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အမွာစာ …

Electrical Design ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ စာအုပ္ေလးကုိ ဘာသာျပန္ေရးသားျပဳစုအျပီးမွာ ဘယ္လုိ

အေၾကာင္းအရာမ်ိဳးေလး ဆက္လက္ေရးသားရင္ေကာင္းမလဲ လုိ႔ စဥ္းစားမိပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔

ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် ဓါတ္လုိက္ျခင္းေၾကာင့္ အသက္ေသဆံုးမႈေတြဟာ တစ္ေန႔တစ္ျခား တုိးလုိ႔

သာလာတယ္ ေလ်ာ့သြားတယ္လုိ႔ မျမင္မိပါဘူး။ အခုေတာ့ OSHAcademy Course 715 – Electrical

Safety Basic သင္ခန္းစာအား ဘာသာျပန္ ႏုိင္ခဲ့ပါျပီ။

လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း အလုပ္လုပ္ကုိင္ေနေသာသူ၊ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား သံုးစြဲၾကသူ

အမ်ားျပည္သူအားလံုးရ့ဲ ေဘးအႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းေရးအတြက္ ယခုစာအုပ္ သည္ အတုိင္းအတာ

တစ္ခုမွ်ေလာက္ အက်ိဳးျပဳသည္ ဆုိျငားအ့ံ ဘာသာျပန္ေပးခ့ဲရသူအတြက္ အေမာေျပ လွျပီျဖစ္ေၾကာင္း

ေျပာၾကားလုိပါတယ္။

ယခုအခ်ိန္အထိ မသန္စြမ္းသူ တစ္ေယာက္အေနႏွင့္ ဘ၀ကုိ အဆင္ေျပေျပ ရင္ဆိုင္ျဖတ္သန္းႏိုင္ေအာင္

ကူညီေပးၾကတ့ဲ ခ်စ္ရေသာသူ အားလံုးကုိ ေက်းဇူးအထူးတင္ပါတယ္လုိ႔ ေျပာၾကားရင္း စာဖတ္ သူတုိ႔အား

လည္း က်န္းမာ ေပ်ာ္ရႊင္စြာနဲ႔ အမိျမန္မာႏိုင္ငံအက်ိဳး၊ မိမိတုိ႔ မိသားစုအက်ိဳး၊ ရပ္တည္ရွင္သန္ေနရသည့္ မိမိ

အသုိက္အ၀န္း၏ အက်ိဳးတုိ႔ကုိ တိုးတက္ေအာင္ျမင္ေအာင္စြမ္း ေဆာင္ႏိုင္ၾကပါေစလုိ႔ ဆုမြန္ေတာင္း

အပ္ပါတယ္။

သင့္

ကုိရန္ေက်ာ္မုိး
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သင္ခန္းစာ မိတ္ဆက္

ယခုသင္ခန္းစာတြင္ လွ်ပ္စစ္လုပ္ငန္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားႏွင့္ အလုပ္လုပ္ရာတြင္

အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းစြာလုပ္ကုိင္ႏိုင္ေစရန္ အေျခခံခ်ည္းကပ္မႈမ်ားအား ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ယခုသင္ခန္းစာမွ

သင့္အတြက္ လွ်ပ္စစ္အႏၲရာယ္ေတြ႔ၾကံဳပါက မည္သို႔ ထိန္းခ်ဳပ္ျပီး မည္သုိ႔ ေျဖရွင္းမႈျပဳရမည္ အစရိွသည့္

အရည္အေသြးမ်ားအား ေလ့လာမွတ္သားရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ယခုသင္ခန္းစာမွရရိွေသာ အခ်က္အလက္မ်ား

ေပၚမူတည္ကာ ပိုမိုလက္ေတြ႔က်ေသာ ေဘးအႏၲရယ္ကင္းရွင္းေရး သင္တန္းမ်ားႏွင့္ လွ်ပ္စစ္လုပ္ငန္း

ႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ regulation မ်ားအား အေသးစိတ္ ျပန္လည္သံုးသပ္ႏိုင္ေစ မည္ျဖစ္ပါသည္။

၂၀၁၃ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ National Safety Council ၏ အေလးအထားရဆံုး standard မ်ားမွ ထပ္ဆံုး

၁၀ ခုကုိ ၾကည့္မည္ဆိုပါက electrical safety သည္ အျဖစ္မ်ားေသာ အေလးဂရုျပဳသင့္သည့္

အခ်က္ႏွစ္ခု၏ အစိတ္အပုိင္းျဖစ္သည္ကုိ ေတြ႔ရေပမည္။

၁။ Fall protection (1926.451)

၂။ Hazard Communication (1910.1200)

၃။ Scaffolding (1926.451)

၄။ Respiratory protection (1910.134)

၅။ Electrial,Wiring (1910.305)

၆။ Powered Industrial Trucks (1910.178)

၇။ Ladders (1926.1053)

၈။ Lockout/Tagout (1919.147)

၉။ Electrical, General (1910.303)

၁၀။ Machine Guarding (1910.212)

သင္၏ အလုပ္ရွင္၊ လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္ ႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္အသုိက္အ၀န္းသည္ သင္၏လုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္မႈ

အေပၚတြင္ မ်ားစြာတည္မွီေနေပသည္။ သင့္၏ လုပ္ငန္းခြင္ရည္မွန္းခ်က္မ်ားအား အႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းေစ

ေသာ ေကာင္းမြန္ေသာ့အေလ့အထမ်ားအား ေလ့လာသင္ယူကာ အႏၲရာယ္ကင္းေစသည့္ အက်င့္ေကာင္း

မ်ားအား တုိးပြားေနေစရပါမည္။ လုပ္ငန္းခြင္ အႏၲရာယ္ ကင္းရွင္ေစမႈသည္ မည္သုိ႔ေသာ အလုပ္တြင္မဆုိ

အေရးၾကီးပါသည္။ ယခုမွ စတင္လုပ္ကုိင္ လိုက္ၾကရေအာင္ …
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ယခု သင္ရုိးတြင္ ေခါင္းစဥ္မ်ားစြာပါရိွပါသည္။ အဓိကအားျဖင့္ ေခါင္းစဥ္ေလးခုရွိကာ လွ်ပ္စစ္ေၾကာင့္

ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရရွိျခင္း၊ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္လိုက္ျခင္း (electrical shock ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ေသဆံုးျခင္း)၊

electrical shock ျဖစ္ျခင္းႏွင့္ ေလာင္ကၽြမ္းကာျပဳတ္က်ျခင္းတုိ႔ ျဖစ္ပါသည္။ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ

အႏၲရာယ္မ်ားႏွင့္ electrical shock ျဖစ္ျခင္းႏွင့္ ထုိမွ တစ္ဆင့္ျဖစ္ေပၚလာေသာ ထိခိုက္ ဒဏ္ရာ ရျခင္း

အစရိွသည္တုိ႔အား ေဆြးေႏြးသြားပါမည္။ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အႏၲရာယ္အမ်ိဳးမ်ိဳးတုိ႔အားလည္း

ေဆြးေႏြးသြားပါမည္။ အလြန္အေရးၾကီးသည့္ လက္နက္သဖြယ္ျဖစ္ေသာ ဂရုျပဳမိျခင္း၊ ေျဖရွင္းျခင္းႏွင့္

အႏၲရာယ္ရွိေသာ အေျခအေနအား ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း အစရိွသည့္ 3 – STEP Electrical Safety Model အား

ေလ့လာ သင္ၾကားရမည္ျဖစ္ပါသည္။ အေရးၾကီးေသာ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္မ်ားႏွင့္ မွတ္စုမ်ားအား margin

မ်ားအတြင္းေဖာ္ျပထားပါသည္။ လက္ေတြ႔က်က် ဂရုတစိုက္ လုပ္ကုိင္ျခင္းျဖင့္ သင့္အား လုံျခံဳျပီး အႏၲရာယ္

ကင္းရွင္းစြာလုပ္ကုိင္ႏိုင္ေစပါသည္။ လွ်ပ္စစ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ အႏၲရာယ္ႏွင့္သက္ဆုိင္သည္တုိ႔အတြက္

အၾကံအၪာဏ္ရေစရန္ လက္ေတြ႔အေျခအေနတြင္ ျဖစ္ေပၚခ့ဲေသာ အသက္ေသဆံုးမႈမ်ားအား case

studies မ်ားအေနျဖင့္ ေဖာ္ျပသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
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ေမာ္ဂ်ဴး ၁ ။ လွ်ပ္စစ္ သည္ အႏၲရာယ္ ရိွပါသည္။

မိတ္ဆက္

သင္သည္ power tool မ်ား သုိ႔မဟုတ္ electrical circuit မ်ားျဖင့္ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္

အလုပ္လုပ္ကိုင္သည္ျဖစ္ေစ၊ လွ်ပ္စစ္ အႏၲရာယ္ က်ေရာက္ႏိုင္ကာ အထူးသျဖင့္ electrical shock

ရရွိႏုိင္ပါသည္။ ထုိသုိ႔ေသာ အႏၲရာယ္မ်ိဳးအား ေနအိမ္တြင္ေနသည္ျဖစ္ေစ၊ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းတြင္ျဖစ္ေစ

မည္သူမဆုိ ၾကံဳေတြ႔ႏုိင္ပါသည္။ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ပစၥည္းပစၥယမ်ား၊ လက္သုံးကရိယာမ်ား

ျပန္႔က်ဲေနျခင္း၊ လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေနမ်ားအလွ်င္အျမန္ေျပာင္းလဲေနျခင္းႏွင့္ ရာသီဥတုအေျခအေန

အတြက္ အကာအရံမရိွျခင္း စသည့္အတြက္ အလုပ္သမားမ်ားအား ပုိမို၍ အႏၲရာယ္က်ေရာက္ေစပါသည္။

electric power tool မ်ားအား အသံုးျပဳေသာ လုပ္ငန္းခြင္တို႔သည္ အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္မႈ

ပိုမိုျမင့္မားပါသည္။

လွ်ပ္စစ္လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ေသာ လုပ္သားမ်ားအေနျဖင့္ လွ်ပ္စီးပတ္လမ္း မ်ားတြင္အလုပ္လုပ္ရသည့္

အတြက္ လွ်ပ္စစ္အႏၲရာယ္ကုိ အထူးသတိျပဳရမည္ျဖစ္ပါသည္။ လွ်ပ္စစ္ ဗို႔အား တစ္ခုျဖင့္ ထိေတြ႔မိလုိက္

သည္ႏွင့္ ခႏၶာကုိယ္အတြင္း လွ်ပ္စီး စီးဆင္းသည့္အတြက္ electrical shock ႏွင့္ ေလာင္ကၽြမ္းမႈတို႔

ျဖစ္ေပၚႏုိင္ပါသည္။ အျပင္းအထန္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ေသေလာက္သည္အထိလည္း

ျဖစ္ေပၚႏုိင္ေပသည္။

စြမ္းအင္ရင္းျမစ္တစ္ခုျဖစ္ေသာ လွ်ပ္စစ္အား ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေခ်ရိွသည့္ အႏၲရာယ္မ်ားအား မ်ားစြာမေတြးဘဲ

အသံုးျပဳႏုိင္ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ လွ်ပ္စစ္သည္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔၏ ေနစဥ္ဘ၀တြင္

ရင္းႏီွးကၽြမ္း၀င္ျပီးျဖစ္ရာ မၾကာခဏဆိုသလုိ လံုေလာက္ေသာ အာရံုစုိက္မႈမျပဳမိတတ္ေပ။ ထုိ႔ေၾကာင့္

ပွ်မ္းမွ်အေနျဖင့္ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ လုပ္သားတစ္ေယာက္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္လုိက္ ခံရမႈသည္ ေန႔စဥ္

ႏွစ္စဥ္ျဖစ္ေပၚေနရေပသည္။

Case Study

အသက္ ၂၉ ႏွစ္အရြယ္ welderလုပ္သားတစ္ေယာက္အား ပင္မအလုပ္ရုံအေဆာက္အဦးႏွင့္

ယွဥ္တြဲလွ်က္ရွိေသာ အျပင္ဖက္ ကြန္ကရိပလက္ေဖာင္းေပၚတြင္ လုပ္ငန္းလုပ္ရန္ ေနရာခ်ထားပါသည္။

သူသည္ portable arc welder တစ္ခုကုိ ပလက္ေဖာင္းေပၚသုိ႔ တြန္းလာပါသည္။ အနီးအနားတြင္

electrical outlet မရွိေသာေၾကာင့္ သူသည္ extension cord ကုိအသံုးျပဳကာ welder တြင္ plug ကုိ
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တပ္ဆင္ပါသည္။ cord ၏ အဖုိဘက္ျခမ္းအစြန္းတြင္ prong ေလးခုရွိကာ အမဖက္ျခမ္းအစြန္းတြင္မူ spring

ကုိ တပ္ဆင္ထားပါသည္။ လုပ္သားသည္ cord ၏ အဖုိဖက္စြန္းအား outlet အတြင္းသုိ႔

ထည့္သြင္းတပ္ဆင္လုိက္ပါသည္။ ထုိသို႔တပ္ဆင္လိုက္သည့္တခဏအတြင္း power cord plug

အနီးပတ္၀န္းက်င္ရွိ metal case အား လွ်ပ္စစ္စီး၀င္ကာ ယင္းလုပ္သားအား ဓါတ္လုိက္ပါေတာ့သည့္။

စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈျပဳေသာအခါတြင္ extension cord ၏ အမဖက္အစြန္းသည္ ျပဳတ္ထြက္ေနသည္ကုိ

ေတြ႔ျမင္ရပါသည္။ spring၊ အဖံုးျပားႏွင့္ casing အစိတ္အပုိင္းအခ်ိဳ႔သည္ female connector တြင္

ေပ်ာက္ဆံုးေနၾကပါသည္။ ထုိ႔အတူ welder ၏ power cord ရွိ plug တြင္ရွိေသာ ground prong သည္

ဆိုးရြားစြာေကြးေနျပီး connection ၏ အျပင္ဖက္သို႔ ေခ်ာ္ထြက္ေနပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ arc welder သည္

ground ခ်ထားျခင္းမရွိေတာ့ေပ။ ပုံမွန္အားျဖင့္ plug အား မွန္ကန္ေသာအေျခအေနမဟုတ္ပဲ ထည့္သြင္း

အသံုးျပဳရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေပ။

ထုိသုိ႔ေသာ အေျခအေနမ်ိဳး သင့္ထံတြင္မျဖစ္ေပၚေစသင့္ပါ။ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရေသာ ေအာက္ပါ က်င့္စဥ္မ်ား

အား အသံုးျပဳေပးရပါမည္။

 လုပ္ငန္းမစတင္မွီ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္း ကရိယာမ်ားအား ေသခ်ာစြာစစ္ေဆးပါ။

