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Chapter- 1  
Fire Science 

ေလာင္စာ(Fuel) 
မီးေတာက္ေလာင္ႏိုင္သည့္ အစိုင္အခဲ(solid)၊ အရည္(liquid)၊ အေငြ႔(gas)စသည့္  အရာ၀တၳဳ(combustible 

material) အားလုံးကုိ ေလာင္စာ(fuel) အျဖစ္ သတ္မွတ္သည္။ 

ေအာက္စီဂ်င္ ဓာတ္ေငြ႔ (Oxygen) 
ကြ်န္ပ္တို႔ အသက္႐ႈေနသည့္ေလထဲတြင္ ေအာက္စီဂ်င္ဓာတ္ေငြ႔(၂၁)ရာခိုင္ႏႈန္း ပါဝင္ေသာေၾကာင့္ ေလကုိ 

ေအာက္စီဂ်င္ ဓာတ္ေငြ႔ဟု ယူဆႏိုင္သည္။ မီးေလာင္ရန္အတြက္ ေအာက္စီဂ်င္ဓာတ္ေငြ႔(၁၆)ရာခိုင္ႏႈန္းသာ လိုအပ္ 
သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေလထဲတြင္ရိွေနသည့္ ေအာက္စီဂ်င္ဓာတ္ေငြ႔ ပမာဏသည္ မီးေတာက္ေလာင္ရန္အတြက္ 
ေကာင္းစြာ လုံေလာက္သည့္ ပမာဏ ျဖစ္သည္။  

အပူ(Heat) 
မီးစတင္ေတာက္ေလာင္ရန္ ေလာင္စာဆီ၏ အပူခ်ိန္ျမင့္ေနရန္ လိုအပ္သည္။ ေလာင္စာဆီ၏အပူခ်ိန္ 

ျမင့္တက္လာသည့္အခါ ေလာင္စာဆီသည္ အရည္အျဖစ္မွ ေလာင္စာဆီအေငြ႔ အျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲသြားသည္။ 
ေလာင္စာဆီ အေငြ႕မ်ားသည္ အလြယ္တကူ မီးေတာက္ေလာင္ႏိုင္သည္။      

    
ပုံ ၁-၁ မီး ႀတိဂံ (fire triangle) 
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၁.၁ မီးႀတိဂံ (Fire Triangle) 
မီးေတာင္ေလာင္ေစသည့္ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္ သုံးမ်ိဳးမွာ  
 (၁) ေလာင္စာ(fuel)၊ မီးေလာင္ၿမိဳက္ျခင္း ခံရမည့္ ပစၥည္းမ်ား၊ မီးေလာင္ႏိုင္သည့္ ပစၥည္းမ်ား 

 (၂) ေလ(air)၊ အထူးသျဖင့္ ေလထဲတြင္ ပါဝင္ေနသည့္ ေအာက္ဆီဂ်င္ ဓာတ္ေငြ႔ပမာဏ ႏွင့္  

 (၃)  အပူ(heat)တို႔ ျဖစ္သည္။ ထိုအေျခခံလိုအပ္ခ်က္ သံုးမ်ိဳးတို႔ ျပည့္စံုသည့္အခါ မီးေလာင္ကြ်မ္းမႈ 
ျဖစ္ေပၚႏိုင္သည္။  

ထိုအေျခအေနသံုးမ်ိဳးေၾကာင့္ ဓာတ္ျပဳျခင္း(chemical reaction) ျဖစ္ေပၚသည္။  ဓာတ္ျပဳျခင္း(chemical 
reaction)ကို ထည့္၍ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္(၄)မ်ိဳးဟု ယူဆ၍ “fire tetrahedron” ဟူ၍ သတ္မွတ္ၾကသည္။ ဤ 
အေျခခံလိုအပ္ခ်က္ အေၾကာင္းတရား(၄)မ်ိဳးသည္ မီးကာကြယ္ေရးစနစ္ႏွင့္ မီးၿငိမ္းသတ္ေရးစနစ္မ်ား အားလုံး အတြက္ 
အေျခခံအခ်က္ ျဖစ္သည္။ ထိုအေျခအေန(၃)မ်ိဳး သို႔မဟုတ္ အေျခခံအခ်က္(၃)မ်ိဳး အနက္မွ တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးကို ဖယ္ရွား 
ႏိုင္လ်ွင္ မီးေလာင္ကြ်မ္းမႈ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ေပ။ (၃)မ်ိဳးအနက္ (၁)မ်ိဳးမ်ိဳးကို ဖယ္ရွားႏိုင္ျခင္းသည္ မီးေဘး ကာကြယ္ေရး 
ႏွင့္ မီးၿငိမ္းသတ္ေရးအတြက္ အေျခခံက်သည့္ ဒီဇုိင္းသေဘာတရား ျဖစ္သည္။ မီးၿငိမ္းသတ္နည္းမ်ား၊ မီးသတ္စနစ္မ်ား 
(fire protection system)အားလံုးသည္ ထိုသေဘာ တရားကို အေျခခံ၍ ဒီဇိုင္းလုပ္ၾကသည္။  

ႀကီးမားသည့္ မီးေလာင္ဆုံး႐ႈံးမႈမ်ားကုိ မီးမေလာင္ခင္ အခ်ိန္အနည္းငယ္ ႀကိဳသိ႐ံုျဖင့္ ကာကြယ္တားဆီး 
ႏိုင္သည္။ မီးေတာက္ေလာင္ျခင္း(combustion process)ကို ထိန္းခ်ဳပ္တားဆီးရန္အတြက္ အဓိကက်သည့္ အခ်က္ 
(main factor) မ်ားမွာ  
 (၁) ေလာင္စာပမာဏ (fuel load) 
 (၂) အခန္းအတြင္းရိွ ပစၥည္းမ်ား (interior finish of the room) 
 (၃)  ေလ ရရိွမႈ (air supply) 
 (၄) မီးေလာင္ေနသည့္ အခန္းအရြယ္အစား၊ ပံုသဏၭၭာန္ႏွင့္ တည္ေဆာက္ထားပံု (size, shape and 

construction of the room) ႏွင့္                                                      
 (၅)  မီးဝန္ သုိ႔မဟုတ္ မီးေတာက္ေလာင္အား(fire load) တို႔ျဖစ္သည္။  

