ីេផ្ទរមាសុីន បទប

ត្តិដូចខាង

េ្រកាម្រតវែតអនុវត្តតាមេដើម ីបងារេ្រគាះថាក់េដាយសារការ្រកឡាប់ ឬធាក់មាសុីន៖
●

ការេលើកបន្ទកេនៅកែន្លងរាបេស្មើ និងរងមាំ

●

េនៅេពលេ្របើបន្ទះេលើកបន្ទក សូមេ្របើបន្ទះមួយែដលមានបេណាយ ទទឹង និងកមាំង្រគប់្រគាន់េហើយភាប់
វាឲ ជាប់េដាយេធ្វើឲ េទរសម្រសប។

●

េនៅេពលេ្របើឧបករណ៍ចាក់បំេពញ ឬេជើងប

របេណាះអាសន្ន ្រតវធានាទទឹង និងកមាំង្រគប់្រគាន់

និងេធ្វើឲ េទរសម្រសប។

77 (km)

(5) ការដាក់កំហិតេលើការជិះ (មា្រតា 151-13 ៃនបទប
និេយាជកមិន្រតវអនុ

ត្តិស្តីពីសុខភាព និងសុវត្ថិភាពឧស ហកម្ម)

តឱ កម្មករនិេយាជិតជិះេនៅកែន្លងេផ ងេ្រកៅពីេកៅអីរបស់រថយន្ត េលើកដាក់ទំនិញេទ

េលើកែលងែតេពលែដលបានចាត់វធានការការពារកម្មករនិេយាជិតពីេ្រគាះថាក់េដាយសារការធាក់។
(6) ការដាក់កំហិតេលើការេ្របើ្របាស់ស្រមាប់េគាលបំណងេផ ងេទៀត (មា្រតា 151-14 ៃនបទប

ត្តិស្តីពីសុខភាព

និងសុវត្ថិភាពឧស ហកម្ម)
រថយន្តេលើកដាក់ទំនិញមិន្រតវេ្របើស្រមាប់េគាលបំណងេ្រកៅពីេលើកបន្ទក េលើកេឡើង ឬទមាក់កម្មករចុះ
ជាេដើម។ល។ េលើកែលងែតេពលែដលមិនបង្កេ្រគាះថាក់ដល់កម្មករនិេយាជិត។
(7) ការជួសជុល។ល។ (មា្រតា 151-15 ៃនបទប

ត្តិស្តីពីសុខភាព និងសុវត្ថិភាពឧស ហកម្ម)

េនៅេពលអនុវត្តការងារជួសជុលរថយន្តេលើកដាក់ទំនិញ ឬបំពាក់ ឬដកឧបករណ៍ភាប់ និេយាជក្រតវចាត់តាំង
មនុស មាក់ឱ ដឹកនាំការងារ េហើយឱ បុគ្គលេនាះបំេពញភារកិច្ចដូចខាងេ្រកាម៖
●

ការសេ្រមចេលើនីតិវធីការងារ និង្រតតពិនិត ការងារេដាយផាល់។

●

ការ្រតតពិនិត ការេ្របើ្របាស់ចន្ទល់សុវត្តិភាព ដុំការពារសុវត្ថិភាពជាេដើម។ល។

78 (km)

បញទក់ទងនឹងរចនសមពន
័ និងមុខងរៃនរថយនេលក ក់ទំនិញ
េដើម ីអនុវត្តការងារេដាយេ្របើរថយន្តេលើកដាក់ទំនិញេដាយសុវត្ថិភាព វាចាំបាច់ស្រមាប់រថយន្តេលើកដាក់ទំនិញ្រតវ
បំពាក់បរការចាំបាច់េដើម ីការពារេ្រគាះថាក់។ ចំេពាះប