 ပုံေသတပ္ဆင္ထားေသာ wiring အစား extension cord မ်ားအား အစားထုိးမသံုးစြဲပါႏွင့္။

ဤတြင္ ရာသီဥတုဒဏ္ခံႏိုင္ေသာ receptacle အား ပလက္ေဖာင္းတြင္ တပ္ဆင္အသံုးျပဳရပါမည္။

 လုပ္ငန္းခြင္တြင္ မွားယြင္းသံုးစြဲမႈ မျဖစ္ေစေအာင္ ဒီဇိုင္းထုတ္ထားသည့္ connector

မ်ားကုိသာသံုးစြဲပါ။ စက္မႈလုပ္ငန္းႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ light-duty ျဖစ္ေစရန္

ဒီဇုိင္းထုတ္ထားေသာ connector မ်ားအား မသုံးစြဲသင့္ေပ။

သိသင့္ သိထုိက္ေသာ ေ၀ါဟာရမ်ား

ဗို႔အား ဆိုသည္မွာအဘယ္နည္း။ ဗို႔အားဆုိသည္မွာ electrical force အားတုိင္းတာမႈ တစ္ခုျဖစ္ကာ လွ်ပ္စီး

စီးႏုိင္ေစရန္ တြန္းအားေပးပါသည္။ ဗို႔အား ကုိ အျမင့္တြင္ထားေသာ ေရသုိေလွာင္ကန္ မွ ေရပမာဏမ်ား

စြာကုိ စုေဆာင္း ထားမႈျဖင့္ ေတြးဆႏုိင္ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ေရသုိေလွာင္ကန္ သည္

ျမင့္မားေသာေၾကာင့္ ေရစီးအား ပုိမိုျမင့္မားစြာရွိမည္ျဖစ္ကာ ေရပုိက္မွ တစ္ဆင့္ သင္၏အိမ္သုိ႔ ေရမ်ား

စီးဆင္းႏုိင္ေပမည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေရသုိေလွာင္ကန္အား အျမင့္တြင္ ထားရိွျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထုိသို႔ေသာ
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ေရေလွာင္ကန္အား ေျမျပင္ညီတြင္ ထားရိွမည္ဆုိပါက ေရဖိအား ေကာင္းမြန္မည္မဟုတ္ေပ။ ဗို႔အား၏

သေကၤတ သည္ “V” ျဖစ္ပါသည္။

လွ်ပ္စီး ဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။ အမ္ပီယာ (ampere) သည္ လွ်ပ္စီးပမာဏ ကုိတိုင္းတာေသာ

ယူနစ္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ အမ္ပီယာအား တစ္ခါတစ္ရံ လွ်ပ္စီး ဟု လွ်ပ္စစ္လုပ္သားမ်ားႏွင့္

အင္ဂ်င္နီယာမ်ားမွ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပၾကပါသည္။ ေျပာလက္စ ေရေလွာင္ကန္ အေၾကာင္းသုိ႔

ျပန္သြားလုိက္ၾကပါစုိ႔။ ေရေလွာင္ကန္မွ ေရထုတ္ပိုက္၏ အရြယ္အစား (၀န္းျဖတ္) သည္ ၾကီးပါက

ပိုက္တေလ်ာက္ ေရမ်ားစြာ (လွ်ပ္စီး) စီးေပမည္။ အကယ္၍ ပိုက္၏ ၀န္းျဖတ္သည္ ေသးငယ္ပါက

ေရပုိက္တေလ်ာက္ ေရပမာဏ အနည္းငယ္မွ်သာ စီးဆင္းႏိုင္ေပမည္။ အကယ္၍ သင္သည္ သင္၏

equipment အား အသံုးျပဳ လည္ပတ္ ရန္ လွ်ပ္စီးမ်ားစြာ (အမ္ပီယာမ်ားစြာ) လုိအပ္ပါက လွ်ပ္စီး

စီးႏုိင္ေစရန္ ၾကီးမားေသာ ၀ါယာၾကိဳး အား အသံုးျပဳရန္လုိအပ္ျပီး ထုိသုိ႔မဟုတ္ပါက

ေလာင္ကၽြမ္းတတ္ပါသည္။ အမ္ပီယာ ၏ သေကၤတသည္ “I” ျဖစ္ပါသည္။

ခုခံမႈ ဆုိသည္မွာ အဘယ္နည္း။ လွ်ပ္စီး စီးမႈကုိ ဆန္႔က်င္မႈအား ခုခံမႈ (resistance) ဟု သတ္မွတ္ကာ

ယင္းအား တုိင္းတာရာတြင္ ယူနစ္အေနျဖင့္ အုမ္း (ohms) ဟု သတ္မွတ္အသံုးျပဳပါသည္။ ယင္းအား

အလြယ္တကူ နားလည္ႏိုင္ပါသည္။ ေရပုိက္ေသးငယ္ပါက ေရမ်ားမ်ားစီးဆင္းျခင္းအား ဆန္႔က်င္ေပမည္။

ထို႔အတူ ေရအနည္းငယ္ကုိသာ ေရပုိက္အတြင္း စီးဆင္းႏိုင္ေပသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေရပိုက္သည္ ေရစီးဆင္းမႈ

အား ခုခံမႈ မ်ားစြာေပး ေပမည္။ ၾကီးေသာ ပိုက္တစ္ခုအေနျဖင့္ ေရစီးမႈအတြက္ ေသးငယ္ေသာ

ခုခံမႈကိုသာျပဳသည္ကို သင္ျမင္ႏိုင္ေပသည္။ ၾကီးမားေသာ ပိုက္သည္ ေရမ်ားမ်ား စီးႏိုင္သည္ကုိ

ရွင္းလင္းစြာသိရွိႏိုင္ပါသည္။ electric circuit တစ္ခုတြင္ အသံုးျပဳေသာ အစိတ္အပိုင္း (components)

တုိင္းလိုလုိသည္ ခုခံမႈကုိ ျဖစ္ေစပါသည္။ မည္သည့္ component မဆုိ လွ်ပ္စီး စီးျခင္းျဖင့္

အပူထြက္လာပါက ယင္းသည္ ခုခံမႈ တစ္ခုပင္ျဖစ္ပါသည္။ ခုခံမႈ၏ သေကၤတသည္ “R” ျဖစ္ပါသည္။

ပတ္လမ္း (circuit) ဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။ လွ်ပ္စီး ပတ္လမ္း တစ္ခုသည္ လွ်ပ္စီးကုိ

ပတ္လမ္းျပည့္စီးေစႏုိင္ပါသည္။ လွ်ပ္စီးသည္ ပတ္လမ္းတေလ်ာက္ တန္းလွ်က္ သုိ႔မဟုတ္ ျပိဳင္လွ်က္

စီးဆင္းေပမည္။
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တန္းဆက္ “series” ပတ္လမ္း ဟူသည္ အဘယ္နည္း။ တန္းဆက္ပတ္လမ္းတစ္ခုတြင္ လွ်ပ္စီးသည္

ပတ္လမ္း တစ္ခုတည္းအေနျဖင့္သာ စီးပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ေရသည္ ျမင့္မားေသာေတာင္တန္းတုိ႔မွ

စမ္းေခ်ာင္း (တန္းဆက္= series) တေလ်ာက္ ျမစ္အတြင္းသုိ႔စီးဆင္းကာ ထုိမွ သမုဒၵရာအတြင္းသို႔

စီး၀င္သက့ဲသုိ႔ျဖစ္ပါသည္။

ျပိဳင္ဆက္ “parallel” ပတ္လမ္း ဟူသည္ အဘယ္နည္း။ ျပိဳင္ဆက္ပတ္လမ္းတြင္ လွ်ပ္စီးသည္

လမ္းေပါင္းမ်ားစြာမွ စီးဆင္းႏိုင္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ေတာင္ေပၚတြင္ရွိေနေသာ ေရေလွာင္ကန္မွ

ေရမ်ားသည္ မတူကြဲျပားေသာ ေရပုိက္ေပါင္းမ်ားစြာမွ (အျပိဳင္ = parallel) သမုဒၵရာအတြင္းသုိ႔မေရာက္မီ

စီးဆင္းၾကသက့ဲသုိ႔ ျဖစ္ပါသည္။

Case Study

ေရကူအသင္းတစ္ခု၏ လက္ေထာက္မန္ေနဂ်ာျဖစ္သူ အမ်ိဳးသမီးသည္ တစ္စုံတစ္ရာေသာ ဓါတုပစၥည္းအား

ေရကူးကန္အတြင္းသုိ႔ထည့္သြင္းရန္ညႊန္ၾကားပါသည္။ သူမသည္ pump room ထသုိဲ႔ ဖိနပ္မပါဘဲ

၀င္ေရာက္ပါသည္။ အခန္းသည္ ေျမျပင္ညီေအာက္နိမ့္ေသာ ေနရာတြင္ ရွိျပီး ၾကမ္းျပင္တြင္

ေရမ်ားရိွပါသည္။ သူမသည္ ပလပ္စတစ္ drum အတြင္းသုိ႔ ေရ ၃၅-၄၀ ဂါလံမွ်ျဖည့္ျပီးေနာက္

ေရာသမေမြမည့္ေမာ္တာ၏ plug အား နံရံတြင္တပ္ဆင္ထားေသာ ၁၂၀ ဗို႔ outlet တြင္ တပ္ဆင္ကာ

ေမာ္တာကုိ ေမာင္းႏွင္လိုက္ပါသည္။ ေမာ္တာသည္ ေရႏွင့္ ဓါတုပစၥည္းမ်ားအား ေရာေမႊရန္အတြက္

ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ယင္း ေပ်ာ္ရည္အား ေရကူးကန္အတြင္းထည့္သြင္းရန္ျဖစ္ပါသည္။ drum

အတြင္းရိွေသာ ေရအတြင္းသုိ႔ ဓါတုပစၥည္းမ်ားအား ထည့္ရာတြင္ သူမ၏ ဘယ္ဖက္လက္သည္

ေရာသမေမြမည့္ ေမာ္တာႏွင့္ ထိလွ်က္ရွိပါသည္။ ေမာ္တာသည္ ground fault ျဖစ္ေနမည္မွာ

သိသာထင္ရွားပါသည္။ ထုိသုိ႔ ground fault ျဖစ္ေနသည့္အတြက္ ေမာ္တာတြင္ လွ်ပ္စစ္စီး၀င္ကာ

သူမသည္ ဓါတ္လုိက္ခံရေပသည္။ လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္ တစ္ေယာက္မွ drum အတြင္းရိွ ေရထတဲြင္
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မ်က္ႏွာနစ္လွ်က္္ ဓါတ္လိုက္ခံထားရသူအား ေတြ႔ရွိပါသည္။ ယင္း လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္မွ ဓါတ္လုိက္ခံရသူအား

ၾကိဳးစာဖယ္ရွားခဲ့ကာ ထိတ္လန္႔မိခဲ့ပါသည္။ ေဒသဆုိင္ရာ ေဆးရံုတစ္ခုသို႔ ေရာက္ရွိသည့္အခ်ိန္တြင္

လက္ေထာက္မန္ေနဂ်ာ အမ်ိဳးသမီးသည္ ေသဆံုးခဲ့ျပီးျဖစ္ပါသည္။

စုံစမ္း စစ္ေဆးမႈျပဳရာတြင္ ေရာသမေမြေသာ ေမာ္တာသည္ ဆုိးရြားေသာအေျခအေနတြင္ ရိွေနသည္ဟု

သက္ေသျပေနပါသည္။ power cord ၏ အဖုိဖက္အစြန္းမွ grounding pin အား ဖယ္ရွားထားခ့ဲျခင္း

ေၾကာင့္ faulty ground ကုိျဖစ္ေစပါသည္။ circuit အား ground fault circuit interrupter (GFCI)

တပ္ဆင္ထားခ့ဲေသာ္လည္း ေကာင္းမြန္စြာတပ္ဆင္ထားျခင္းမရိွခဲ့ပါ။ ေကာင္းမြန္စြာ ၀ါယာသြယ္တန္း

ထားျပီး GFCI သာ ေကာင္းမြန္စြာလုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါက ယင္းသည္ ေမာ္တာတြင္ျဖစ္ေပၚ လွ်က္ရွိေသာ

ground fault အား အာရံုခံမႈရရွိျခင္းေၾကာင့္ circuit အား de-energize လုပ္ေပးႏုိင္ေပသည္။

ထုိသုိ႔ေသာ ေသဆံုးမႈမ်ား အား တားဆီးႏိုင္ရန္ မည္သုိ႔လုပ္ေဆာင္သင့္ေၾကာင္း ေအာက္ပါတုိ႔ကုိ

စီစဥ္ထားသင့္ပါသည္။

 အလုပ္ရွင္အေနႏွင့္ ေမာ္တာအား ေကာင္းမြန္ေသာအေျခအေန ရွိေနေစရန္ ထားရိွသင့္ပါသည္။

power cord တုိ႔အား ပုံမွန္အတုိင္း စစ္ေဆးသင့္ကာ ground prongs မ်ား ပ်က္စီး

ေပ်ာက္ဆံုးေနပါက အစားထုိးသင့္ပါသည္။

 ေရကူးကန္ ပတ္၀န္းက်င္ေနရာအားလံုးရိွ electric circuit မ်ားအား ကၽြမ္းက်င္ေသာ

လွ်ပ္စစ္ပညာရွင္မ်ားျဖင့္ တပ္ဆင္သံုးစြဲသင့္ပါသည္။

 ဓါတ္လုိက္ခံရေသာ သူမအေနျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းအား ကုိင္တြယ္အသံုးျပဳမည္ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္

လွ်ပ္ကာဘြတ္ဖိနပ္ သုိ႔မဟုတ္ ရႈးဖိနပ္အား ၀တ္ဆင္သင့္ပါသည္။

 အလုပ္ရွင္အေနျဖင့္လည္း ဥပေဒမ်ားအား လိုက္နာသင့္ပါသည္။ NEC ၏ လုိအပ္ခ်က္အရ

ေရကူးကန္ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ ေမာ္တာမ်ားအား permanent grounding system

သံုးသင့္ပါသည္။ ယခုကိစၥ တြင္ regulation အား မလုိက္နာခဲ့ေပ။ ထုိ႔အတူ ေကာင္းမြန္ေသာ

ေရဆင္းစံနစ္မရိွေသာ ဧရိယာမ်ိဳးတြင္ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းအား တပ္ဆင္သံုးစြဲခြင့္မျပဳသင့္ေပ။

 OSHA ၏ လိုအပ္ခ်က္အရ အလုပ္ရွင္သည္ အႏၲရာယ္ ကင္းျပီး လြတ္လပ္လံုျခံဳေသာ

ပတ္၀န္းက်င္တစ္ခုကုိ ဖန္တီးေပးရမည္ျဖစ္ပါသည္။
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Electrical shock တစ္ခု မည္သုိ႔ ျဖစ္ေပၚေစပါသနည္း။

လွ်ပ္စီးသည္ လူ႔ခႏၶာကုိယ္အတြင္း ျဖတ္သန္းစီးဆင္းေစျခင္းျဖင့္ electrical shock ကုိျဖစ္ေပၚေစပါသည္။

လူ၏ ခႏၶာကုိယ္အတြင္း လွ်ပ္စီး စီးဆင္းရာတြင္ အေျခအေနေပါင္းမ်ားစြာရွိပါသည္။ မည္သုိ႔ေသာ