မီးေဘးကာကြယ္ျခင္း(fire prevention)ဆိုသည္မွာ မီးႀတိဂံ(fire triangle)တြင္ ပါ၀င္သည့္ အေၾကာင္း 
သံုးမ်ိဳးတုိ႔ တစ္ၿပိဳင္နက္ မဆံုျဖစ္ေအာင္ ကာကြယ္ တားဆီးျခင္း ျဖစ္သည္။  

 

 
ပုံ ၁-၂ မီးေတာက္ေလာင္ရန္အတြက္ အေျခခံအခ်က္မ်ား 

၁.၂ မီးႀတိဂံကုိ ဖ်က္၍ မီးၿငိမ္းသတ္ျခင္း (Break the Fire Triangle) 
(၁) ေအးေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္း၊ ေရပက္ျဖန္းျခင္းေၾကာင့္ အပူမ်ားကို ဖယ္ရွားပစ္ႏိုင္သည္။ အပူခ်ိန္္္နိမ့္က်သြားေအာင္ 

ျပဳလုပ္ႏိုင္သည့္ နည္းျဖင့္ မီးၿငိမ္းသတ္ႏိုင္သည္။ (Cooling removes the heat.) 
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(၂) ေအာက္စီဂ်င္ဓာတ္ေငြ႔မ်ားကို ဖယ္ရွားပစ္ျခင္းျဖင့္ မီးၿငိမ္းသတ္ႏိုင္သည္။ ေအာက္စီဂ်င္ဓာတ္ေငြ႔ႏွင့္ ဓာတ္ျပဳ 
ႏိုင္သည့္ သုိ႔မဟုတ္ စုပ္ယူႏိုင္သည့္ တျခားဓာတ္ေငြ႔ တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးကိို မီးေလာင္ေနသည့္ ေနရာ သို႔မဟုတ္ အခန္း 
အတြင္းသို႔ ထည့္သြင္း၍ ေအာက္စီဂ်င္ဓာတ္ေငြ႔(O2)မ်ားကို ဖယ္ရွားပစ္ျခင္းျဖင့္ မီးၿငိမ္းသတ္ႏုိင္သည္။ 

(၃)  မီးေလာင္ႏိုင္သည့္ ေလာင္စာမ်ားကို ဖယ္ရွားျခင္းျဖင့္လည္း မီးၿငိမ္းသတ္ႏ္ိုင္သည္။ ေလာင္ကြ်မ္းစရာ ေလာင္စာ 
မရိွေတာ့လ်ွင္ အလုိအေလ်ာက္ မီးၿငိမ္းသြားလိမ့္မည္။ 

၁.၃ မီးစေတာက္ျခင္း၊ မီးေတာက္ဖြံၿဖိဳးျခင္း ႏွင့္ မီးအားေကာင္းျခင္း (Ignition, Growth and 
Development of Fire) 
ပထမအဆင့္ - မီးစေတာက္ျခင္း၊ မီးပြင့္ျခင္း(ignition) 
 ေလာင္စာ(fuel)ႏွင့္ ေအာက္စီဂ်င္(oxygen)တို႔ ဓာတ္ျပဳၿပီးေနာက္ မီးပြင့္(ignite)ေၾကာင့္ မီးစေတာက္ကာ 

အပူနဲ႔ အလင္းထုတ္ေပးသည့္ျဖစ္စဥ္(process) ျဖစ္သည္။ 

ဒုတိယအဆင့္ - မီးေတာက္ဖြံၿဖဳိးျခင္း (growth) 
 မီးပြင့္ၿပီးသည့္ေနာက္ ေလာင္ကြ်မ္းစရာေလာင္စာ ရိွလ်ွင္ မီးသည္ အ႐ိွန္အဟုန္ေကာင္းစြာျဖင့္ အလုိ 

အေလ်ာက္ ႀကီးထြားလာႏုိင္သည္။ ပိတ္ေလွာင္ထားသည့္ အခန္းထဲတြင္ မီးေလာင္ႏုိင္သည့္ 
ပစၥည္းမ်ား(combustible material)ကုိ မီးေလာင္ႏုိင္သည့္ အပူခ်ိန္အထိ ျမင့္တက္လာေအာင္ အပူေပးလ်ွင္ 
critical stage သို႔ ေရာက္ရိွၿပီး အခန္းတြင္းရိွ ပစၥည္းမ်ား ႐ုတ္တရက္ မီးထေလာင္လိမ့္မည္။ 
ထိုက့ဲသို႔ျဖစ္ျခင္းကုိ  “flash over” ဟု ေခၚသည္။ 

တတိယအဆင့္ - Flash over 
 အလံုပိတ္ေနသည့္ေနရာ(enclosed area)တစ္ခုအတြင္း၌ မီးေလာင္ႏိုင္သည့္ပစၥည္းမ်ား(combustible 

material)  အားလုံး တစ္ၿပိဳင္တည္း မီးထေတာက္ျခင္းကုိ “flash over” ဟုေခၚသည္။ 

စတုတၳအဆင့္ - မီးကူးစက္ ပ်ံ႕ႏံွ႕ျခင္း(Development) 
 ဤအဆင့္တြင္ ေနရာအႏံွ႕အျပား၌ မီးေလာင္ကြ်မ္းေနၿပီ ျဖစ္သည္။ မီးေတာက္ေလာင္မႈ အားေကာင္းေနၿပီ 

ျဖစ္သည္။ အပူခ်ိန္ ျမင့္လာကာ တျခားေနရာမ်ားသို႔ ပ်ံ႕ႏံွ ေရာက္ရိွၿပီး အလ်ွင္အျမန္ ကူးစက္ေလာင္ကြ်မ္းမႈ  
ျဖစ္ေစ ႏုိင္သည္။ 

ပဥၥမဆင့္ - မီးေတာက္၊ မီးညြန္႔ က်ိဳးသည့္အဆင့္(Decay) 
 ေလာင္ကြ်မ္းစရာ ေလာင္စာ သုိ႔မဟုတ္ ေအာက္ဆီဂ်င္ တစ္မ်ိဳးမ်ိဳး ကုန္ခမ္းသြားသည့္ အခါ၊ မီးအား 