េនះ បទប

ត្តិដូចខាងេ្រកាមទាក់ទងនឹងរចនាសម្ព័ន្ធ និង

មុខងាររបស់រថយន្ត េលើកដាក់ទំនិញ្រតវបានផ្តល់ជូននិេយាជក េហើយនិេយាជក្រតវែតេគារពតាម។
(1) ចេង្ក ងមុខ និងេ្រកាយ (មា្រតា 151-16 ៃនបទប

ត្តិស្តីពីសុខភាព និងសុវត្ថិភាពឧស ហកម្ម)

និេយាជកមិន្រតវេ្របើរថយន្តេលើកដាក់ទំនិញណាមួយេដាយគានចេង្ក ងមុខ និងេ្រកាយេលើកែលងែតមានការ
បំភ្លឺចាំបាច់ស្រមាប់អនុវត្តការងារេដាយសុវត្ថិភាព។
(2) រនាំងក ល (មា្រតា 151-17 ៃនបទប

ត្តិស្តីពីសុខភាព និងសុវត្ថិភាពឧស ហកម្ម)

និេយាជកមិន្រតវេ្របើរថយន្តេលើកដាក់ទំនិញណាមួយេដាយគានរនាំងក ល ែដលមានកមាំងែដលកំណត់
េលើកែលងែតេនៅេពលែដលវាមិនអាចបង្កេ្រគាះថាក់ដល់អ្នកប

រថយន្តេលើកដាក់ទំនិញេដាយសារែតការ

ធាក់ចុះៃនទំនិញ។
(3) បែង្អកខ្នង (មា្រតា 151-18 ៃនបទប

ត្តិស្តីពីសុខភាព និងសុវត្ថិភាពឧស ហកម្ម)

និេយាជកមិន្រតវេ្របើរថយន្តេលើកដាក់ទំនិញណាមួយេដាយគានបែង្អកខ្នងេឡើយ េលើកែលងែតេនៅេពល
ែដលមិនអាចបង្កេ្រគាះថាក់ដល់កម្មករនិេយាជិតេដាយសារែតការធាក់ទំនិញេនៅេលើខ្នងដងេកាង។
(4) បាែឡត (មា្រតា 151-19 ៃនបទប

ត្តិស្តីពីសុខភាព និងសុវត្ថិភាពឧស ហកម្ម)

បាែឡត ឬ្រទនាប់េ្របើក្នងការងារេលើកដាក់សមារេដាយរថយន្តេលើកដាក់ទំនិញមិន្រតវេ្របើេឡើយេលើកែលងែត
មានែចងដូចខាងេ្រកាម៖
●

វាមានកមាំង្រគប់្រគាន់ែដលសម្រសបស្រមាប់ទំនិញែដល្រតវផ្ទក។

●

វាមិនមានការខូចធ្ងន់ធ្ងរ ការខូច្រទង់្រទាយ ឬការេ្រចះ។

(5) ការដាក់កំហិតេលើការេ្របើ្របាស់ (មា្រតា 151-20 ៃនបទប

ត្តិស្តីពីសុខភាព និងសុវត្ថិភាពឧស ហកម្ម)

និេយាជកមិន្រតវេ្របើរថយន្តដឹកទំនិញណាមួយតាមលក្ខខណេលើសបន្ទកែដលអាចអនុ

តឲ ផ្ទក

(បន្ទកអតិបរមាែដលអាចដាក់បន្ទក្រតវគាេទៅនឹងរចនាសម្ព័ន្ធ និងវត្ថធាតុរបស់វា និងទីតាំង្របជុំទម្ងន់
ៃនបន្ទកែដល្រតវផ្ទកេនៅេលើសមទ្រម។ល។ ) និងសមត្ថភាពផ្ទកេផ ងេទៀត។

79 (km)

បញទក់ទងនឹងករ តតពិនិតយរថយនេលក ក់ទំនិញេ យខួ នឯង។ល។
េដើម ីេ្របើរថយន្តេលើកដាក់ទំនិញេដាយសុវត្ថិភាព វាចាំបាច់្រតវែឆកេមើល និង្រតតពិនិត និងែថទាំតាមេពលកំណត់
េហើយប