အခ်ိန္တြင္ျဖစ္ေစ၊ ဗို႔အား မတူညီေသာ ၀ါယာၾကိဳးႏွစ္ပင္အား ဆက္သြယ္လုိက္ပါက လွ်ပ္စစ္စီးဆင္း

ေပမည္ (ဆုိလိုသည္မွာ potential difference ျဖစ္ေပၚပါက လွ်ပ္စီး စီးမည္ဟု)။ သင့္၏ ခႏၶာကိုယ္သည္

၀ါယာမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္မိသည္ျဖစ္ေစ၊ သုိ႔မဟုတ္ လွ်ပ္စစ္လုပ္သားမ်ား ေခၚေ၀ၚသံုးစြဲသက့ဲသို႔

လွ်ပ္စီးပတ္လမ္းျပည့္သြားသည္ျဖစ္ေစ ျဖစ္တတ္ပါသည္။ သင္သည္ ႏွစ္ခုစလံုး (၀ါယာႏွစ္ပင္) ႏွင့္

ထိမိပါက လွ်ပ္စီးသည္ သင့္ခႏၶာကုိယ္အတြင္းသုိ႔ ျဖတ္သန္း စီးဆင္းေပမည္။

အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုရွိ အိမ္တြင္း ၀ါယာသြယ္တန္းမႈမ်ားတြင္ အနက္ေရာင္ ၀ါယာၾကိဳးမ်ားႏွင့္

အနီေရာင္ ၀ါယာၾကိဳးမ်ားသည္ ၁၂၀ ဗို႔အားအတြက္ျဖစ္ပါသည္။ အျဖဴေရာင္ ၀ါယာၾကိဳးသည္ 0 ဗို႔အား

အတြက္ျဖစ္ကာ ယင္းတုိ႔အား ground ျဖင့္ဆက္သြယ္ပါသည္။ ground သုိ႔ဆက္သြယ္ရာတြင္

တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ေျမၾကီးအတြင္း ရိုက္သြင္းထားေသာ conducting ground rod ျဖင့္ ဆက္သြယ္ပါသည္။

လွ်ပ္စစ္စီး၀င္ေနေသာ အနက္ေရာင္ ၀ါယာၾကိဳးအား ထိေနစဥ္တြင္ အျဖဴေရာင္ ႏ်ဴထရယ္ ၀ါယာၾကိဳးအား

လည္း ထိမိပါက သင့္ခႏၶာကုိယ္အတြင္းသုိ႔ လွ်ပ္စီး စီး၀င္ေပမည္။ ထုိအခါ သင့္တြင္ electrical shock

ျဖစ္ေပၚေပမည္။
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Electrical ground တစ္ခုႏွင့္ သင္သည္ ထိမေနလင့္ကစား shock တစ္ခုျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ပါသည္။ ၂၄၀

ဗို႔အား ရွိေနေသာ ေကဘယ္ ႏွစ္ခုႏွင့္ ထိေနပါကလည္း shock ရႏိုင္ပါသည္။ (ထုိသုိ႔ေသာ shock

ျဖစ္ေပၚရျခင္းမွာ ျပန္လွန္လွ်ပ္စီး အေျခအေနတြင္ ဓါတ္အား ရွိေနေသာ ၀ါယာတစ္ခုတြင္ +၁၂၀

ဗို႔အားရိွေနစဥ္တြင္ -၁၂၀ ဗို႔အား ရိွျပီး ဗို႔အားျခားနားမႈ ၂၄၀ဗုိ႔ ျဖစ္ေပၚျခင္း)။ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ားမွ

တစ္ဆင့္လည္း shock ရရွိႏိုင္ကာ ထုိသို႔ျဖစ္ရျခင္းမွာ ယင္းတုိ႔အား ေကာင္းမြန္စြာ ground ခ်မထားျခင္း

ေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ electrical shock ရရွိေနေသာ လူတစ္ဦးအား ထိမိပါကလည္း သင့္တြင္ shock

ရရွိႏုိင္ေပသည္။

Case Study

အသက္ ၃၀ အရြယ္ရွိ လွ်ပ္စစ္ကၽြမ္းက်င္သူတစ္ဦးသည္ rolling mill အသစ္တစ္လံုးတြင္ တပ္ဆင္ထား

ေသာ voltage regulating unit တစ္ခုအား စမ္းသပ္ေနသည့္ ကုမၸဏီတစ္ခု၏ ၀န္ေဆာင္မႈ ကုိယ္စားလွယ္

(service representative) အား ကူညီခဲ့ပါသည္။ လွ်ပ္စစ္ကၽြမ္းက်င္သူသည္ equipment ၏

ျပဳျပင္ထိမ္းသိမ္းမႈ လက္ကုိင္စာအုပ္အား သြားေရာက္ယူေဆာင္ေနစဥ္တြင္ ၀န္ေဆာင္မႈ ကုိယ္စားလွယ္

သည္ voltage regulator ၏ panel cover အား ဖြင့္ကာ ျပစ္ခ်က္ျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္ရာရွိေသာ ဗို႔အားနိမ့္

၀ါယာသြယ္တန္းမႈအား ေနာက္ေၾကာင္းလုိက္စစ္ေဆးရန္ ျပင္ဆင္ေနပါသည္။ (၀ါယာသြယ္တန္းထားမႈတြင္

အေရာင္သတ္မွတ္ထားျခင္းမရွိပါ။) ၀န္ေဆာင္မႈ ကုိယ္စားလွယ္သည္ ၀ါယာမ်ားအား စစ္ေဆးရန္ အျခားနီး

စပ္ရာ cabinet မ်ားအေပၚသုိ႔တက္ေရာက္ပါသည္။ လွ်ပ္စစ္ကၽြမ္းက်င္သူ ျပန္ေရာက္သည္ႏွင့္ control

cabinet အတြင္း လွ်ပ္ကာမရွိ (exposed) သည့္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ရွိေနေသာ electrical conductor
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မ်ားအနီးတြင္ လုပ္ငန္းစတင္လုပ္ေဆာင္ေနပါသည္။ လွ်ပ္စစ္ကၽြမ္းက်င္သူသည္ ဗို႔အားနိမ့္

၀ါယာၾကိဳးမ်ားအား ဆြဲေနစဥ္တြင္ ၀န္ေဆာင္မႈ ကိုယ္စားလွယ္မွ အေပၚမွ ေန၍ အမ်ိဳးအစားခြဲျခားေပး

လွ်က္ရွိပါသည္။ ရုတ္တရက္ဆုိသလုိ က္ုိယ္စားလွယ္သည္ လွ်ပ္စစ္ကၽြမ္းက်င္သူထံမွ ပုံမွန္မဟုတ္ေသာ

အသံကုိၾကားလုိက္ရသည့္အတြက္ ၾကည့္ရႈ႔ႏုိင္ရန္ေအာက္သုိ႔ဆင္း လုိက္ေသာအခါ လွ်ပ္စစ္ကၽြမ္းက်င္သူ

သည္ shock ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ တုန္ေနပါသည္။ ဆယ္မိနစ္ခန္႔အၾကာတြင္ ဓါတ္လုိက္ခံရသူအား

ႏွလံုအားကူမႈ (Cardiopulmonary resuscitation – CPR) ျပဳလုပ္ေစခဲ့ပါသည္။ ႏွစ္နာရီမွ်ၾကာျမင့္ျပီး

သည့္ေနာက္တြင္ ထိုသူကြယ္လြန္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့ျပီး ထုိသုိ႔ကြယ္လြန္ရျခင္းမွာ သူသည္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္

အား ရိွေနသည့္ electrical conductor ႏွင့္ ထိမိသည့္အတြက္ ျဖစ္ပါသည္။

ထုိသုိ႔ေသာ ထိခုိက္ဒဏ္ရာရျခင္းမ်ားမွ တားဆီးကာကြယ္ႏိုင္ရန္ အလုပ္ရွင္တုိ႔သည္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ား

အားလိုက္နာသင့္ပါသည္။

 Electrical control cabinet မ်ားအား မည္သုိ႔ေသာ ထိခိုက္ဒဏ္ရာ အနာတရ မျဖစ္ပဲ

ကုိင္တြယ္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ rule မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား ျပဌာန္းေပးျခင္း

 De-energizing (shutting off) လုပ္ျခင္းသည္ မည္မွ်အေရးၾကီးေၾကာင္း electrical system အား

ျပဳျပင္ထိမ္းသိမ္းမႈ မျပဳမီကပင္ ၀န္ထမ္းမ်ားအား အသိေပးအေၾကာင္းၾကားျခင္း

 Voltage regulating equipment မ်ားအား တပ္ဆင္သံုးစြဲရာတြင္ ၀ါယာသြယ္တန္းမႈအား color

code မ်ား သုံးစြဲျခင္း

 လုပ္သားမ်ားအား CPR လုပ္ကုိင္တတ္ေစရန္ သင္ၾကားေပးျခင္း။
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ေမာ္ဂ်ဴး ၁ - Quiz

ေအာက္ပါ Quiz မ်ားျဖင့္ ေမာ္ဂ်ဴးအတြင္း ပါရိွသည္မ်ားအတြက္ မိမိ၏ နားလည္ႏိုင္မႈအား စစ္ေဆးၾကည့္ပါ။

၁။ _________________ သည္ electrical force ကုိတိုင္းတာကာ ယင္းသည္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား

စီးဆင္းႏုိင္ေစရန္ တြန္းအားေပးပါသည္။

(က) အမ္ပီယာ

(ခ) ခုခံမႈ

(ဂ) ဗုိ႔အား

(ဃ) ရီလက္တန္႔

၂။ ________________ သည္ လွ်ပ္စီး ပမာဏအား တုိင္းတာရာတြင္အသံုးျပဳေသာ ယူနစ္ျဖစ္ပါသည္။

(က) အမ္ပီယာ

(ခ) ခုခံမႈ

(ဂ) ဗုိ႔အား

(ဃ) ရီလက္တန္႔

၃။ ________________ ၏ ယူနစ္သည္ အုမ္း (ohms)ျဖစ္ကာ လွ်ပ္စီး စီးဆင္းမႈအား ဆန္႔က်င္မႈကို

တိုင္းတာရာတြင္ အသံုးျပဳပါသည္။

(က) အမ္ပီယာ

(ခ) ခုခံမႈ

(ဂ) ဗုိ႔အား

(ဃ) ရီလက္တန္႔
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၄။ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္မဆုိ ၀ါယာႏွစ္ခုသည္ မတူညီေသာ ________________၊ ျဖစ္ခဲ့ပါက

လွ်ပ္စီးသည္ ယင္းတို႔အား ဆက္သြယ္ပါက ယင္းတုိ႔အၾကားတြင္ျဖတ္သန္း စီးဆင္းမည္ျဖစ္သည္။

(က) အလ်ား

(ခ) ဗုိ႔အား

(ဂ) ခုခံမႈ

(ဃ) အျမင့္

၅။ electrical ground ႏွင့္ သင္သည္ ထိေတြ႔ေနမႈ မရိွေသာ္လည္း electrical shock ရရိွႏိုင္ပါသည္။

(က) မွန္၏

(ခ) မွား၏
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ေမာ္ဂ်ဴး ၂။ Electrical Shock ၏ အႏၲရာယ္ၾကီးမားပံု

Electrical Shock ၏ ျပင္းထန္မႈ

Electrical shock ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ထိခုိက္ဒဏ္ရာရရိွမႈ ျပင္းထန္မႈသည္ ခႏၶာကုိယ္အတြင္း လွ်ပ္စီး ပမာဏ

မည္မွ်သည္ အခ်ိန္မည္မွ်ၾကာၾကာ စီးဆင္းသည္ဆုိေသာ အခ်က္ေပၚတြင္ မူတည္ေပသည္။ ဥပမာအား ျဖင့္

၁ အမ္ပီယာ၏ ဆယ္ပုံတစ္ပုံမွ် သည္ လူ႔ခႏၶာကုိယ္အတြင္း ၂ စကၠန္႔မွ် ျဖတ္သန္းစီးဆင္းမႈသည္

လူတစ္ေယာက္အား ေသဆံုးေစသည့္ လုံေလာက္ေသာအခ်က္ျဖစ္ပါသည္။

လူတစ္ေယာက္အေနျဖင့္ လက္ႏွင့္လက္ေမာင္းပုိင္းမွ ၾကြက္သားမ်ားအား ေကာင္းမြန္စြာ ဆက္လက္

ထိန္းခ်ဳပ္လုပ္ေဆာင္သြားေစႏိုင္ေသာ ကုိယ္တြင္းပုိင္း လွ်ပ္စီးပမာဏ သည္ ၁၀မီလီအမ္ပီယာ ေအာက္

နည္းေပသည္။

လွ်ပ္စီးပမာဏ ၁၀ အမ္ပီယာထက္ေက်ာ္လြန္ပါက paralyze သုိ႔မဟုတ္ ၾကြက္သားမ်ား “Freeze”

ျဖစ္သြားတတ္ကာ ထုိသူသည္ ကုိင္တြယ္ထားေသာ ကရိယာ၊ ၀ါယာ သို႔မဟုတ္ အျခားေသာ ပစၥည္းမ်ားကုိ

လြတ္ခ်ႏုိင္ရန္ မစြမ္းႏုိင္ေတာ့ေပ။ ထုိိအခ်ိန္တြင္ လွ်ပ္စစ္စီးေနေသာ ပစၥည္းအား ပိုမိုတင္းက်ပ္စြာ

ကုိင္တြယ္မိျခင္းေၾကာင့္ shock ျဖစ္ေစေသာ လွ်ပ္စီးဒဏ္ကုိ ၾကာရွည္စြာခံစားရေစပါသည္။ ထုိသုိ႔ေသာ

အေၾကာင္းေၾကာင့္ လက္တြင္ကိုင္တြယ္သံုးစြဲရေသာ ကရိယာတုိ႔သည္ shock ျဖစ္ေစႏိုင္ေသာေၾကာင့္

အလြန္အႏၲရာယ္ၾကီးမားပါသည္။

လက္တြင္ကုိင္ထားေသာ ပစၥည္းကရိယာအား လြတ္မခ်ႏုိင္ပါက လွ်ပ္စီးသည္ သင္၏

ခႏၶာကုိယ္တစ္ေလ်ာက္ အခိ်န္ၾကာျမင့္စြာ ဆက္လက္စီးဆင္းေနမည္ျဖစ္ကာ အသက္ရႈေစရန္

အားျပဳေပးေသာ ၾကြက္သားမ်ား မထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေတာ့ျခင္းေၾကာင့္ အသက္ရႈရပ္တန္႔သည္အထိ

ျဖစ္တတ္ပါသည္။ အခ်ိန္အတုိင္းအတာ တစ္ခုမွ် အသက္ရႈ ရပ္တန္႔ျခင္းျဖစ္ေပၚႏုိင္ပါသည္။

ဗို႔အား ၄၉ဗို႔ေအာက္နိမ့္ေသာ အေျခအေနတြင္ electrical shock ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ထုိအခ်ိန္တြင္စီးေသာ