ေလ်ာ့က်ၿပီး မီးညြန္႔က်ိဳးသြားသည္။ မီးေလာင္ႏုိင္သည့္ ပစၥည္းမ်ား(combustible material) ပမာဏကုိ 
fuel load ဟု ေခၚသည္။ 

မီးစတင္ေလာင္ကြ်မ္းပံု အဆင့္ဆင့္ႏွင့္ တြ၍ဲ အာ႐ံုခံႏိုင္သည့္ ကိရိယာမ်ား(detectors)အေၾကာင္းကို 
နားလည္ရန္ လိုအပ္သည္။ 

(၁) အဆင့္ - ၁ (Stage One-Incipient) 
 ဤအဆင့္တြင္ မီးေလာင္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ အရာမ်ား (products of combustion particles- 

<0.3 microns) စတင္ ထြက္ေပၚလာသည့္ အဆင့္ ျဖစ္သည္။ မျမင္္ေတြ႔ႏိုင္သည့္ မီးခိုးမ်ား သို႔မဟုတ္ 
အာ႐ံုခံသိႏိုင္သည့္ အပူမ်ား ထြက္ေပၚလာႏိုင္သည္။ (no visible smoke or detectable heat) မီးခိုးမ်ား 
မထြက္ဘဲ နာရီေပါင္းမ်ားစြာေလာင္ကြ်မ္းေနႏိုင္သည္။(no visible smoke may occur for milliseconds 
or days.) 

• Ionization detector မ်ားကို အသံုးျပဳ၍ သိႏိုင္သည္။ Detect လုပ္ႏိုင္သည္။  



Fire Alarm Systems                                                                                                        ေကာင္းထက္ၫြန္႔   

1-4 

(၂) အဆင့္ - ၂ (Stage Two  - Smoldering) 
 ျမင္ႏိုင္သည့္ မီးခိုးမ်ား (visible smoke particles are produced (>0.3 microns).) စတင္ ထြက္ေပၚ 

လာသည့္ အဆင့္ ျဖစ္သည္။ မီးေတာက္ တစ္စ၊ ႏွစ္စ စတင္ ထြက္ေပၚလာလိမ့္မည္။ အပူခ်ိန္ အနည္းငယ္ 
ျမင့္တက္လာသည္။  

•  Photoelectric detector မ်ားကုိ အသံုးျပဳ၍ သိႏိုင္သည္။ Detect လုပ္ႏိုင္သည္။ 

(၃) အဆင့္ - ၃ (Stage Three – Flame) 
 လ်ွင္ျမန္စြာ မီးေတာက္ေလာင္မႈေၾကာင့္ အပူမ်ား ခ်က္ခ်င္းထြက္ေပၚလာၿပီး အပူခ်ိန္ ျမင့္တက္လာသည့္ 

အဆင့္ ျဖစ္သည္။ (Rapid combustion produces radiant energy in the visible, and invisible (IR, 
UV) spectrum. Heat begins to buildup at this stage) 

•           Spark သို႔မဟုတ္ flame detector မ်ားကို အသံုးျပဳ၍ သိႏိုင္သည္။ Detect လုပ္ႏိုင္သည္။ 

(၄) အဆင့္ - ၄ (Stage Four - High Heat)  
 ထိန္းခ်ဳပ္၍ မရႏိုင္သည့္ မီးေတာက္ေလာက္မႈ ျဖစ္ေပၚသည့္ အဆင့္ျဖစ္သည္။ အနီးရိွ အရာဝတၳဳမ်ား 

မီးအပူခ်ိန္ေၾကာင့္ ignition point သို႔ေရာက္ရိွကာ မီးထေလာင္သည့္ အဆင့္ျဖစ္သည္။ (Uncontrolled 
combustion is caused by the heating of nearby combustibles to their ignition point.) 

• Heat detector မ်ားကို အသံုးျပဳ၍ သိႏိုင္သည္။ 

၁.၄ မီးခိုးမ်ား ပ်ံ႕ႏွ႔ံျခင္း (Principle of Smoke Propagation)  
           အပူႏွင့္ မီးခုိးမ်ားသည္ အပူခ်ိန္ျမင့္သည့့္ေနရာမွ အပူခ်ိန္နိမ့္သည့္ေနရာသို႔ အလုိအေလ်ာက္ နည္း(၃)နည္း 
ျဖင့္ ေရာက္႐ိွႏုိင္သည္။  

(၁) Convention  
 မီးေလာင္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ မီးစမီးနမ်ား၊ မီးခုိးမ်ား၊ အဆိပ္ဓာတ္ေငြ႔မ်ား(toxic gases)သည္ 

အလြန္ပူေသာေၾကာင့္(800 - 1000ºC) အထက္သို႔ တက္ေနသည့္ ဓာတ္ေငြ႔စီးေၾကာင္း(convection 
currents of hot gases)ႏွင့္ေရာေႏွာကာ အလ်င္အျမန္ ပ်ံ႕ႏႇံ႕သြားသည္။ ဓာတ္ေငြ႔စီးေၾကာင္းသည္ 
မ်က္ႏွာၾကက္ (ceiling) သို႔မဟုတ္ ၾကမ္းခင္ေအာက္(raise floor) အတြင္း၌ စုေဝး ပိတ္ေလွာင္ခံရကာ  
“Mushroom Effect” ျဖစ္ေပၚလာသည္။ ထို႔အျပင္ အခန္းအတြင္းရိွ ထြက္ေပါက္လမ္း(escape route) 
မ်ားတြင္ မီးခုိးမ်ား စုေဝးေနတတ္ေသာေၾကာင့္ လူမ်ားလြတ္ေျမာက္ရန္ အလြန္ခက္ခဲသည္။ မီးခုိးမ်ားေၾကာင့္ 
အျမင္ မႈန္ဝါးျခင္း၊ အသက္႐ႈက်ပ္ျခင္း၊ မူးေဝျခင္းတို႔ ျဖစ္ေစကာ လမ္းေလ်ွာက္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ေပ။   

(၂) Radiation  
 Radiant heat သည္ အနီးရိွ အေဆာက္အဦမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ပစၥည္းမ်ား ဆီသို႔ ကူးစက္ႏိုင္သည္။ အပူ 