ទាក់ទងនឹងការ្រតតពិនិត ែដលនិេយាជក្រតវអនុវត្ត្រតវបានផ្តល់ជូនដូចខាងេ្រកាម េហើយនិេយាជក

្រតវែតេគារពតាម។
(1) ការ្រតតពិនិត តាមកាលកំណត់េដាយខ្លនឯង (មា្រតា 151-21 និង 151-22)
និេយាជក្រតវេធ្វើការ្រតតពិនិត េដាយខ្លនឯងនូវរថយន្តេលើកដាក់ទំនិញស្រមាប់ប

ែដលបានកំណត់ម្តង

ក្នងរយៈេពលមិនេលើសពីមួយែខ និងម្តងក្នងរយៈេពលមិនេលើសពីមួយឆាំេលើកែលងែតរយៈេពលមិនេ្របើ្របាស់
េលើសរយៈេពលខាងេលើ។
(2) ការ្រតតពិនិត េដាយខ្លនឯងែដលបានប

ក់ (មា្រតា 151-24 និង 151-21 ៃនបទប

ត្តិស្តីពីសុខភាព

និងសុវត្ថិភាពឧស ហកម្ម)
ជាការ្រតតពិនិត េដាយខ្លនឯងែដលបានប

ក់ ការ្រតតពិនិត តាមកាលកំណត់េដាយខ្លនឯង្រតវែត

អនុវត្តម្តងក្នងមួយឆាំ។
ការ្រតតពិនិត េដាយខ្លនឯងែដលបានប
មានែចងក្នងេដាយបទប

ក់្រតវអនុវត្តេដាយបុគ្គលិកកម្មករែដលមានលក្ខណៈសម ត្តិដូច

របស់្រកសួងសុខាភិបាល ការងារ និងសុខុមាលភាព។

េនៅេពលែដលការ្រតតពិនិត េដាយខ្លនឯងែដលបានប

ក់្រតវបានអនុវត្ត ស្ទីគ័រ្រតតពិនិត ែដលប

កាលបរេច្ឆទៃនការ្រតតពិនិត េដាយខ្លនឯងែដលបានប

ក់ពី

ក់គួរែតបិទេនៅទីតាំងែដលអាចេមើលេឃើញយាង

ងាយ្រសួលៃនរថយន្តេលើកដាក់ទំនិញ។
(3) កំណត់្រតាៃនការ្រតតពិនិត តាមកាលកំណត់េដាយខ្លនឯង (មា្រតា 151-23 ៃនបទប

ត្តិស្តីពីសុខភាព

និងសុវត្ថិភាពឧស ហកម្ម)
េនៅេពលេធ្វើការ្រតតពិនិត េដាយខ្លនឯង និេយាជក្រតវកត់្រតាប

ែដលបានប

ក់េហើយរក ទុក

កំណត់្រតារយៈេពលបីឆាំ។
(4) ការ្រតតពិនិត (មា្រតា 151-25 ៃនបទប
និេយាជក្រតវែឆកប

ត្តិស្តីពីសុខភាព និងសុវត្ថិភាពឧស ហកម្ម)

ដូចតេទៅមុនេពលចាប់េផ្តើមេធ្វើការេពញមួយៃថ្ង៖

●

មុខងារៃនឧបករណ៍ចាប់ ហាំង និងឧបករណ៍ប

●

មុខងារៃនសមទ្រម និង្របព័ន្ធអ៊្រដលីក

●

ភាពមិន្រប្រកតីេនៅក្នងកង់

●

មុខងារៃនចេង្ក ងខាងមុខ និងចេង្ក ងខាងេ្រកាយ េភ្លើងសុីញ៉ទិសេដៅ និងឧបករណ៍្រពមាន

(5) ការជួសជុល។ល។ (មា្រតា 151-26 ៃនបទប

ត្តិស្តីពីសុខភាព និងសុវត្ថិភាពឧស ហកម្ម)