လွ်ပ္စီးသည္ လူမ်ားကုိ အသက္ရႈ ရပ္တန္႔ေစပါသည္။ ၃၀မီလီအမ္ပီယာမွ်ေသာ လွ်ပ္စီးသည္

အသက္ရႈရပ္ျခင္းကုိ အျမလုိဲလုိ ျဖစ္ေစပါသည္။

လွ်ပ္စီးပမာဏ ၇၅ အမ္ပီယာထက္ေက်ာ္လြန္ပါက ventricular fibrillation (အလြန္လွ်င္ျမန္ေသာ

ႏွလံုးခုန္မႈ မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္း) ျဖစ္ေစပါသည္။ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္လိုက္ခံရေသာသူအား defibrillator

ဟုေခၚသည့္ အထူးကရိယာအား အသံုးျပဳကာ ကယ္တင္မႈ မျပဳႏုိင္ခဲ့ပါက ယင္းအေျခအေနတြင္

မိနစ္အနည္းငယ္အတြင္း အသက္ေသဆံုးသည္အထိျဖစ္ႏိုင္ေပသည္။
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လွ်ပ္စီးပမာဏ ၅ အမ္ပီယာထက္ေက်ာ္လြန္ပါက တစ္ရႈးမ်ား ေလာင္ၾကြမ္းသြားေပမည္။

ေအာက္ပါ ဇယားတြင္ အိမ္သံုးဗို႔အား အေျခအေနတြင္ လွ်ပ္စီးပမာဏ အတုိင္းအတာမ်ားတစ္ခုစီအတြင္း

အျမဲလိုလုိျဖစ္ေစေသာ အခ်က္မ်ားအား ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ထိခိုက္မႈ အခ်ိန္ကာလၾကာျမင့္ပါက

ဓါတ္လုိက္ခံရသူအတြက္ အႏၲရာယ္ ပိုမိုၾကီးမားလာေစပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ၁၀၀ မီလီအမ္ပီယာ

ပမာဏမွ်အား ၃ စကၠန္႔ခန္႔ ျဖတ္သန္းမိေစခဲ့ပါက ယင္း အေျခအေနသည္ ၉၀၀ မီလီအမ္ပီယာ

မွ်ေသာလွ်ပ္စီးသည္ အလြန္ေသးငယ္ေသာ ၀.၀၃ စကၠန္႔မွ် ျဖတ္သန္းစီးဆင္းသည္ႏွင့္ အေျခအေနခ်င္း

တူညီ ေပသည္။

လူသားတုိ႔၏ ၾကြက္သားတည္ေဆာက္မႈပုံသ႑န္သည္လည္း ကြဲျပားမႈရွိပါသည္။ ၾကြက္သား တစ္ရႈးနည္း

ေသာ သူမ်ားသည္ လွ်ပ္စီးနည္းေသာ အေျခအေနတြင္ပင္ ထိခို္က္မႈ ရွိႏိုင္ေပသည္။ ဗို႔အားနည္းသည္

ဆုိေစကာမူ အႏၲရာယ္ရွိကာ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရိွမႈ အတုိင္းအတာ သည္

လွ်ပ္စီးပမာဏ တစ္ခုတည္းအေပၚတြင္မူတည္မေနဘဲ ခႏၶာကုိယ္မွ လွ်ပ္စီးပတ္လမ္းႏွင့္ ထိေတြ႔ေနေသာ

အခ်ိန္အတုိင္းအတာေပၚတြင္လည္း မူတည္ေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။
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ဗုိ႔အားနိမ့္ျခင္းသည္ အႏၲရာယ္နည္းပါသည္ဟု မဆုိလုိပါ။

ခႏၶာကုိယ္အတြင္းစီးသည့္ လွ်ပ္စီးA၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ

လွ်ပ္စီးပမာဏ တုန္႔ျပန္သက္ေရာက္မႈ

၁ မီလီအမ္ပီယာ ၾကက္သီးထရံုမွ်။

၅ မီလီအမ္ပီယာ Shock အနည္းငယ္မွ်ခံစားရ။ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္

သုိ႔ေသာ္ မနာက်င္။ လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ထသြား ထလာ

လုပ္ႏိုင္။ သုိ႔ေသာ္ ဂရုမျပဳပဲ ျပင္းျပင္း ထန္ထန္လႈပ္ရွား ပါက

ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရရိွႏိုင္။

၆ - ၂၅ မီလီအမ္ပီယာ (အမ်ိဳးသမီး)B

၉ - ၃၀ မီလီအမ္ပီယာ (အမ်ိဳးသား)

နာက်င္ေစသည့္ shock ျဖစ္ျခင္း။ၾကြက္သား ထိန္းခ်ဳပ္မႈ

မျပဳလုပ္ႏိုင္ေတာ့။ ယငး္သုိ႔ေသာ လွ်ပ္စီးပမာဏအား

“freezing current” စတင္မႈ ပမာဏ ဟုေခၚႏုိင္။ ထသြား

ထလာ မလုပ္ႏိုင္။

၅၀ - ၁၅၀ မီလီအမ္ပီယာ အေတာ္ နာက်င္သည့္ shock ျဖစ္မႈ။ အသက္ရႈရပ္ျခင္း၊

ျပင္းထန္ေသာ ၾကြက္သား ရႈံ႔ျခင္း။ Flexor muscle မ်ား

မလႈပ္ရွားႏုိင္၊ Extensor muscle မ်ား ျပင္းထန္စြာ push

away ျဖစ္ျခင္း၊ ေသဆံုးသည္အထိျဖစ္ႏိုင္။

၁၀၀၀ - ၄၃၀၀ မီလီအမ္ပီယာ (၁ မွ

၄.၃ အမ္ပီယာ)

ႏွလံုးမွ ေသြးတြန္းထုတ္မႈ ပုံမမွန္ျဖစ္။ ၾကြက္သားမ်ားရႈံ႔ျခင္းႏွင့္

နာဗ္ေၾကာမ်ားပ်က္စီးျခင္းျဖစ္ေပၚ။ ေသဆံုးျခင္းျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရိွ။

၁၀ ၀၀၀ မီလီအမ္ပီယာ (၁၀ အမ္ပီယာ) ႏွလံုးရပ္ျခင္းႏွင့္ ဆိုးရြားေသာ ေလာင္ကၽြမ္းမႈျဖစ္။ ေသဆံုးမႈျဖစ္

ႏိုင္။

၁၅ ၀၀၀ မီလီအမ္ပီယာ (၁၅ အမ္ပီယာ) စံျပဳ ျဖဳစ္ သုိ႔မဟုတ္ ဆားကစ္ဘေရကာမ်ားေၾကာင့္ circuit

အား open ျဖစ္ေစသည့္ အနိမ့္ဆံုး overcurrent

A. ထုိသုိ႔ေသာ အက်ိဳးဆက္မ်ားသည္ ဗုိ႔အား ၆၀၀ ေအာက္နိမ့္ေသာအေျခအေနတြင္ျဖစ္ပါသည္။

ျမင့္မားေသာ ဗို႔အား အေျခအေနတြင္လည္း ဆုိးရြားျပင္းထန္ေသာ ေလာင္ကၽြမ္းနာမ်ား ျဖစ္ေပၚႏုိင္

ပါသည္။
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B. ၾကြက္သားႏွင့္ အဆီပါ၀င္မႈ ကြဲျပားမႈတုိ႔သည္ shock ျပင္းထန္မႈ အေျခအေနအေပၚတြင္ အက်ိဳး

သက္ေရာက္ မႈရွိပါသည္။

ျမင့္မားေသာ ဗုိ႔အား

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ စြမ္းအင္ဌာနမွ Electrical Safety Guidelines မ်ားမွ ဗို႔အား ၆၀၀

ထက္ေက်ာ္လြန္ပါက ဗို႔အားျမင့္ဟု သတ္မွတ္ပါသည္။ ထုိ႔အတူ OSHA မွ လည္း မည္သို႔ေသာ

အသံုးျပဳသည့္ electrical service ဗို႔အား ၆၀၀ဗို႔ထက္ေက်ာ္လြန္ပါက ဗို႔အားျမင့္ ဟူ၍သာ

သတ္မွတ္ပါသည္။

တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ထုိသုိ႔ ျမင့္မားေသာ ဗို႔အားမ်ားသည္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရမႈအား ပိုမိုျဖစ္ေပၚေစပါသည္။

ျမင့္မားေသာ ဗုိ႔အားတုိ႔သည္ ျပင္းထန္ေသာ ၾကြက္သား ရႈံ၀င္မႈကိုျဖစ္ေစပ့ါသည္။ ထုိ႔အခါ မွ်ေျခမရိွေတာ့ဘဲ

ျပဳတ္က်တတ္ျခင္းေၾကာင့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ေသဆံုးသည္အထိျဖစ္တတ္ကာ

လည္ပတ္ေနေသာ စက္မ်ားေပၚသုိ႔ ျပဳတ္က်ပါက သင့္အား ၾကိတ္မိသည္အထိ ျဖစ္တတ္ပါသည္။

ျမင့္မားေသာ ဗို႔အားတုိ႔ သည္ ျပင္းထန္ေသာ ေလာင္ကၽြမ္းနာမ်ားကုိလည္း ရရွိေစပါသည္။

ဗို႔အား ၆၀၀ တြင္ ခႏၶာကုိယ္အတြင္း ျဖတ္သန္းစီးဆင္းမည့္ လွ်ပ္စီးသည္ ၄ အမ္ပီယာထက္ပိုမိုႏိုင္ကာ

ႏွလံုးက့ဲသို႔ေသာ ကုိယ္တြင္းပုိင္း အဂၤါမ်ားအား ပ်က္စီးေစပါသည္။ ျမင့္မားေသာ ဗို႔အားတုိ႔သည္

ေလာင္ကၽြမ္းနာမ်ားကုိလည္းျဖစ္ေစပါသည္။ ထို႔အျပင္ ကိုယ္တြင္းပိုင္း ေသြးေၾကာမ်ားကုိလည္း

ခေဲစပါသည္။ ထိေသာေနရာတစ္၀ိုက္ရွိ နာဗ္ေၾကာတုိ႔သည္လည္း ပ်က္စီးတတ္ပါသည္။ ၾကြက္သားမ်ား

ရႈံ၀င္သြားျခင္းေၾကာင့္ အရုိးက်ိဳးျခင္းျဖစ္ေပၚႏုိင္သလုိ အျမင့္မွ ျပဳတ္က်ျခင္းေၾကာင့္လည္း အရုိးက်ိဳးႏိုင္ပါ

သည္။
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ျမင့္မားေသာ ဗို႔အားေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚေသာ လွ်ပ္စီးေၾကာင့္ ထိခိုက္ခံရသူသည္ ဓါတ္လုိက္မခံရေသာ္လည္း

လက္ႏွင့္ ေျခေထာက္တို႔တြင္ ျပင္းထန္ေသာ ေလာင္ကၽြမ္းနာမ်ား ျဖစ္တတ္သည့္ သာဓကမ်ားရိွပါသည္။

ထုိသုိ႔ေသာ အေျခအေနတြင္ လွ်ပ္စီးသည္ ေျခေထာက္သုိ႔မဟုတ္ လက္ စသည့္ အစိတ္အပုိင္းကုိသာ

အျခားေသာ conductor သုိ႔ မစီးကူးမီ ျဖတ္သန္းျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ လွ်ပ္စီးသည္

ရင္ေခါင္းပုိင္းေနရာသုိ႔ ျဖတ္သန္းစီးဆင္းျခင္းမရိွသည့္ အတြက္ အသက္ေသဆံုးျခင္းအထိ မျဖစ္ေသာ္လည္း

ထိခိုက္ခံရသူ အေနႏွင့္ ရုပ္ပ်က္ဆင္းပ်က္ျဖစ္သည္အထိ ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရႏိုင္ပါသည္။ အကယ္၍

လွ်ပ္စီးသည္ ရင္ေခါင္းပုိင္းသုိ႔ ျဖတ္သန္းစီးဆင္းခ့ဲသည္ျဖစ္ေသာ္ ထိုသူသည္ ဓါတ္လုိက္ခံရသည္မွာ

ေသခ်ာသက့ဲသို႔ျဖစ္ပါသည္။ ျပင္းထန္ေသာ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရရွိမႈ

အေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ လွ်ပ္စီးသည္ လက္မွတစ္ဆင့္ ေျခဖ၀ါးသုိ႔တုိင္ေအာင္ စီးဆင္းျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။

ထုိသုိ႔စီးဆင္းရာလမ္းေၾကာင္းတြင္ ႏွလံုးႏွင့္ အဆုတ္တုိ႔ ပါ၀င္ေနပါသည္။ ထုိသုိ႔ေသာ shock မ်ိဳးသည္

အသက္ေသဆံုးျခင္းကုိ ျဖစ္ေစပါသည္။

ျပင္းထန္ေသာ shock သည္ ခႏၶာကုိယ္အား ျမင္ႏိုင္ ခန္႔မွန္းႏုိင္သည္ထက္ ပိုမိုပ်က္စီးမႈျဖစ္ေစပါသည္။

ထိခိုက္ခံရသူသည္ ကုိယ္တြင္းပိုင္း ေသြးယုိစိမ့္မႈ ႏွင့္ တစ္ရႈးမ်ား၊ နာဗ္ေၾကာမ်ားႏွင့္ ၾကြက္သားမ်ား

ပ်က္စီးျခင္းတုိ႔ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ electric shock ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ မျမင္ရေသာ

ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈမ်ားေၾကာင့္ တစ္ေျဖးေျဖးမွ ေသဆံုးျခင္းလည္း ျဖစ္တတ္ပါသည္။ Shock ျဖစ္ျခင္းသည္

ေနာင္ျဖစ္လာရန္ရိွေသာ အက်ိဳးဆက္မ်ားအတြက္ အစပထမပင္ျဖစ္ပါသည္။ လွ်ပ္စီးပမာဏ သည္

ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရရွိေစရန္ ေသးငယ္ေသာ ပမာဏျဖစ္သည္ သည္ဆုိေသာ္ျငား သင္၏ shock
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ရရွိမႈအေပၚတြင္ တုန္႔ျပန္မႈသည္ ျပဳတ္က်ျခင္း အစရိွသည္တုိ႔ကုိ ျဖစ္ေစကာ ဖူးေရာင္ျခင္း၊ အရုိးက်ိဳးျခင္းႏွင့္

ေသဆံုးျခင္းျဖစ္ေလာက္သည္အထိ ျဖစ္တတ္ပါသည္။

Shock ျဖစ္မႈ အခ်ိန္ကာလ ၾကာျမင့္မႈသည္လည္း ျဖစ္ေပၚေသာ ထိခုိက္မႈအေပၚတြင္ ၾကီးစြာအက်ိဳး

သက္ေရာက္မႈ ရွိပါသည္။ shock ျဖစ္ခိ်န္သည္တုိေတာင္းပါက နာက်င္မႈကုိသာ ရရွိႏိုင္ပါသည္။

စကၠန္႔အနည္းငယ္မွ် ပိုမိုေသာ shock မ်ိဳးသည္ ပိုမိုျပင္းထန္ကာ စီးေသာ လွ်ပ္စီးပမာဏသာ ျမင့္မားပါက