စြမ္းအင္(heat energy) သည္ electromagnetic wave အေနျဖင့္ ေရာက္ရိွသြားျခင္း သို႔မဟုတ္ ပုိ႔လႊတ္ 
လိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ Radiant heat မ်ားသည္ မွန္(glass)မ်ား၊ ျပတင္းေပါက္မွန္မ်ားကုိ အလြယ္တကူ 
ျဖတ္ကူး သြားႏိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မွန္(glass)မ်ားစြာ အသုံးျပဳထားသည္ အေဆာက္အဦမ်ားသည္ 
အလြယ္တကူ မီးကူးစက္ ေလာင္ကြ်မ္းႏိုင္သည္။  

(၃) Conduction  
 ေမာ္လီက်ဴးကေလးမ်ားက အပူကုိ လက္ဆင့္ကမ္းျခင္း(excitation of molecules)ေၾကာင့္ အပူ 

ေလ်ွာက္ကူးမႈ ျဖစ္ေပၚသည္။ သတၱဳ(metal)မ်ားသည္ ေက်ာက္ခဲမ်ားထက္ အပူေလ်ာက္ကူးျခင္း 
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(conduction) ပုိ၍ လ်ွင္ျမန္စြာ ျဖစ္ႏုိင္သည္။ Conducted heat သည္ နံရံမ်ား၊ မ်က္ႏွာၾကက္မ်ား၊ 
ၾကမ္းခင္းမ်ား၊ ခန္းစီးမ်ား မွတစ္ဆင့္ တျခားအခန္းမ်ားကုိ ကူးစက္ႏုိင္သည္။ အဆက္ေနရာမ်ား(metal 
joint)တြင္ အပူေလ်ွာက္ကူးမႈ ျဖစ္ေပၚသည္။ Conduction heat မ်ားသည္ ကပ္လ်က္ အခန္းအတြင္း႐ိွ 
မီးေလာင္ႏုိင္သည့္ ပစၥည္းမ်ားကုိ မီးထ ေတာက္ေလာင္ႏုိင္သည့္ အပူခ်ိန္(ignition temperature)သုိ႔ 
ေရာက္သည့္ တုိင္ေအာင္ အပူခ်ိန္ျမႇင့္တက္ေစႏိုင္သည္။   

၁.၅ မီးေတာက္အရြယ္အစား 
 မီးၿငိမ္းသတ္သည့္ စနစ္မ်ား(fire protection system)ဒီဇုိင္းလုပ္ရန္၊ မီးေဘးကာကြယ္ေရး အစီအမံမ်ား 
ျပဳလုပ္ရန္ အတြက္ ပထမဦးစြာ ဒီဇုိင္းမီးေတာက္(design fire)  အရြယ္အစားကို ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ရန္ လုိအပ္သည္။ 
Design fire ဆိုသည္ ေတာက္ေလာင္ႏိုင္သည့္ မီး အမ်ိဳးအစား၊ ပမာဏကို ဆိုလိုသည္။  

 
             ဒီဇုိင္းမီးေတာက္(design fire)အရြယ္အစားကုိ သတ္မွတ္ႏိုင္မွသာ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကုိ ခန္႔မွန္းႏိုင္မည္။  
(၁) မီးေတာက္အရြယ္အစား (size of the fire) 

(၂) မီးေတာက္ႀကီး ထြားလာမည့္ႏႈန္း၊ မီးခိုးႏွင့္ အဆိပ္ဓာတ္ေငြ႔မ်ားထြက္ေပၚႏႈန္း (rate of fire growth, and 
consequently the release of smoke and toxic gases) 

(၃)  မီးသတ္ၿငိမ္းသတ္ရန္ လုိအပ္မည့္အခ်ိန္၊ အသက္ေဘးမွ လြတ္ေျမာက္ရန္ ႏွင့္ ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္ရန္ 
အတြက္ ရရွိသည့္အခ်ိန္(time available for escape or fire suppression) 

(၄) သင့္ေလ်ာ္ထိေရာက္သည့္ မီးၿငိမ္းသတ္နည္း အမ်ိဳးအစား (type of action that is likely to be effective) 

(၅) မီးေဘးႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ တျခားေသာ အခ်က္အလက္မ်ား(other attributes that define the fire hazard.) 

(၆) Flash over ျဖစ္ေပၚႏိုင္မႈအေျခအေနအားလုံးတို႔ ျဖစ္သည္။ 

 
ဒီဇိုင္နာမ်ားသည္ အေဆာက္အဦ အမ်ိဳးအစားကုိ လုိက္၍ မတူညီသည့္ အပူထြက္ေပၚႏႈန္း(values of heat 

release rate)ကို အသံုးျပဳၾကေလ့ရွိသည္။ အသံုးမ်ားသည့္ ဒီဇုိင္းမီးေတာက္(design fire)အရြယ္အစားမ်ားမွာ  
(၁) Airport and train terminal hall: up to 7 MW 

(၂) Shopping mall: 5 MW 

(၃)  Atrium: up to 7 MW 

(၄) Train compartment: 1 MW 

အထက္ပါ ဒီဇုိင္းမီးေတာက္(design fire)အရြယ္အစားမ်ား အသံုးျပဳသည့္အခါ ဒီဇုိင္နာမ်ားအေနျဖင့္ 
ခ်ိန္ဆမႈ(engineering judgment)မ်ား ျပဳလုပ္ရန္ လ္ိုသည္။  

ဥပမာ- အကယ္၍ 7 MW ကို ဒီဇိုင္းလုပ္မည့္တန္ဖိုး(design value)အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခ့ဲလ်ွင္ static smoke 
extraction system ၏ natural vent အရြယ္အစားကုိ ေရြးခ်ယ္လ်ွင္ design fire မွ အပူထြက္ႏႈန္း(heat release 

ျဖစ္ေပၚလာမည့္ အပူပမာဏသည္ ေတာက္ေလာင္ေနသည့္ မီေတာင္အရြယ္အစား အေပၚတြင္ မူတည္ 
သည္။ (The size of a fire is related to the heat release rate.)  