េនៅេពលរកេឃើញខុស្រប្រកតីណាមួយេនៅក្នងការ្រតតពិនិត ឬែឆកពិនិត េដាយខ្លនឯងនិេយាជក្រតវជួសជុល
រថយន្តេលើកដាក់ទំនិញ ឬចាត់វធានការចាំបាច់ជាបនាន់។

80 (km)

ករែថទឧ
ំ បករណ៍សុវតថិភពយង
៉ មន បសិទធភព និងបញែដល តវសេងកតេ យកមមករនិេយជិត
ឧបករណ៍សុវត្ថិភាពជាេដើម។ល។ ែដលែចងក្នងច ប់ និងបទប

ត្តិនានាេ្រកាមច ប់្រតវែតេធ្វើការ្រតតពិនិត និង

ែថទាំេដាយនិេយាជកេដើម ីេ្របើ្របាស់ក្នងលក្ខខណមួយែដលមាន្របសិទ្ធភាព េហើយប

ែដល្រតវសេង្កតេឃើញ

េដាយបុគ្គលិកកម្មករក៏្រតវបានផ្តល់ជូនផងែដរ។
(1) ការែថទាំឧបករណ៍សុវត្ថិភាពយាងមាន្របសិទ្ធភាពជាេដើម។ល។ (មា្រតា 28 ៃនបទប

ត្តិស្តីពីសុខភាព

និងសុវត្ថិភាពឧស ហកម្ម)
និេយាជក្រតវអនុវត្តការែឆកេមើល និងែថទាំឧបករណ៍សុវត្ថិភាព គ្រមប និងកែន្លងរុព័ទ្ធ។ ល។ (តេទៅេនះ
េហៅថា “ឧបករណ៍សុវត្ថិភាព។ល។”) េដើម ីអាចេ្របើ្របាស់ក្នងលក្ខខណដ៏មាន្របសិទ្ធភាព។
(2) ប

ែដល្រតវសេង្កតេឃើញេដាយកម្មករ (មា្រតា 29 ៃនបទប

បុគ្គលិកកម្មករ្រតវសេង្កតេមើលប

ត្តិស្តីពីសុខភាព និងសុវត្ថិភាពឧស ហកម្ម)

ដូចខាងេ្រកាមទាក់ទងនឹងឧបករណ៍សុវត្ថិភាព៖

●

មិន្រតវដកឧបករណ៍សុវត្ថិភាពជាេដើម។ល។ េចញ េហើយក៏មិន្រតវបាត់បង់មុខងាររបស់វាែដរ។

●

េនៅេពលចាំបាច់ដកឧបករណ៍សុវត្ថិភាពជាេដើម ។ល។ េចញ ឬបាត់ឧបករណ៍សុវត្ថិភាពជាបេណាះអាសន្ន
្រតវទទួលបានការអនុ

●

េនៅេពលែដលដកឧបករណ៍សុវត្ថិភាពជាេដើម ។ល។ េចញ ឬបាត់បង់មុខងាររបស់វាេដាយទទួលបានការ
អនុ
បានប

●

តជាមុនពីនិេយាជក។

តពីនិេយាជក ្រតវសារសានភាពេដើមរបស់ឧបករណ៍សុវត្ថិភាពេឡើងវញភាមបនាប់ពីការងារចាំបាច់
្ចប់។

េនៅេពលែដលបានរកេឃើញថាឧបករណ៍សុវត្ថិភាពជាេដើមកំពុង្រតវបានដកេចញ ឬបាត់បង់មុខងាររបស់វា
្រតវរាយការណ៍អំពីេហតុការណ៍េនះភាមេទៅកាន់និេយាជក។

81 (km)