ႏွလံုးမွ ေသြးညွစ္ထုတ္မႈ အားနည္းသြားကာ ယင္း၏လႈပ္ရွားမႈရပ္တန္႔သြားႏိုင္ပါသည္။ ေသးငယ္ေသာ

power drill ပင္ျဖစ္လင့္ကစား ယင္းမွ အသံုးျပဳေသာ လွ်ပ္စီးသည္ လူတစ္ေယာက္အား အသက္ဆံုးရႈံး

သြားေစႏုိင္ေသာ လွ်ပ္စီး၏ အဆ ၃၀ မွ် သံုးစြဲသည္ကုိ သတိျပဳမိသင့္ပါသည္။ အေတာ္အတန္ျမင့္မားေသာ

လွ်ပ္စီးေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ shock သည္ အခ်ိန္ကာလ ၾကာျမင့္ခဲ့ပါက လူကုိေသေစႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္

shock ျဖစ္ေသာ အခ်ိန္သည္ တုိေတာင္းျပီး လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ထိေနေသာ အပုိင္းအား ဖယ္ရွားႏိုင္ခဲ့ပါက

ႏွလံုးသည္ မပ်က္စီးခဲ့ပါက ပုံမွန္ႏွလုံးခုန္ႏႈံးကုိ ျပန္လည္ရရွိေစပါသည္။ ထုိသုိ႔ေသာ ျပန္လည္ေကာင္းမြန္မႈ

မွာ လြန္စြာရွားပါးပါသည္။

လွ်ပ္စီးပမာဏ

ခႏၶာကုိယ္အတြင္းျဖတ္သန္းစီးဆင္းေသာ လွ်ပ္စီးပမာဏသည္ electrical shock မည္မွ် ျပင္းထန္သည္

ဆုိေသာအခ်က္ေပၚတြင္ လႊမ္းမိုးမႈ ရွိပါသည္။ ဗို႔အားျမင့္မားေလေလ လွ်ပ္စီးပမာဏမ်ားမ်ားကုိ

ျဖစ္ေစပါသည္။ထို႔ေၾကာင့္ ဗို႔အားျမင့္မႈသည္ ပုိမိုၾကီးမားေသာ ေဘးအႏၲရာယ္ကုိျဖစ္ေစပါသည္။

ခုခံမႈေၾကာင့္ လွ်ပ္စီးအား ေႏွးေကြးေစပါသည္။ ခုခံမႈနိမ့္ (ေအစီလွ်ပ္စစ္တြင္ အင္ပီးဒန္႔စ္ impedance

ဟုေခၚသည္။) ျခင္းသည္ လွ်ပ္စီးကုိ ပို၍ျမင့္မားစြာ စီးဆင္းေစပါသည္။

ေခ်ာက္ေသြ႔ေသာ အေရျပားသည္ ခုခံမႈ ၁၀၀ ၀၀၀ အုမ္းႏွင့္ အထက္ မွ်ရွိႏိုင္ပါသည္။

စိုစြတ္ေသာအေရျပားသည္ ခုခံမႈအားျဖင့္ ၁၀၀၀ အုမ္းမွ်သာ ရွိပါသည္။ စုိစြတ္ေသာေနရာတြင္ အလုပ္လုပ္

ကုိင္ရေသာ အေျခအေန သုိ႔မဟုတ္ ျပတ္ရွေနေသာ အေရျပားတို႔သည္ ခုခံမႈကုိ သိသာထင္ရွားစြာ

ေလ်ာ့က်ေစပါသည္။ စိုစြတ္ေသာ အေရျပားသည္ ခႏၶာကုိယ္အတြင္း လွ်ပ္စီးကုိ ပိုမိုလြယ္ကူစြာစီးဆင္း

ေစကာ ျပင္းထန္ေသာ shock ကုိျဖစ္ေစပါသည္။ ေနရာတစ္ခုအား သက္ေရာက္အား တစ္ခုျဖင့္

ထိမိသည္ျဖစ္ေစ၊ ထိေသာ ဧရိယာအက်ယ္အ၀န္းၾကီးသည္ျဖစ္ေစ ခုခံမႈသည္ နိမ့္ပါးသည္ျဖစ္ရာ

ပိုမိုျပင္းထန္ေသာ shock ကုိျဖစ္ေစပါသည္။
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လွ်ပ္စီး

ခႏၶာကုိယ္အတြင္း ျဖတ္သန္းစီးဆင္းေသာ လွ်ပ္စီးလမး္ေၾကာင္းသည္ shock ၏ ျပင္းထန္မႈအေပၚတြင္

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိပါသည္။ ႏွလံုးသုိ႔မဟုတ္ နာဗ္ေၾကာစံနစ္ သို႔လွ်ပ္စီးျဖတ္သန္းသြားျခင္းသည္

အႏၲရာယ္အၾကီးဆံုးျဖစ္ပါသည္။ သင္၏ ဦးေခါင္းသည္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားရိွေနေသာ ၀ါယာၾကိဳးႏွင့္ ထိမိပါက

သင္၏ နာဗ္ေၾကာအဖြဲ႔သည္ ပ်က္စီးသြားႏုိင္ေပသည္။ သင့္ခႏၶာကုိယ္၏ အျခားတစ္ဖက္သည္

ေျမဓါတ္ရေနျပီး လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားရိွေသာ အစိတ္အပုိင္းအား လက္တစ္ဖက္ျဖင့္ ထိမိပါက သင္၏

ရင္အုပ္ပိုင္းသုိ႔ လွ်ပ္စီးျဖတ္သန္းသည့္အတြက္ေၾကာင့္ သင္၏ ႏွလုံးႏွင့္ အဆုတ္ပိုင္းတုိ႔သည္

ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရိွရန္ ေသခ်ာသေလာက္ရွိေပသည္။

Case Study

စက္ျပင္တစ္ဦးသည္ ေဆာင္းကာလအၾကိဳအျဖစ္ oil furnace တစ္ခုအား ျပဳျပင္ထိမ္းသိမ္းရန္ customer

တစ္ဦး၏ အိမ္သုိ႔ ေရာက္ရွိလာပါသည္။ customer သည္ အိမ္မွ ထြက္သြားျပီး မိနစ္ ၉၀

မွ်ၾကာျပီးေနာက္ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာပါသည္။ service truck သည္ လမ္းမေပၚတြင္ ရွိေနေသေၾကာင္း

သူမအေနႏွင့္ သတိျပဳမိသည္။ ေနာက္ထပ္ ၂ နာရီေက်ာ္ေက်ာ္မွ်ၾကာျပီးေသာအခါ သူမသည္

ငုံ႔၀င္၍တြားသြားရေသာေနရာ (crawl space) မွ ဓါတ္မီးျဖင့္ စက္ျပင္လုပ္သားအား ရွာေဖြေသာ္လည္း

သူ႔အား မျမင္မိေပ။ ထုိအခါသူမသည္ oil furnace လာေရာက္ျပဳျပင္ေသာ စက္ျပင္လုပ္သား

အလုပ္လုပ္ေသာ ကုမၸဏီ၏ ပိုင္ရွင္ထံသို႔ဖုန္းဆက္ပါသည္။ သူသည္ crawl space အား ရွာေဖြရာ

စက္ျပင္လုပ္သားသည္ furnace ၏ အေရွ႔ဖက္တြင္ တံေတာင္ဆစ္ေထာက္လွ်က္ ေမွာက္လွ်က္

အေနအထားျဖင့္ ျမင္ေတြ႔ခဲ့ပါသည္။ ေဒသဆုိင္ရာ လက္ေထာက္ ေသမႈေသခင္းစံုစမ္းေရးအရာရိွမွ

စက္ျပင္လုပ္သား ေသဆံုးေၾကာင့္ ယင္းေနရာတြင္ပင္ အသိေပးထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။ စက္ျပင္လုပ္သားတြင္

ဦးေခါင္းထိပ္ဖက္ႏွင့္ ညာဖက္တံေတာင္ဆစ္တို႔တြင္ လွ်ပ္စစ္ေၾကာင့္ ေလာင္ကၽြမ္းရာမ်ားေတြ႔ရိွရပါသည္။

ထုိသို႔ေသာ ထိခိုက္မႈ ျဖစ္ျပီးေနာက္ လွ်ပ္စစ္ကၽြမ္းက်င္သူမွ အခင္းျဖစ္ရာ ေနရာအား စစ္ေဆးပါသည္။

furnace သုိ႔ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ပို႔လႊတ္မႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ေသာ toggle switch သည္ “OFF” အေနအထားတြင္

ရွိေနပါသည္။ လွ်ပ္စစ္ကၽြမ္းက်င္သူမွ ၀ါယာသြယ္တန္းမႈသည္ မွားယြင္းျပီး အႏၲရာယ္ရွိသည့္ အေနအထား

ျဖစ္သည္ဟု မွတ္ခ်က္ျပဳပါသည္။
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သီတင္းႏွစ္ပတ္မွ်ၾကာျမင့္ျပီးေနာက္ ေဒသဆုိင္ရာ လွ်ပ္စစ္စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးမႈး သည္ေနာက္တစ္ၾကိမ္

စစ္ေဆးမႈကုိျပဳပါသည္။ သူသည္ toggle switch ရွိ မွားယြင္းေသာ ၀ါယာသြယ္တန္းမႈအေနအထားအား

ရွာေဖြေတြ႔ရွိျပီး ယင္း toggle switch သည္ “OFF” ျဖစ္ေနေသာ အေနအထားမွာပင္ furnace ထံသို႔

လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားကုိ စီးဆင္းေနေစသည္ကုိ ေတြ႕ရိွရပါသည္။ ကုမၸဏီပိုင္ရွင္မွ ေသဆံုးသြားခဲ့သည့္

စက္ျပင္လုပ္သားသည္ တိက်ေသခ်ာသူတစ္ဦးျဖစ္ေၾကာင္းမွတ္ခ်က္ျပဳပါသည္။ ေသဆံုးသူသည္ ယခင္

စက္ျပင္ႏွင့္ ယွဥ္လွ်င္ furnace အား ျပဳျပင္ထိမ္းသိမ္းမႈလုပ္ငန္းစဥ္အား ပိုမိုက်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔

လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္အတြက္ ထုိသုိ႔ေသာ လွ်ပ္စစ္အႏၲရာယ္ႏွင့္ ၾကံဳေတြ႔မႈျဖစ္ရသည္ဟု ထင္ရေပသည္။

ေအာက္ပါအခ်က္တုိ႔ကိုလိုက္နာျခင္းျဖင့္ ေသဆံုးျခင္းအား တားဆီးႏိုင္ပါသည္္။

 ေသဆံုးသူသည္ လွ်ပ္စီးပတ္လမ္း တြင္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား မရွိေၾကာင္းကုိ ေသခ်ာစြာ

စစ္ေဆးစမ္းသပ္ သင့္ပါသည္။

 အလုပ္ရွင္အေနျဖင့္လည္း လုပ္သားအား သင့္ေလ်ာ္ေသာ ပစၥည္းကရိယာမ်ားႏွင့္ သင္တန္းမ်ား

အား ပံ့ပိုးေပးသင့္ပါသည္။ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း လံုျခံဳမႈႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ပစၥည္းကရိယာမ်ား

အသံုးျပဳေစသင့္ပါ သည္။ ယခုလုိျဖစ္ရပ္မ်ိဳးတြင္ ရိုးရွင္းေသာ ပတ္လမ္းစစ္ tester သည္ပင္လွ်င္

ေသဆံုးသူ၏ အသက္အား ကယ္တင္ႏုိင္စြမ္းရွိေပမည္။

 အိမ္တြင္းတပ္ဆင္သုံးစြဲေသာ ၀ါယာသြယ္တန္းမႈတုိ႔သည္ National Electrical Code (NEC) ႏွင့္

ကုိက္ညီမႈ ရိွေနေစရပါမည္။ NEC မတုိင္မီကတည္းက တပ္ဆင္သံုးစြဲခဲ့သည့္ ၀ါယာသြယ္တန္း

မႈမ်ိဳးျဖစ္ပါက ယင္းတုိ႔၏ တပ္ဆင္သြယ္တန္းမႈစံနစ္သည္ လံုျခံစိတ္ခ်ရမႈရွိေနရမည္ျဖစ္ပါသည္။
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ေမာ္ဂ်ဴး ၂ - Quiz

ေအာက္ပါ Quiz မ်ားျဖင့္ ေမာ္ဂ်ဴးအတြင္း ပါရိွသည္မ်ားအတြက္ မိမိ၏ နားလည္ႏိုင္မႈအား စစ္ေဆးၾကည့္ပါ။

၁။ electrical shock ေၾကာင့္ျဖစ္ရေသာ ျပင္းထန္ေသာ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈသည္ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထား

ေသာ မည္သည့္အခ်က္ႏွစ္ခုအေပၚတြင္ မွီတည္သနည္း။

(က) ခုခံမႈ၊ ဗို႔အား

(ခ) အမ္ပီယာ၊ ၾကာျမင့္ခ်ိန္

(ဂ) ၾကာျမင့္ခ်ိန္၊ ဗို႔အား

(ဃ) ခုခံမႈ၊ ၾကာျမင့္ခ်ိန္

၂။ ဗို႔အားသည္ ________________ မွ်ေလာက္ေသးငယ္ခ်ိန္တြင္ စီးေသာ လွ်ပ္စီးေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚေသာ

shock သည္ လူမ်ားအား အသက္ရႈရပ္တန္႔ေစပါသည္။

(က) ၆၀၀

(ခ) ၁၂၅

(ဂ) ၄၉

(ဃ) ၆

၃။ လွ်ပ္စီးပမာဏ ________________ သည္ နာက်င္ေစေသာ shock ၊ အသက္ရႈရပ္ျခင္း ႏွင့္

ျပင္းထန္ေသာ ၾကြက္သားရႈံ႔ျခင္းကုိ ျဖစ္ေစသည္။

(က) ၁ - ၁၀၀ မီလီအမ္ပီယာ

(ခ) ၆ - ၂၅ မီလီအမ္ပီယာ

(ဂ) ၁၀ - ၄၀ မီလီအမ္ပီယာ

(ဃ) ၅၀ - ၁၅၀ မီလီအမ္ပီယာ
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၄။ ________________ ဗို႔ တြင္ ခႏၶာကုိယ္အတြင္းျဖတ္သန္းစီးဆင္းေသာ လွ်ပ္စီးသည္ ၄

အမ္ပီယာထက္ ေက်ာ္လြန္ေပမည္ျဖစ္ကာ ႏွလံုးက့ဲသုိ႔ေသာ အတြင္းပုိင္း ကုိယ္အဂၤါမ်ားအား

ပ်က္စီးေစပါသည္။

(က) ၆၀၀

(ခ) ၄၈၀

(ဂ) ၁၂၀

(ဃ) ၅၀

၅။ မည္သုိ႔ေသာ ေအာက္ပါအေျခအေနမ်ားတြင္ အနိမ့္ဆံုးခုခံမႈကိုျဖစ္ေစျပီး shock ျဖစ္ခ်ိန္တြင္