ဒီဇုိင္းမီးေတာက္(design fire)အရြယ္အစားကို ခန္႔မွန္းရန္အတြက္ မီးအရြယ္အစား(size of fire)ႏွင့္ 
ထြက္ေပၚလာမည့္ အပူ(heat release rate) တို႔ သတ္မွတ္ျခင္းသည္ မီးၿငိမ္းသတ္သည့္ စနစ္မ်ား(fire protection 
system)မ်ား ဒီဇုိင္းလုပ္ရန္အတြက္ ပထမဦးဆံုး ျပဳလုပ္ရမည့္ အဆင့္ျဖစ္ၿပီး၊ အေရးအႀကီးဆံုးလုပ္ငန္း ျဖစ္သည္။ 
တစ္နည္းအားျဖင့္ ေတာက္ေလာက္မည့္ မီးပမာဏကုိ တိက်စြာ ခန္႔မွန္းႏိုင္မွသာ မီးၿငိမ္းသတ္မည့္ စနစ္ကို 
မွန္ကန္စြာ ဒီဇိုင္းလုပ္ႏိုင္ လိမ့္မည္။  
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rate)သည္ သိပ္မမ်ားႏိုင္ေသာေၾကာင့္ မီးခိုးမ်ား(smoke)ကုိ တြန္းထုတ္ရမည့္အစား ေလမ်ားကုိ တြန္းထုတ္ျခင္း 
ျဖစ္ႏိုင္သည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ အပူထြက္ႏႈန္း(heat release rate) ပုိုမ်ားေလ မီးခိုးထြက္ႏႈန္း ပိုမ်ားေလ ျဖစ္သည္။ 
ဒီဇုိင္းလုပ္ထားသည့္ မီးခိုးထြက္ႏႈန္းထက္ ပိုမ်ားျခင္းေၾကာင့္ ေကာင္းစြာ အလုပ္မလုပ္ျခင္းမ်ိဳး ျဖစ္ႏိုင္သည္။ အႏွစ္ခ်ဳပ္ 
အားျဖင့္ ဒီဇုိင္းမီးေတာက္(design fire)အရြယ္အစားႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ အပူထြက္ႏႈန္း(heat release rate)ကို 
သတိႀကီးစြာျဖင့္ ခန္႔မွန္းသတ္မွတ္ရန္ လိုအပ္သည္။  

 
ေလာင္စာ အမ်ိဳးအစားမ်ားမွာ 
(၁) Acetone ၊ alcohols ႏွင့္ toluene စသည့္ ေလာင္စာဆီ အရည္မ်ား 
(၂) အက္စတလင္း(Acetylene) ႏွင့္ ပ႐ိုပိန္း(propane) စသည့္ ေလာင္စာ အေငြ႔မ်ားႏွင့္ 
(၃)  သစ္သားႏွင့္ စကၠဴ စသည့္ ေလာင္စာ အစိုင္အခဲမ်ားတုိ႔ ျဖစ္သည္။ 

၁.၆ ေအာက္စီဒိုက္ဇာမ်ား(Oxidizers) 
မီးေလာင္ရန္ အတြက္ မရိွမျဖစ္လိုအပ္သည့္ ေအာက္စီဂ်င္ သုိ႔မဟုတ္ ေအာက္စီဂ်င္အျဖစ္ ထြက္ေပၚလာ 

ႏိုင္ေစသည့္ အရာမ်ားအားလံုးကို ေအာက္စီဒုိက္ဇာမ်ား(oxidizers)ဟု ေခၚသည္။(Oxygen or other substances 
capable of releasing oxygen to a fire)            
 
အမ်ားဆုံး ေတြ႕ႏုိင္သည့္ ေအာက္စီဒုိက္ဇာမ်ား(oxidizers) မွာ 
(၁) အက္စစ္မ်ား(acids) အထူးသျဖင့္ nitric အက္စစ္ႏွင့္ perchloric အက္စစ္ စသည္တို႔သည္ မီးေလာင္ႏိုင္သည့္ 

အက္စစ္မ်ား ျဖစ္သည္။  

(၂) ကလိုရင္း ဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္ (chlorine dioxide) 

(၃)  ပုိတက္ဆီယမ္ ပါမန္ဂနိတ္(potassium permanganate) ႏွင့္ ပုိတက္ဆီယမ္ ကလိုရိတ္(potassium chlorate) 
တုိ႔သည္ ေအာက္စီဒုိက္ဇာမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။  

မီးေတာက္၊ မီးပြင့္မ်ားကုိ ျဖစ္ေစႏိုင္သည့္အရာ(ignition source) မ်ားမွာ 
 (က) မီးပြင့္ (spark) 
 (ခ) လ်ွပ္စစ္ဓာတ္(static electricity) 
 (ဂ)  လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ားမွ ျဖစ္ေပၚသည့္ မီးပြင့္၊ ပ်က္ေနသည့္ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမွ ျဖစ္သည့္ မီးပြင့္(Arcs from 

electrical equipment, faulty or otherwise) 
 (ဃ) ေဆးလိပ္မီး(lit cigarette) ႏွင့္ 
 (င) မီးလုံး၊ မီးေခ်ာင္းတို႔မွ အပူ (hot light bulb)တို႔ ျဖစ္သည္။  

Fire Propagation (မီးကူးစက္ ပ်ံ႕ႏွ႔ံျခင္း) 
 မီးပ်ံ႕ႏံွျခင္း ၊ မီးကူးစက္ျခင္း(spread or propagation of a fire)သည္ ဓာတ္ျပဳျခင္း အေပၚတြင္ မူတည္ 

သည္။ ဓာတ္ျပဳျခင္း(chemical chain reactions) ႏွင့္ မီးေတာက္မွ ထြက္သည့္ အပူေၾကာင့္ မီးပ်ံ႕ႏံွျခင္း ၊ 
မီးကူးစက္ျခင္း ျဖစ္ေပၚသည္။  

 
မီးေတာက္ေလာင္ႏုိင္သည့္ အေျခအေန (Flammable Conditioning) 
အေျခခံအေၾကာင္း(၃)မ်ိဳး တစ္ၿပိဳင္နက္မဆုံျခင္း၊ လုံေလာက္သည့္ပမာဏမရိွသမ်ွ ကာလပတ္လုံး မီးေတာက္ 
ေလာင္ျခင္း မျဖစ္ေပၚႏိုင္ပါ။ ထိုအေၾကာင္းသံုးပါးတြင္ ပါဝင္သည့္အရာမ်ား၏ ပမာဏလုံေလာက္ရန္ လိုအပ္သည္။ 
ရွိသင့္ ရွိထိုက္သည့္ အနည္းဆံုး ပမာဏရွိမွသာ မီးေတာက္ေလာင္ႏိုင္သည္။ 

မီးေလာင္ႏိုင္သည့္ အရာမ်ား အားလုံးကုိ ေလာင္စာ(fuel)အျဖစ္ သတ္မွတ္သည္။ အပူခ်ိန္ ပိုျမင့္ေလ 
အလြယ္တကူ မီးေတာက္ေလာင္ႏိုင္ေလ  အလြယ္တကူ မီးကူးစက္ႏိုင္ေလ ျဖစ္သည္။ 
 



ေကာင္းထက္ၫြန္႔                                                                                                   Chapter-1 Fire Science 

                                                                                                                           1-7 

ဥပမာ-ေလာင္စာဆီ(flammable liquid)မွ အေငြ႕မ်ားသည္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ ပမာဏရွိေသာ ေလျဖင့္ 
ေရာေႏွာ ေပါင္းစပ္မွသာ မီးစေတာက္(ignite) ေလာင္ႏိုင္ၿပီး မီးေတာက္ႀကီးထြားလာႏိုင္သည္။ 

မီးေတာက္ေလာင္ရန္လိုအပ္သည့္ အခ်ဳိးအစားပမာဏ (Flammable Range ) 
Lower Flammable Limit(LFL) ႏွင့္  Upper Flammable Limit (UFL) ဟူ၍  limit ႏွစ္မ်ိဳးရွိသည္။ 
 Lower Flammable Limit (UFL)သည္ အနည္းဆုံးပါဝင္ရမည့္အခ်ိဳး(lowest concentration)ျဖစ္သည္။  

မီးေတာက္ေလာင္ရန္အတြက္ အနည္းဆံုးရွိရမည့္ ေလာင္စာႏွင့္ေလ အေရာအေႏွာ(fuel and air mixture) 
ျဖစ္သည္။ ထိုအခ်ိဳးအစား ပမာဏထက္ ေလ်ာ့နည္းပါက မီးေလာင္ကြ်မ္းမႈ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ေပ။  

 Upper Flammable Limit သည္ မီးေတာက္ေလာင္ရန္အတြက္ အမ်ားဆုံး ပါဝင္ရမည့္အခ်ိဳး(highest 
concentration) ျဖစ္သည္။ မီးေလာင္ရန္အတြက္ အမ်ားဆံုးရွိရမည့္ ေလာင္စာဆီႏွင့္ေလ(fuel and air) 
အခ်ိဳးျဖစ္သည္။ ထိုအခ်ိဳးထက္ ပိုမ်ားပါက ေအာက္စီဂ်င္ မလံုေလာက္သည့္အတြက္ မီးေလာင္ကြ်မ္းမႈ 
မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ေပ။ 

Flash Point  
 မီးေတာက္ေလာင္ရန္အတြက္ လိုအပ္သည့္အနိမ့္ဆံုးအပူခ်ိန္(lowest temperature)ျဖစ္သည္။ မီးစေတာက္ 

ရန္အတြက္ ေလာင္စာဆီသည္ အရည္(liquid) အေျခအေနမွ အေငြ႔အေျခအေနသို႔ ေျပာင္းလဲ ႏိုင္သည့္ 
အနိမ့္ဆံုးအပူခ်ိန္ျဖစ္သည္။ 

Flammability Range  
 Transportation regulation အရ flash point 100°F ထက္နိမ့္သည့္ အရည္မ်ား အားလံုးကို အလြယ္တကူ 

မီးေလာင္လြယ္သည့္အရည္(flammable liquid)အျဖစ္ သတ္မွတ္သည္။  မီးေတာက္ေလာင္ႏိုင္သည္ 
(combustibles)ဟု သတ္မွတ္သည္။ Flash point 100°F ထက္ ပိုျမင့္သည့္ အရည္(liquid) အားလံုးကို 
မီးစတင္ ေလာင္ကြ်မ္းေအာင္ ျပဳလုပ္ႏိုင္သည့္ အရည္(combustibles liquid)အျဖစ္ သတ္မွတ္သည္။ 

Flammable Gases and Solid (မီးေလာင္လြယ္သည့္ အေငြ ႔ႏွင့္ အစုိင္အခဲ) 
 ဂေဟေဆာ္ရန္အတြက္ အသုံးျပဳသည့္ အက္စီတလင္း(acetylene gas cylinder)မ်ားကုိ စနစ္တက် 

ေကာင္းစြာ သိမ္းဆည္းထားရန္ လိုအပ္သည္။ စကၠဴ(paper) ၊ သစ္သား(wood) ႏွင့္ အ၀တ္အထည္(cloth) 
စသည့္ အစိုင္အခဲမ်ားသည္ မီးေလာင္လြယ္ေသာေၾကာင့္ ေကာင္းစြာ သိမ္းဆည္းထားရန္ လိုအပ္သည္။ 
မီးေလာင္လြယ္သည့္ ေလာင္စာ(potential fuel) မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ဓာတ္ဆီ၊ ဒီဇယ္၊ သင္နာ၊ အရက္ပ်ံ တို႔ကုိ 
လုံျခံဳစြာ သုိေလွာင္ သိမ္းဆည္းျခင္း၊ စနစ္တက် စြန္႔ပစ္ျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ရမည္။  

Storage and Handling (သုိေလွာင္ျခင္း ႏွင့္ ကုိင္သြယ္အသုံးျပဳျခင္း) 
မီးေလာင္ႏိုင္သည့္ အေျခအေနသံုးမ်ိဳးအနက္မွ ေအာက္စီဂ်င္ကုိ ဖယ္ရွားပစ္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေပ။ မီးေဘး 

ကာကြယ္ရန္အတြက္ (fire prevention) ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကုိ လုိက္နာသင့္သည္။ 
(က) မီပြင့္ျခင္း(ignition) ျဖစ္ႏိုင္သည့္အရာအားလံုး ဖယ္ရွားပစ္သင့္သည္။ (eliminate sources of ignition) 