ထိခိုက္ဒဏ္ရာရႏုိင္မႈ ပိုမိုျမင့္မားပါသနည္း။

(က) ညစ္ေပေသာ အေရျပား

(ခ) ေျခာက္ေသြ႔ေသာ အေရျပား

(ဂ) စိုစြတ္ေသာ အေရျပား

(ဃ) ပါးလႊာေသာ အေရျပား
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ေမာ္ဂ်ဴး ၃ ။ လွ်ပ္စစ္ေၾကာင့္ ေလာင္ကၽြမ္းနာျဖစ္မႈမ်ား

အျဖစ္အမ်ားဆံုးေသာ ထိခုိက္ဒဏ္ရာ ရမႈမ်ားမွာ အဘယ္နည္း။

shock ႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ အသက္ေသဆံုးမႈက့ဲသုိ႔ မျပင္းထန္သည့္ အျဖစ္အမ်ားဆံုးမွာ အပူေလာင္ကၽြမ္းမႈ

ပင္ျဖစ္ပါသည္။ လွ်ပ္စစ္ေၾကာင့္ အပူေလာင္ကၽြမ္းနာျဖစ္မႈမ်ားအား အမ်ိဳးအစား သုံးမ်ိဳးခြဲျခားႏုိင္ကာ

လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေလာင္ကၽြမ္းမႈ၊ မီးပန္းေလာင္ကၽြမ္းမႈ ႏွင့္ အပူကပ္မိျခင္းေၾကာင့္ေလာင္ကၽြမ္းမႈ

တုိ႔ျဖစ္ပါသည္။ လူတစ္ဦးသည္ လွ်ပ္စစ္သြယ္တန္းထားမႈ သုိ႔မဟုတ္ ေကာင္းမြန္စြာျပဳျပင္ထိန္းသိမ္း

ထားမႈမရိွေသာ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းတစ္ခုခုအား ထိမိေသာအခါတြင္ လွ်ပ္စစ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ေလာင္ကၽြမ္းမႈျဖစ္

ေပၚပါသည္။ ပုံမွန္အားျဖင့္ ထုိသုိ႔ေသာ ေလာင္ကၽြမ္းမႈမ်ိဳးသည္ လက္တြင္အျဖစ္မ်ားပါသည္။

လွ်ပ္စစ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ေလာင္ကၽြမ္းမႈသည္ သင့္ထံတြင္ျဖစ္ေပၚႏုိင္ေသာ အျပင္းထန္ဆံုးေသာ ထိခိုက္

ဒဏ္ရာ ရရွိမႈလည္းျဖစ္ပါသည္။ အလွ်င္အျမန္ အေရးယူေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္

အ၀တ္အစားမ်ားအားလည္း မီးေလာင္ႏိုင္ျခင္းႏွင့္ မီး၏ အပူရွိန္ေၾကာင့္ အပူေလာင္ဒဏ္ရာမ်ား

ရရွိႏုိင္ပါသည္။

စြမ္အားၾကီးသည့္ ျမင့္မားေသာလွ်ပ္စီးေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ မီးေတာက္သည္ ေလထဲသုိ႔ ေပါက္ကြဲလြင့္စင္

ထြက္လာႏုိင္ပါသည္။ မီးေတာက္သည္ အလင္းေရာင္အားျဖင့္ electrical discharge ျဖစ္ျခင္းျဖစ္ကာ

လွ်ပ္ကူးပစၥည္းႏွစ္ခုအၾကားတြင္ ရွိေသာ ၾကားအဟ ေလးတြင္ ျမင့္မားေသာဗုိ႔အားျဖစ္ေပၚကာ ထိုစပ္ၾကား

အတြင္း လွ်ပ္စီးျဖတ္စီးေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထိုသို႔ေသာ အေျခအေနမ်ိဳးသည္ ပစၥည္းမ်ား

အား မွန္မွန္ကန္ကန္ မသံုးစြဲျခင္းေၾကာင့္ ပ်က္စီးျခင္းျဖစ္ပါသည္။ မီးေတာက္မ်ား ေပါက္ကြဲ လြင့္စင္မႈ

ေၾကာင့္ ထြက္ေပၚလာေသာ အပူခ်ိန္သည္ ၃၅ ၀၀၀ ဒီဂရီဖာရင္ဟိုက္ အထိ ျမင့္မား တတ္ပါ သည္။

စကားလံုးမ်ားအား အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္

Arc-blast ျမင့္မားေသာလွ်ပ္စီးေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ မီးေတာက္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ပစၥည္းမ်ားအရည္

ေပ်ာ္ကာ ေပါက္ကြဲလြင့္စင္ထြက္မႈ

Arcing ေတာက္ပစြာ electrical discharge ျဖစ္မႈ (ေတာက္ပေသာ၊ လွ်ပ္စစ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ

မီးေတာက္ သုိ႔မဟုတ္ မီးပြား) ျဖစ္ျပီး conductor မ်ား တစ္ခုႏွင့္တစ္ခုအၾကားတြင္ရွိေသာ ေလထဲတြင္

ျမင့္မားေသာ ဗို႔အားရိွျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။
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မီးေလာင္ေပါက္ကြဲမႈ (arc blast) အႏၲရာယ္

မီးေလာင္ေပါက္ကြဲမႈတစ္ခုကုိျဖစ္ေစေသာ အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစသည့္ မူလအေၾကာင္းအရင္း သုံးခုရွိပါသည္။

၁။ မီးေလာင္ေပါက္ကြဲေနစဥ္ျဖစ္ေပၚေသာ မီးေတာက္သည္ အပူျပန္႔လြင့္ျခင္း thermal radiation ႏွင့္

ျပင္းထန္ေသာ အလင္းေရာင္ကုိျဖစ္ေစကာ ယင္းေၾကာင့္လည္း ေလာင္ကၽြမ္းနာျဖစ္တတ္ပါသည္။ ထိခိုက္

ဒဏ္ရာ ရရွိေစေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားစြာရွိရာ ယင္းတုိ႔တြင္ အေရျပားအေရာင္၊ ဖုံးအုပ္မႈလြတ္ေနေသာ

အေရျပားေနရာအက်ယ္အ၀န္းႏွင့္ ၀တ္ဆင္ေသာ အ၀တ္အစားအမ်ိဳးအစား အစရိွသည္တုိ႔ ပါ၀င္ပါသည္။

သင့္ေလ်ာ္ေသာအ၀တ္အစား၊ အလုပ္လုပ္ေသာ ေနရာ အကြာအေ၀း ႏွင့္ overcurrent protection

အစရိွသည္တုိ႔သည္ ထုိသို႔ေသာ ေလာင္ကၽြမ္းနာျဖစ္ျခင္းဆုိးက်ိဳးမွ ေလ်ာ့က်ေစႏုိင္ပါသည္။

၂။ ျမင့္မားေသာ ဗို႔အားေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ မီးေတာက္သည္ အတုိင္းအတာပမာဏ တစ္ခုရွိေသာ

ဖိအားလႈိင္းပါ၀င္ေသာ ေပါက္ကြဲမႈကုိ ျဖစ္ေစပါသည္။ ၂၅ ၀၀၀အမ္ပီယာေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ မီးေတာက္သည္

၂ ေပအကြာတြင္ရွိေနေသာ လူကုိ သူ႔ေရွ႔တြင္ပင္ ေပါင္၄၈၀ မွ်ေသာ သက္ေရာက္အားကုိ ျဖစ္ေပၚေစပါ

သည္။ ထုိ႔အျပင္ ယင္းကဲ့သုိ႔ေသာ ေပါက္ကြဲမႈ၏ ျပင္းအားေၾကာင့္ ျပင္းထန္စြာအၾကားအာရံုခ်ိဳ႔ယြင္းျခင္းႏွင့္

မွတ္ၪာဏ္ဆံုးရႈံးျခင္းတုိ႔ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ထိုသုိ႔ေသာ ဖိအားလႈိင္းေၾကာင့္ ထိခုိက္ခံရသူ

သည္ လြင့္စင္ထြက္သြားတတ္ပါသည္။ အပူဒဏ္ အနည္းငယ္မွ် ေလ်ာ့က်သည္ ဆုိေသာ္လည္း ျပင္းထန္

ေသာ ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈမ်ားကုိ ခံစားရတတ္ပါသည္။ ဖိအားလႈိင္းမ်ားသည္ ၾကီးမားေသာ

အရာ၀တၴဳမ်ားအား ကြာေ၀းေသာေနရာမ်ားဆီသုိ႔ တြန္းထုတ္ႏိုင္ပါသည္။ အခ်ိ ႔ဳေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္

ဖိအားလႈိင္းသည္ steel bolt မ်ား၏ ေခါင္းမ်ားအား လြင့္စင္ျပဳတ္ထြက္ကာ နံရံႏွင့္တိုက္မိသည္အထိ

ျပင္းထန္ပါသည္။
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၃။ ျမင့္မားေသာ ဗို႔အားတုိ႔ေၾကာင့္လည္း လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ားအတြင္းရိွ ေၾကးနီႏွင့္ အလူမီနီယမ္ တုိ႔ကဲ့

သုိ႔ေသာ အစိတ္အပိုင္းမ်ားအား အရည္ေပ်ာ္ေစပါသည္။ ယင္းကဲ့သုိ႔ေသာ သတၱဳေပ်ာ္ရည္စတုိ႔သည္

ဖိအားလႈိင္းေၾကာင့္ ေ၀းလံေသာေနရာသုိ႔ ေပါက္ကြဲလြင့္စင္သြားႏိုင္ပါသည္။ ယင္း သတၱဳေပ်ာ္ရည္စတုိ႔သည္

အလွ်င္အျမန္ မာေက်ာသြားေသာ္လည္း သင္သည္ ဆယ္ေပအကြာအေ၀း သုိ႔မဟုတ္ ထုိထက္ေ၀း

ေသာေနရာ တြင္ရိွေန ေသာ္လည္း၊ ျပင္းထန္ေသာ ေလာင္ကၽြမ္းနာ သုိ႔မဟုတ္ ပုံမွန္အ၀တ္အစားမ်ားအား

မီးေလာင္ကၽြမ္းေစမႈ ျဖစ္ေစရန္ လံုေလာက္ေသာ အပူရိွန္ရွိေနႏုိင္ေပသည္။

Case Study

ကၽြမ္းက်င္လုပ္သား ငါးဦးသည္ ရထားလမ္းတစ္ခု၏ ျပဳျပင္ထိမ္းသိမ္းေရး အလုပ္ရုံတစ္ခုတြင္ ၾကိဳတင္

ကာကြယ္မႈႏွင့္ဆိုင္ေသာ ျပဳျပင္ထိမ္းသိမ္းမႈတစ္ခုအား လုပ္ေဆာင္ေနၾကပါသည္။ ကၽြမ္းက်င္လုပ္သား

တစ္ဦးအား electrical cabinet ၏ ေအာက္ပိုင္း compartment ေနရာအား aerosol သံဘူး

အတြင္းပါရိွသည့္ သန္႔ရွင္းမႈျပဳရန္ အရည္အား အသံုးျပဳကာ သန္႔ရွင္းမႈျပဳပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ သူသည္

အေပၚပုိင္း compartment ေနရာမ်ား အားလည္း စတင္ သန္႔ရွင္းမႈျပဳပါသည္။ အေပၚပုိင္း compartment

ေနရာသည္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားရိွေနသည့္ လွ်ပ္စီးပတ္ လမ္းမ်ားျဖင့္ ျပည့္ေနပါသည္။ သန္႔စင္ရည္သည္

လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားရိွေနေသာ လွ်ပ္စီးပတ္လမ္းမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႔ေသာအခါ လွ်ပ္စီးေစေသာ လမ္းေၾကာင္း

တစ္ခုကုိ ဖန္တီးလုိက္သကဲ့သုိ႔ျဖစ္ပါသည္။ လွ်ပ္စီးသည္ အရည္စီးေၾကာင္းတစ္ေလ်ာက္ ကၽြမ္းက်င္

လုပ္သား၏ လက္ေမာင္းမွတစ္ဆင့္ ရင္အုပ္ပိုင္းသုိ႔ ျဖတ္သန္း စီးဆင္းပါသည္။ လွ်ပ္စီးသည္

က်ယ္ေလာင္ေသာ ေပါက္ကြဲမႈကုိ ျဖစ္ေစပါသည္။ အတူအလုပ္လုပ္လွ်က္ ရွိေနသူမ်ားမွ ထိခိုက္ခံ

ရေသာသူ၏ အ၀တ္အစားမ်ား မီးေတာက္ေလာင္ေနသည္ကုိျမင္ေတြ႔ၾကပါသည္။ လုပ္သား တစ္ေယာက္မွ

မီးျငိမ္းသတ္ ေသာပစၥည္းကုိအသံုးျပဳကာ မီးေတာက္အားျငိမ္းသတ္ျပီး၊ က်န္တစ္ေယာက္မွ ထိခုိက္ခံရသူ

အား compartment မွ ေ၀းေသာေနရာသုိ႔ vacuum cleaner hose ျဖင့္ ဆြဲေရြ႔လုိက္ပါသည္။

ေဆးဘက္ဆုိင္ရာ ၀န္ထမ္းမွ ငါးမိနစ္အတြင္း ကူညီကုသမႈျပဳပါသည္။ ထိခိုက္ခံသူအေနႏွင့္ shock

ျဖစ္ျခင္းမွ ခ်က္ခ်င္းေသကံမေရာက္ခဲ့ေသာ္လည္း သူရရွိခဲ့ေသာ မီးေလာင္ကၽြမ္းနာမ်ားေၾကာင့္ ေနာက္ ၂၄

နာရီ အတြင္း အသက္ေသဆံုးခဲ့ပါသည္။
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ထုိသုိ႔ေသာ ေသဆံုးမႈအား ေအာက္ပါၾကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ားကုိ ေကာင္းစြာလိုက္နာျခင္းျဖင့္ တားဆီးႏုိင္ပါ

သည္။

 မည္သည့္လွ်ပ္စစ္လုပ္ငန္းကုိမဆုိ မျပဳလုပ္မီကတည္းကပင္ လွ်ပ္စီးပတ္လမ္းအားလံုးႏွင့္

လွ်ပ္စစ္ပစၥည္း မ်ားအား လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား မရွိေစရန္ အလ်င္ျပဳလုပ္ထားရပါမည္။

lockout/tagout အစရိွသည္တို႔အား ျပဳလုပ္ျခင္း၊ လွ်ပ္စီးပတ္လမ္းႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ားအား

စစ္ေဆးျခင္းအစရိွသည္ တို႔အား လုပ္ေဆာင္ျခင္း ျဖင့္ ယင္းတုိ႔တြင္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ရွိမေနေစရန္

ေသခ်ာေစပါသည္။

 ကုမၸဏီအေနျဖင့္လည္း လုပ္သားမ်ားအား သူတုိ႔၏ အလုပ္မ်ားအား လံုျခံဳစိတ္ခ်စြာ လုပ္ကုိင္ႏိုင္ေစ