(ခ) မီးစေတာက္ႏိုင္သည့္အရည္၊ မီးေလာင္ျခင္းကို ျဖစ္နိုင္သည့္အရည္မ်ားအားလံုးကို တတ္ႏိုင္သမ်ွ ကန္႔သတ္ 
ထိန္းခ်ဳပ္ ထားသင့္သည္။ (restrict the amount of flammable and combustible liquids) 

၁.၇ ေလာင္ကြ်မ္းႏိုင္သည့္ မီးအမ်ိဳးအစားခဲြျခားျခင္း(Classifying Fires) 
 မိမိကာကြယ္လုိသည့္ေနရာ၊ အခန္း၊ အေဆာက္အဦ၏ fire protection ဒီဇုိင္းကုိ မစတင္မီ ရင္ဆုိင္ရမည့္ 
မီးအႏၲရာယ္ (fire hazard) အမ်ဳိးအစားကုိ ရွင္းလင္းစြာ သတ္မွတ္၍ အမ်ဳိးအစား ခြျဲခားထားရန္ လုိအပ္သည္။ Class A 
၊ Class B ၊ Class C ၊ Class D ၊ Class E ၊ Class F ဟူ၍ ကုဒ္(code)မ်ားျဖင့္ အဆင့္အမ်ဳိးအစား ခြျဲခား 
သတ္မွတ္ထားသည္။ တစ္ႏုိင္ငံႏွင့္ တစ္ႏုိင္ငံ မီးအမ်ဳိးအစားမ်ား ခြျဲခား သတ္မွတ္ပုံ မတူညီၾကေပ။  



Fire Alarm Systems                                                                                                        ေကာင္းထက္ၫြန္႔   

1-8 

အဓိက အားျဖင့္ Australia ၊ European ႏွင့္ ေျမာက္အေမရိကတုိက္(US) တုိ႔၌ သိသာထင္႐ွားစြာ 
ကြလဲဲြမႈမ်ား ႐ွိၾကသည္။ 

Table 1-1 ႏိုင္ငံကုိလိုက္၍ သတ္မွတ္ထားသည့္ မီးအမ်ဳိးအစားကို ေဖာ္ျပထားသည္။  

မီးအမ်ိဳးအစား(Type of Fire) Australia European North America 
Fires that involve flammable solids such as wood, 
cloth, rubber, paper, and some types of plastics. Class A Class A Class A 

Fires that involve flammable liquids or liquefiable 
solids such as petrol/gasoline, oil, paint, some 
waxes & plastics, but not cooking fats or oils 

Class B Class B 

Class B 
Fires that involve flammable gases, such as natural 
gas, hydrogen, propane, butane Class C Class C 

Fires that involve combustible metals, such as 
sodium, magnesium, and potassium Class D Class D Class D 

Fires that involve any of the materials found in 
Class A and B fires, but with the introduction of an 
electrical appliances, wiring, or other electrically 
energized objects in the vicinity of the fire, with a 
resultant electrical shock risk if a conductive agent 
is used to control the fire. 

Class E 

(Class E) 
now no longer 

in the 
European 
standards 

Class C 

Fires involving cooking fats and oils. The high 
temperature of the oils when on fire far exceeds 
that of other flammable liquids making normal 
extinguishing agents ineffective. 

Class F Class F Class K 

၁.၈ ေနရာမ်ားကုိ မီးေဘးအႏၲရာယ္ အဆင့္ ခြျဲခားသတ္မွတ္ ျခင္း(Classification of Occupancies) 
(၁) Light hazard  
 Sauna, boarding houses, churches, hospitals, libraries, clinic, museums, prisons, schools. 

(၂) Ordinary Hazard 1 
 Offices, Hotels, Restaurants, Cafes, Clubs 

(၃) Ordinary Hazard 2 
 Car parks, laundries, breweries, bakery and biscuit manufacturers, Wafer Fab, etc. 

(၄) Ordinary Hazard 3 
 Retail shops, department store, cinemas, electronic manufacturing and assembly 

(predominantly metal), theater and music halls, etc. 

(၅) Ordinary Hazard Group 3 Special 
 Exhibitions, Film and television studios 
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(၆) High Hazard (process risk) 
 Aircraft hangars, foam plastic/rubber and their goods manufacturers 

(၇) High Hazard (high piled storage risk) 
 divided into four categories based on type of storage, wrappings and storage method and 

heights 

 
ပုံ ၁-၃ မီးေလာင္သည့္ေနရာမွ တျခားေနရာမ်ားသို႔ မီးမပ်ံ႕ႏံွ႕ေအာင္ေနရာကန္႔သတ္ထားျခင္း(compartmentalization) 

 
ပုံ ၁-၄ အေဆာက္အဦတစ္ခုမွ တျခားအေဆာက္အဦသို႔ မီးကူးစက္ျခင္း (External fire spread) 

 
ပုံ ၁-၅ အေဆာက္အဦအတြင္း တစ္ထပ္ တစ္ခုမွ တျခားအထပ္သုိ႔ မီးကူးစက္ျခင္း(Spread of fire within a building) 
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၁.၉ မီးဒဏ္ခံႏိုင္သည့္ အခ်ိန္(Fire Resistance Periods) 
ISO 834-1:1999 Fire-resistance tests -- Elements of building construction -- Part 1: General 
requirements 

BS EN 1363-1: 1999 Fire resistance tests – Part 1: General requirements 

BS EN 1364-1: 1999 Fire resistance tests for non-load bearing elements – Part 1: Walls 

BS EN 1364-2: 1999 Fire resistance tests for non-load bearing elements – Part 2: Ceilings 

BS EN 1365-1: 1999 Fire resistance tests for load bearing elements – Part 1: Walls 

BS EN 1365-2: 1999 Fire resistance tests for load bearing elements – Part 2: Floors and roofs 

ENV 13381-1 

အေဆာက္အဦတြင္ ေနထုိင္သူမ်ား၏ အခ်က္အလက္မ်ားမွာ 

 (၁) သတိရိွမႈ၊ မီးအခ်က္ေပးသံကုိ သတိျပဳႏုိင္မႈ(alertness -sleeping, awake, and so forth) 

 (၂) အသက္(age) 

 (၃)  လႈပ္ရွားသြားလာႏုိင္စြမ္း(mobility) 