ရန္ သင္တန္းမ်ား ပို႔ခ်ထားရပါမည္။

 သင့္ေလ်ာ္ေသာ လူကုိအကာအကြယ္ေပးသည့္ ပစၥည္းမ်ား (PPE) အား အျမအဲသံုးျပဳေစရပါမည္။

 Aerosol spray သံဘူးမ်ားအား ဗို႔အားျမင့္ ပစၥည္းမ်ား အနီးအနားတြင္ မည္သည့္အခါမွ် မသံုးစြဲရ

ေပ။

မီးျငိမ္းသတ္ျခင္း

လွ်ပ္စစ္သည္ မီးေလာင္ျခင္းကိုျဖစ္ေစျခင္း၊ ေနအိမ္ႏွင့္ အလုပ္ခြင္မ်ားတြင္ အပူေလာင္ကၽြမ္းျခင္း အစရိွ

သည္ တို႔ကုိျဖစ္ေစသည့္ အဓိက တရားခံျဖစ္ပါသည္။ ပ်က္စီးေနေသာ သုိ႔မဟုတ္ မေလ်ာ္မကန္

အသံုးျပဳေသာ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းသည္ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ မီးေလာင္ကၽြမ္းမႈျဖစ္ရန္ အဓိကအေၾကာင္း

အရင္းျဖစ္ပါသည္။ အကယ္၍ ေသးငယ္ေသာ လွ်ပ္စစ္ေၾကာင့္ေလာင္ကၽြမ္းသည့္ မီးပင္ျဖစ္လင့္ကစား

Class C သုိ႔မဟုတ္ ဘက္စုံသံုး (ABC) မီးျငိမ္းသတ္ေသာပစၥည္း ကုိသာ အသံုးျပဳမီးျငိမ္းသတ္သင့္ကာ

ထုိသို႔မဟုတ္ပါက ထုိျပႆနာသည္ ပိုမို ဆုိးရြားလာမည္ျဖစ္ပါသည္။ အားလံုးေသာ မီးျငိမ္းသတ္ရာတြင္

အသံုးျပဳေသာပစၥည္းမ်ားအား စာလံုး (s) ျဖင့္ မွတ္သားေဖာ္ျပကာ ယင္းသည္ ျငိမ္းသတ္ႏုိင္ေသာ

မီးအမ်ိဳးအစားကုိ ရည္ညြန္းပါသည္။ အခ်ိ ႔ဳေသာ မီးျငိမ္းသတ္ေသာ ပစၥည္းမ်ား တြင္လည္း သေကၤတမ်ား

ပါရိွပါသည္။

စာလံုးမ်ားႏွင့္ သေကၤတမ်ားအား ေအာက္တြင္ ရွင္းျပထားပါသည္။ (အလြယ္တကူမွတ္သားသိရွိေစမည့္

အယူအဆေလးမ်ားျဖင့္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။)
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A ( Ashes ဟုေတြးပါ။) = စာရြက္၊ သစ္သား စသည္

B ( Barrel ဟုေတြးပါ။) = မီးေလာင္ေစသည့္ ေလာင္စာရည္မ်ား

C ( Circuits ဟုေတြးပါ။) = လွ်ပ္စစ္ႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ မီးေလာင္မႈမ်ား

လွ်ပ္စစ္ေၾကာင့္ ေပါက္ကြဲေစေသာပစၥည္းအား မီးေလာင္ကၽြမ္းေစခ့ဲလွ်င္ ေပါက္ကြဲမႈတစ္ခုျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္

အပူေလာင္ကၽြမ္းနာမ်ား ျဖစ္တတ္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ သင့္အထံတြင္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ေလ့က်င့္သင္ၾကား

မႈမရိွဘဲ မီးကုိၾကိဳးစား မျငိမ္းသတ္သင့္ပါ။ သင့္တြင့္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားထားမႈမရွိလွ်င္ အလုပ္သင့္ဆံုးေသာ

အလုပ္မွာ ယင္းသုိ႔ေသာ အႏၲရာယ္က်ေရာက္ေနေသာ ေနရာအား ရွင္းလင္းေပးထားရန္ျဖစ္ပါသည္။

ထုိသို႔ေသာ မီးေတာက္မႈသည္ မီးေလာင္ေပါက္ကြဲေစႏိုင္ေသာ အေငြ႕မ်ား၊ ဓါတ္ေငြ႔မ်ား သုိ႔မဟုတ္

ဖုံမႈံမ်ားအား ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ Occupational Safety and Health Administration (OSHA) ၏

standard အရ NEC ႏွင့္ အျခားေသာ လံုျခံဳေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ standard မ်ားသည္ electrical

systems မ်ားႏွင့္ ပစၥည္းမ်ားအား အႏၲရာယ္ရိွေသာ ေနရာမ်ားတြင္ အသံုးျပဳႏုိင္ရန္ တိက်ေသခ်ာေသာ

လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိေပးပါသည္။ မီးေတာက္ေလာင္ျခင္းသည္ conductor မ်ားႏွင့္ ပစၥည္းမ်ား သတ္မွတ္

သည္ထက္ ပုိမိုပူေလာင္ျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း သုိ႔မဟုတ္ switch contact သုိ႔မဟုတ္ circuit breaker

တို႔မွ ပုံမွန္ျဖစ္တတ္ေသာ မီးခတ္မႈတုိ႔ေၾကာင့္ ျဖစ္တတ္ပါသည္။

မီးျငိမ္းသတ္ေသာပစၥည္းမ်ားအား မည္သုိ႔ အသံုးျပဳသင့္ေၾကာင္း သင္ၾကားျပသမႈမ်ားတြင္ မီးျငိမ္းသတ္ေသာ

ပစၥည္းမ်ားအား လက္ေတြ႔အသံုးျပဳကာ သင္ၾကားျပသင့္ပါသည္။



ကုိရန္ေက်ာ္မုိး မွ သင့္ေလ်ာ္သလုိ ဘာသာျပန္ဆုိပါသည္။ Page 31

Case Study

အသက္ ၂၉ ႏွစ္ရွိ ျပဳျပင္ထိမ္းသိမ္းေရး လုပ္သား တစ္ေယာက္အား နံနက္ ၃း၄၅ တြင္ ပက္လက္

အေနထားျဖင့္လေဲလ်ာင္းလွ်က္ မသက္မသာလူးလြန္႔ေနသည္ကုိ ေတြ႔ရွိရပါသည္။ တစ္ဖက္သို႔

လည္ေနေသာ လက္တြန္းလွည္း တစ္ခု ႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ဂေဟေဆာ္စက္တစ္ခုတုိ႔သည္ သူ၏ အနီးအနား

တြင္ရွိေနကာ ကြန္ကရစ္ၾကမ္းခင္းေပၚရိွ ေရမ်ားအထဲတြင္ လေဲလ်ာင္းလွ်က္ရွိေနပါသည္။ ဂေဟေဆာ္ေသာ

စက္ႏွင့္ ၾကမ္းျပင္အၾကား မီးဟပ္မႈအား ျမင္ေတြ႔ႏိုင္ပါသည္။ လုပ္သားအား အနီးဆံုးေဆးရံုသုိ႔ ပို႔ေဆာင္

ေပးခ့ဲေသာ္လည္း ေသဆံုးသြားခဲ့ပါသည္။

ဂေဟေဆာ္ေသာ စက္အား စစ္ေဆးရာတြင္ စက္၏ ေကဘယ္မ်ားသည္ေပါက္ျပေဲနသည္ကုိ ေတြ႔ျမင္ရ

ပါသည္။ ေကဘယ္၏ လွ်ပ္ကာတြင္လည္း ျပတ္ရွအရာမ်ား ပြန္းရာမ်ား အမ်ားအျပား ေတြ႔ရိွရ ပါသည္။

စက္၏ အျခားတစ္ဖက္တြင္လည္း လွ်ပ္ကာမွာပ်က္စီးျခင္းသုိ႔မဟုတ္ ေပ်ာက္ပ်က္ေနျခင္းျဖစ္ေနပါသည္။

စက္တြင္လည္း ground connection မရိွခဲ့ပါ။

စစ္ေဆးသူမ်ားမွ ျပဳျပင္ထိမ္းသိမ္းေရး လုပ္သားသည္ သူသည္ တြန္းလွည္းအေပၚတြင္ တပ္ဆင္ထားေသာ

ဂေဟေဆာ္စက္အား ပိတ္စဥ္တြင္ ဓါတ္လိုက္ခံရျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေကာက္ခ်က္ဆြဲခဲ့ပါသည္။ စက္၏

သတၱဳကိုယ္ထည္သည္ ပ်က္စီးေနေသာ လွ်ပ္ကာေၾကာင့္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္ကူးမႈျဖစ္ေပၚခ့ဲပါသည္။ လွ်ပ္စစ္ကူး

ေနေသာ က္ုိယ္ထည္အား ကုိင္မိျခင္းေၾကာင့္ ေျမၾကီးသုိ႔ လွ်ပ္စီးပတ္လမ္းတစ္ပတ္ျပည့္သြား ပါသည္။
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လွ်ပ္စီးသည္ သူ၏ ခႏၶာကုိယ္မွ တစ္ဆင့္ ေျမၾကီးသုိ႔ စီးဆင္းပါသည္။ သူသည္ေရထတဲြင္ မတ္တပ္ရပ္လွ်က္

ရွိေနသည္ ဟု ထင္ရသည္ျဖစ္ရာ ground fault ျဖစ္ျခင္း အႏၲရာယ္သည္ ၾကီးမားေပ သည္။

သင္၏ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ထုိသုိ႔ေသာ ေဘးအႏၲရာယ္ မ်ား သက္သာေလ်ာ့ပါးရန္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားအား

လိုက္နာသင့္ပါသည္။

 ေျမဓါတ္က်ေစေသာ လွ်ပ္စီးပတ္လမ္းမ်ားႏွင့္ ပစၥည္းမ်ား

 ပစၥည္းမ်ား အားလံုးတို႔သည္ ေကာင္းမြန္စြာလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေစရန္ ၾကိဳတင္ထိန္းသိမ္းေသာ

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား ထားရိွၾကရပါမည္။

 စိုစြတ္ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ား သုိ႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းမ်ားအား မလုပ္သင့္ေပ။ ေရ

သုိ႔မဟုတ္ စုိစြတ္ေသာ ေနရာမ်ားအား ျမင္ေတြ႔ပါက သင္၏ စူပါဗုိက္ဇာအား အလွ်င္အျမန္

အသိေပးသင့္ပါသည္။
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ေမာ္ဂ်ဴး ၃ - Quiz

ေအာက္ပါ Quiz မ်ားျဖင့္ ေမာ္ဂ်ဴးအတြင္း ပါရိွသည္မ်ားအတြက္ မိမိ၏ နားလည္ႏိုင္မႈအား စစ္ေဆးၾကည့္ပါ။

၁။ ေအာက္ပါတုိ႔အနက္မွ တစ္ခုသည္ အျဖစ္အမ်ားဆံုး shock ျဖစ္ေစကာ အသက္အႏၲရာယ္မျဖစ္ေသာ

အခ်က္ျဖစ္ပါသနည္း။

(က) လွ်ပ္စစ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ေလာင္ကၽြမ္းမႈမ်ား

(ခ) ဓါတုပစၥည္းမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ေလာင္ကၽြမ္းမႈမ်ား

(ဂ) မီးပန္းေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ ေလာင္ကၽြမ္းမႈမ်ား

(ဃ) အပူေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ေလာင္ကၽြမ္းမႈမ်ား

၂။ မည္သုိ႔ေသာ ေပါက္ကြဲမႈသည္ အပူရွိန္ ျပန္႔ထြက္မႈျဖစ္ကာ ျပင္းထန္ေတာက္ပေသာ

အလင္းေရာင္မ်ားျဖစ္ျပီး ေလာင္ကၽြမ္းနာမ်ားအားျဖစ္ေစပါသည္။

(က) မီးေတာက္ေပါက္ကြဲမႈ

(ခ) မုိက္ခရုိေ၀့ဗ္ ေပါက္ကြဲမႈ

(ဂ) ဗုိ႔အား လႈိင္း

(ဃ) ခုခံမႈ ပ်က္စီးမႈ

၃။ ေသးငယ္ေသာ လွ်ပ္စစ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ မီးေလာင္မႈပင္ျဖစ္ေသာ္လည္း Class ___________

ျဖစ္ေသာ မီးျငိမ္းသတ္ေသာ ပစၥည္းကုိသာ အသံုးျပဳရမည္ျဖစ္ကာ ထိုသုိ႔မဟုတ္ပါက ျပႆနာအား ပိုမုိ

ဆုိးရြားေစပါသည္။

(က) A သုိ႔မဟုတ္ K

(ခ) B သို႔မဟုတ္ DE

(ဂ) C သို႔မဟုတ္ ABC

(ဃ) အေပၚမွ ေဖာ္ျပခဲ့သည္မ်ားအားလံုး
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၄။ shock ျဖစ္ခံရေသာသူသည္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ရွိေနေသာ လွ်ပ္စီးပတ္လမ္းတစ္ခုႏွင့္ ဆက္လက္ထိ

ေနခဲ့ပါက သင္သည္ လွ်ပ္စီးအား လွ်င္ျမန္စြာ ျဖတ္ေတာက္မႈ မျပဳႏုိင္ခဲ့လွ်င္ သင္ဘာ လုပ္သင့္ပါသနည္း။

(က) ဓါတ္လုိက္ခံရသူအား လက္တစ္ဖက္ျဖင့္ ဆုတ္ကုိင္ကာ ဆြဲယူမည္။

(ခ) ဓါတ္လုိက္ခံရသူအား ေျခာက္ေသြ႔ေသာ သစ္သားတိုင္အား အသုံးျပဳကာ လြတ္ေျမာက္ေစသင့္ပါသည္။

(ဂ) ဓါတ္လိုက္ခံရသူ၏ လည္ပင္းဆီသို႔ ၾကိဳးကြင္းပစ္ကာ ဆြဲယူသင့္ပါသည္။

(ဃ) သတၱဳတုိင္အား အသံုးျပဳကာ ဓါတ္လုိက္ခံရသူအား လြတ္ေျမာက္ေစသင့္ပါသည္။

၅။ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈျဖစ္ေပၚေနပါက ေအာက္ပါတုိ႔မွ မည္သည္ကုိ သိသင့္ပါ

သနည္း။

(က) လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ျဖတ္ေတာက္သည့္ေနရာ (ထိုသုိ႔သိျခင္းျဖင့္ switch မ်ားအား ပိတ္ေပးႏုိင္ပါသည္။)

(ခ) ေရွးဦးသူနာျပဳစုသည့္ ပစၥည္းမ်ား ထားရိွသည့္ေနရာ

(ဂ) တယ္လီဖုန္း ထားရိွေသာ ေနရာ

(ဃ) အထက္တြင္ ေဖာ္ျပေသာ အခ်က္အားလံုး
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ေမာ္ဂ်ဴး ၄။ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈအတြက္ ပံုစံ

ေဘးကင္းလံုျခံဳစိတ္ခ်ရေစရန္ မည္သည္တုိ႔ကုိ ျပဳလုပ္သင့္သနည္း။

လွ်ပ္စစ္လုပ္ငန္းအား လုပ္ကုိင္မႈမျပဳစဥ္ျဖစ္ေစ၊ လုပ္ကုိင္ေနစဥ္ႏွင့္ ျပီးေျမာက္ေသာ အခ်ိန္ကာလတုိ႔တြင္