 (၄) အေဆာက္အဦအတြင္းရိွ လူအေရအတြက္ ႏွင့္ တည္ရိွေနသည့္ေနရာ (quantity and location 
within the building) 

 (၅) က်ား/မ (sex) 

 (၆) တုံ႔ျပန္မႈ(responsiveness)  

 (၇) အေဆာက္အဦအတြင္းရိွသူမ်ားသည္ အေဆာက္အဦအတြင္း ကြ်မ္းက်င္စြာ ဝင္ထြက္သြားလာႏုိင္ျခင္း 
ရိွ မရိွ(familiarity with the building)   

 (၈) စိတ္ေဖာက္ျပန္ေနသူမ်ား၊ စိတ္ေဝဒနာရွင္မ်ား(mental challenges) 

အေဆာက္အဦအတြင္းရိွေနသူမ်ားသည္ fire alarm အခ်က္ကုိ တံု႔ျပန္လိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ 
ထုိသူမ်ား၏ ေဘးအႏၲရာယ္မွ ကင္းေဝးေစရန္ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကုိ ထည့္သြင္း 
စဥ္းစားသင့္သည္။  

Fire alarm အခ်က္ေပးသံကုိ အေဆာက္အဦအတြင္းရိွေနသူမ်ား(occupants)သည္ ခ်က္ခ်င္း မတု႔ံျပန္ 
(respond immediately)ႏိုင္ၾကေပ။ Occupant safety issue မ်ားကုိ ေလ႔လာဆန္းစစ္ရာတြင္ ေအာက္ပါ 
အခ်က္မ်ားကုိ ထည့္သြင္း စဥ္းစားရမည္။  
(၁) အိပ္ေပ်ာ္ေနေသာေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ စက္မ်ားမွ ဆူညံသံမ်ားေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ fire alarm 

အခ်က္ေပးခ်က္ကုိ ခ်က္ခ်င္း မၾကားႏုိင္ေပ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ fire alarm အခ်က္ေပးသံၾကားရန္အတြက္ အခ်ိန္ 
အနည္းငယ္ လုိအပ္သည္။ (Time expected for occupants to hear the alarm (due to sleeping or 
manufacturing equipment noise)) 

(၂) အခ်က္ေပးသံကုိ သိရန္ နားလည္ရန္ ၾကာခ်ိန္(Time to decipher the message (e.g., voice alarm system)) 

(၃)  ထြက္ခြာရန္ျပင္ခ်ိန္ (Time to decide whether to leave (get dressed, gather belongings, call security)) 

(၄) ထြက္ေပါက္သုိ႔ေရာက္ရိွရန္အတြက္ သြားရမည့္အခ်ိန္(Time to travel to an exit) 
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မီးသတ္သမား၊ ကယ္ဆယ္ေရးသမားအဖြမဲ်ား မီးေလာင္ေနသည့္ ေနရာသုိ႔ ေရာက္ရိွရန္အဆင့္ မ်ားစြာ 
လုပ္ေဆာင္ ရသည္။ မီးေလာင္ေနေၾကာင္း သတင္းလက္ခံရရိွျခင္း၊ ေသခ်ာေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္း၊ မီးသတ္ကားမ်ား စတင္ 
ထြက္ခြာျခင္း၊ လမ္းေၾကာင္း ရွာေဖြရျခင္း စသည့္ကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္ၿပီးမွ မီးေလာင္သည့္ေနရာသုိ႔ ေရာက္ရိွကာ စတင္ 
မီးၿငိမ္းသတ္ႏုိင္သည္။ Detection system မ်ားကုိ ဒီဇုိင္းလုပ္သည့္အခါ ရည္ရြယ္သည့္(design objective)အတိုင္း  
ျဖစ္ရန္အတြက္ ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ပါဝင္သည္။ 

(၁) အာ႐ံုခံ သိရိွျခင္း(detection)၊ sensor မ်ားမွ မီးေလာင္ေနေၾကာင္း စသည့္အခ်ိန္ၾကာမႈမ်ား ပါဝင္သည္။ 
Detector ေၾကာင့္ အခ်ိန္ၾကာျခင္း(delays)၊ control unit ေၾကာင့္အခိ်န္ၾကာျခင္း(delays) တို႔ျဖစ္သည္။  

(၂) Notification to the monitoring station (remote, central station, proprietary, and so forth) MS 
မ်ားကုိ အသိေပးျခင္း 

(၃)  မီးသတ္႒ာနသုိ႔ အသိေပးျခင္း(notification of the fire department) 

(၄) မီးသတ္႒ာနမွ alarm ကုိ စတင္စစ္ေဆးျခင္း၊ ေသခ်ာေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္း(alarm handling time at the fire 
department) 

(၅) မီးသတ္သမားမ်ား မီးသတ္စခန္းမွ စတင္ထြက္ခြာျခင္း(turnout time at the station) 

(၆) မီးေလာင္ေနသည့္ ေနရာသုိ႔ သြားေနျခင္း(travel time to the incident) 

(၇) မီးေလာင္ေနသည့္ ေနရာအတြင္းသုိ႔ ဝင္ေရာက္ရန္ ႀကိဳးစားျခင္း(access to the site) 

(၈) မီးေလာင္ေနသည့္ ေနရာ၌ မီးၿငိမ္းသတ္ရန္ ျပင္ဆင္ျခင္း(set-up time on site) 

(၉) မီးေလာင္ေနသည့္ အေဆာက္အဦအတြင္းသုိ႔ ဝင္ေရာက္ရန္ ႀကိဳးစားျခင္း(access to building) 

(၁၀) မီးေလာင္ေနသည့္ အေဆာက္အဦအထပ္သုိ႔ ဝင္ေရာက္ရန္ ႀကိဳးစားျခင္း (access to fire floor) 

(၁၁)  မီးေလာင္ေနသည့္ အေဆာက္အဦေနရာသုိ႔ ဝင္ေရာက္ရန္ ႀကိဳးစားျခင္း (access to area of involvement) 

(၁၂)  မီးစတင္ၿငိမ္းသတ္ျခင္း(application of extinguishing on the fire) 

 

 
 ပုံ ၁-၆ External fire spread 
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၁.၁၀ Fire Planning and Design Flowchart 
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-End- 
 
 
 
 
 
 