လွ်ပ္စစ္လုပ္သားမ်ားသည္ ေအာက္ပါ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ လံုျခံဳမႈပုံစံ အား ေသခ်ာစြာ လုပ္ေဆာင္

သင့္ ပါသည္။

၁။ အႏၲရာယ္ရွိေသာ ျဖစ္ေစေသာ အေျခအေနအား သတိျပဳမိျခင္း

၂။ အႏၲရာယ္ရွိေသာ အေျခအေနအား တြက္ခ်က္ခန္႔မွန္းျခင္း

၃။ အႏၲရာယ္ရွိေသာ ျဖစ္ေစေသာ အေျခအေနအား ထိန္းသိမ္းျခင္း

လံုျခံဳစိတ္ခ်ရမႈရွိေစရန္ သင္၏ အလုပ္တြင္မည္သုိ႔ အႏၲရာယ္ ျဖစ္ေပၚႏုိင္သည္ကုိ ေတြးေတာ စီစဥ္ထားရ

မည္ျဖစ္ပါသည္။ ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရျခင္းႏွင့္ အသက္ေသဆံုးျခင္းမ်ား မျဖစ္ေပၚေစရန္ သင္သည္ မည္သို႔

အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစႏုိင္သည္ကုိ သတိျပဳမိကာ နားလည္မႈထားရိွရပါမည္။ သင္ေရာက္ရွိေနေသာ ေနရာ

အတြက္ က်ေရာက္ေနေသာ အႏၲရာယ္မ်ားအား ေျပရွင္းႏုိင္ရန္ ေျဖရွင္းေပးရပါမည္။ အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစ

ႏိုင္ေသာအေျခအေနအား ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ရန္ လုံျခံဳစိတ္ခ်ရေစေသာ လုပ္နည္းကုိင္နည္းမ်ား အား

လံုျခံဳစိတ္ခ်စြာလုပ္ကိုင္ႏုိင္ေစသည့္ လုပ္ငန္းရပ္၀န္းကုိ တည္ေဆာက္သင့္ကာ လုပ္ငန္းခြင္အႏၲရာယ္မ်ား

အားလည္း ဆူပါဗုိက္ဇာ သုိ႔မဟုတ္ ဆရာအား အစီရင္ခံစာတင္ရေပမည္။

အကယ္၍ သင္သည္ ထုိသုိ႔ေသာအႏၲရာယ္မ်ားအား သတိျပဳမိျခင္း၊ ေျပလည္ေအာင္ေျဖရွင္းျခင္း ႏွင့္

ထိမ္းသိမ္းျခင္းတုိ႔အားမျပဳလုပ္ခဲ့ပါက လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ လွ်ပ္စစ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ မီးေလာင္

ကၽြမ္းမႈေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ ျပဳတ္က်ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေစ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ေသဆံုးျခင္း တုိ႔

ျဖစ္တတ္ပါသည္။ သင္သည္ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရေသာ ပံုစံ (safety model) ကုိ အသံုးျပဳကာ အႏၲရာယ္မ်ားအား
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သတိျပဳမိျခင္း၊ ေျပလည္ေအာင္ေျဖရွင္းျခင္း ႏွင့္ ထိန္းသိမ္းျခင္းတုိ႔အား ျပဳလုပ္ျခင္းေၾကာင့္ လုပ္ငန္းခြင္

အတြင္း မ်ားစြာ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရမႈကုိ ရရိွေစပါသည္။

ေဘးကင္းလံုျခံဳစိတ္ခ်ရေစေသာ ပံုစံ (safety model) ကုိ အသံုးျပဳေသာ္

 အႏၲရာယ္အား သတိျပဳျခင္း၊ ေျဖရွင္းျခင္း ႏွင့္ ထိန္းသိမ္းျခင္း။

 လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အႏၲရာယ္အား အမ်ိဳးအစားခြဲျခားျခင္း။

 ထိတ္လန္္႔ေနေသာသူ အႏၲရာယ္က်ေရာက္ေနသူမ်ားမွ ေျပာဆိုေသာ စကားမ်ားအား နားမေထာင္

သင့္ပါ။

 သင္၏ အႏၲရာယ္အား ေျဖရွင္းပါ။

 အႏၲရာယ္က်ေရာက္ေသာ အေျခအေနအား ထိန္းသိမ္းရန္ အခ်က္မ်ားအား လုပ္ေဆာင္ျခင္း။

အႏၲရာယ္အား သတိျပဳျခင္း

လံုျခံဳစိတ္ခ်ရမႈအတြက္ပုံစံမွ ပထမအခ်က္သည္ သင့္ပတ္၀န္းက်င္ရွိ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အႏၲရာယ္

မ်ားအား သတိျပဳမိျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထိုမွသာ ယင္းသုိ႔ေသာ အႏၲရာယ္မ်ားအား တားဆီးျခင္း သုိ႔မဟုတ္

ထိမ္းသိမ္းျခင္းျပဳလုပ္ႏိုင္ပါမည္။ လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္မ်ားနွင့္အတူ အႏၲရာယ္ရွိေသာ အေျခအေနမ်ားအား

သတိျပဳမိကာ စီစဥ္ျခင္း ေဆြးေႏြးျခင္း သည္ အေကာင္းဆံုးအခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ တစ္ခါတစ္ရံတြင္

ကုိယ့္ကိုယ္ကုိ အႏၲရာယ္အတြင္း က်ေရာက္ေစရန္ျပဳလုပ္တတ္ျပီး၊ အျခားသူတစ္ဦးအား တာ၀န္ယူ

ေစာင့္ေရွာက္ရမည့္အခ်ိန္မ်ိဳးတြင္ ကၽြႏိုပ္တုိ႔အေနႏွင့္ ပုိမိုဂရုစိုက္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ တစ္ခါတစ္ရံတြင္

ကုိယ္မျမင္မိေသာ အႏၲရာယ္မ်ားအား အျခားေသာသူမ်ားက ျမင္မိေပမည္။ ထိတ္လန္္႔ေနေသာသူ

အႏၲရာယ္က်ေရာက္ေနသူမ်ားအားလည္း ကုိယ္ႏွင့္ မဆုိင္သကဲ့သုိ႔ေျပာဆုိမိေပမည္။ အခြင့္အေရး

မယူလုိက္ပါႏွင့္။ အႏၲရာယ္ကင္းေစရန္ စံနစ္တက် စီစဥ္ျခင္းျဖင့္ ထိခုိက္ဒဏ္ရာရမႈအား

ေလ်ာ့က်သြားေစပါမည္။ လံုျခံဳေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ပံုစံ (safety model) ၏ အစိတ္အပုိင္းအား

လုပ္ေဆာင္ေနစဥ္အတြင္း lock-out ေသာ့ခတ္ျခင္း၊ လွ်ပ္စီးပတ္လမ္းမ်ားႏွင့္ ပစၥည္းမ်ားအား အညြန္း tag

မ်ားတပ္ဆင္ျခင္းတုိ႔က့ဲသို႔ေသာ အခ်က္မ်ားအား ဆံုးျဖတ္လုပ္ေဆာင္ရပါမည္။ လုပ္ေဆာင္ရန္အစီအစဥ္

မ်ားအား ခ်က္ခ်င္းလုပ္ေဆာင္ၾက ရပါမည္။
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အႏၲရာယ္မ်ားအား ေျပလည္ေစရန္ေျဖရွင္းျခင္း

ေျပလည္ေအာင္ေျဖရွင္းမႈသည္ အဆံုးအျဖတ္တစ္ခုပင္ျဖစ္ကာ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရရိွမႈ

အဆင့္ေပၚမႈတည္ပါသည္။ ထုိသုိ႔ေသာ အႏၲရာယ္မ်ားအား ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိမႈ ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားႏွင့္

ထိခုိက္ဒဏ္ရာမ်ား ရရိွခဲ့ပါကလည္း ယင္းတု႔ိအား စုံစမ္းစစ္ေဆးကာ ဆံုးျဖတ္ခ်ရပါမည္။ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ၾကီးမား

ေလေလ ျပင္းထန္မႈ အေျခအေန ျမင့္မားေလေလး ျဖစ္ကာ ပိုမုိခက္ခမဲႈရွိေလေလျဖစ္ပါသည္။

အႏၲရာယ္ရွိေသာ အေျခအေနမ်ားအား ေျဖရွင္းရာတြင္ အႏၲရာယ္ရွိႏုိင္ေသာ ျဖစ္ႏိုင္သမွ်အေျခအေန

အားလံုးတုိ႔အား ဦးစြာ အေသးစိတ္အမိ်ဳးအစားခြဲျခားျပီး၊ ယင္းအေျခအေနတစ္ခုစီမွ ျဖစ္ေပၚလာမည့္

အႏၲရာယ္မ်ားအား မည္သုိ႔ေျပလည္ေအာင္ေျဖရွင္းရမည္ကုိ လုပ္ေဆာင္ရပါမည္။ သင္သည္ က်ေရာက္ေန

ေသာ အႏၲရာယ္မ်ားအား ေျဖရွင္းေနစဥ္ကာလတြင္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ အႏၲရာယ္သည္ ေသးငယ္သည္ဟု

မယူဆသင့္ေပ။ အႏၲရာယ္မ်ားအား မျမင္မိျခင္းသည္လည္း မိမိကုိယ္ကို အႏၲရာယ္က်ေရာက္ေစ

ႏိုင္ပါသည္။ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားသည္ အျမဲလုိလို ေျပာင္းလဲေနေသာေနရာမ်ားျဖစ္ရာ အထူးသျဖင့္ အႏၲရာယ္

ရွိေသာ ေနရာမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။ အလင္းေရာင္ရေသာ ေနသာသည့္ေနရာမ်ားသည္ အလုပ္လုပ္သင့္ေသာ

ေနရာျဖစ္ကာ မိုးရြာေနခ့ဲပါက အလြန္အႏၲရာယ္မ်ားသည္ဟု မွတ္ယူရပါမည္။ အလုပ္လုပ္သည့္

ပတ္၀န္းက်င္တြင္ျဖစ္ပြားတတ္ေသာ အႏၲရာယ္မ်ားအား အခ်ိန္တုိင္းတြင္ ေျပလည္ေစရန္ ေျဖရွင္းထား

ရပါမည္။ သုိ႔မွသာ မည္သုိ႔ေသာ အႏၲရာယ္မ်ိဳးက်ေရာက္သည္ျဖစ္ေစ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေပမည္။
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အႏၲရာယ္မ်ားအား ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း

လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အႏၲရာယ္မ်ား ျဖစ္ေပၚသည္ကုိ သတိျပဳမိသည္ႏွင့္ ယင္းတုိ႔အား ထိန္းသိမ္းကာ

ေျပလည္ေအာင္ျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထုိသုိ႔ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အႏၲရာယ္မ်ားအား ထိန္းသိမ္း

ရာတြင္ အဓိက အားျဖင့္နည္းလမ္းႏွစ္သြယ္ရွိပါသည္။

၁။ လုံျခံဳစိတ္ခ်ရေသာ အလုပ္လုပ္ရန္ ပတ္၀န္းက်င္အား တည္ေဆာက္ျခင္း

၂။ လုံျခံဳစိတ္ခ်ရေသာ အလုပ္လုပ္သည့္ နည္းစံနစ္မ်ား အသံုးျပဳျခင္း

ထုိသုိ႔ေသာ လုံျခံဳမႈ ပုံစံအား အသံုးျပဳလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ Job Hazard Analysis (JHA) ကုိ နားလည္ေစ

ပါသည္။ ယင္းတြင္ ဇယားတစ္ခု တည္ေဆာက္ျခင္း ကိစၥပါရိွပါသည္။

၁။ ေကာ္လံ ၁၊ အလုပ္အား သီးျခားလုပ္ေဆာင္ရန္ကိစၥမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အဆင့္မ်ား

၂။ ေကာ္လံ ၂၊ ကိစၥတစ္ခုစီႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ အႏၲရာယ္မ်ားအား ေျဖရွင္းျခင္း

၃။ ေကာ္လံ ၃၊ အႏၲရာယ္တစ္ခုစီအား ထိမ္းသိမ္းႏုိင္ေစမည့္အခ်က္တုိ႔အား ဖန္တီးျခင္း
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JHA: Changing a Wall Ground Fault Circuit Interrupter (GFCI)

Task Analysis Hazard Analysis Hazard Abatement

အေပၚအဖံုးအားဖြင့္ျခင္း လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ရွိေနေသာ

အကာအကြယ္မရိွသည့္

၀ါယာမ်ားမွ electric shock

ရရွိႏုိင္။

ဆားကစ္ဘေရကာ (circuit

breaker) အား open

ျဖစ္ေစျခင္းျဖင့္ ျဖစ္ေစ

သုိ႔မဟုတ္ ျဖဳစ္အား

ဖယ္ရွားျခင္းျဖင့္ျဖစ္ေစ

လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား မရွိေစရန္

လုပ္ေဆာင္ရမည္။

GFCI အေဟာင္းအား ဖယ္ရွားျခင္း အျခားေသာ

လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားရိွေနသည့္

၀ါယာမ်ား သည္ ဖြင့္ထားေသာ

ေနရာတြင္ ရွိေနႏိုင္ပါသည္။

သင့္ေလ်ာ္ေသာ ဗို႔မီတာအား

အသံုးျပဳကာ ၀ါယာမ်ားတြင္

လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား မရွိေၾကာင္း

စစ္ေဆးေပးရပါမည္။

GFCI အသစ္အား တပ္ဆင္ျခင္း ၀ါယာၾကိဳးမ်ား

ဆက္သြယ္ရာတြင္

မွန္မွန္ကန္ကန္မရွိျခင္း။

သင့္ေလ်ာ္ေသာ

၀ါယာဆက္သြယ္မႈျဖစ္ေစရန္

၀ါယာသြယ္တန္းမႈျပပုံအား

စစ္ေဆးရန္။

အေပၚအဖံုးျပန္လည္တပ္ဆင္ျခင္းႏွင့္

လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားျပန္လည္ပို႔လႊတ္ျခင္း

GFCI ပ်က္စီးမႈျဖစ္ေနျခင္း

ျဖစ္ႏုိင္။

GFCI အား စစ္ေဆးျခင္း။

အေထာက္အကူျပဳေသာအခ်က္အလက္မ်ား

လွ်ပ္စစ္အႏၲရာယ္မ်ားအား ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း (ထို႔အတူ အျခားေသာ အႏၲရာယ္မ်ားအားလည္း) ထိခိုက္ဒဏ္ရာ

ရျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အသက္ေသဆံုးျခင္းမ်ားအား ေလ်ာ့က်ေစပါသည္။

OSHA မွထုတ္ျပန္ေသာ regulation မ်ား၊ NEC ႏွင့္ National Electrical Safety Code  (NESC) တုိ႔မွ

ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ လံုျခံမႈႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအား ရရွိႏိုင္ပါသည္။
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ယင္းသုိ႔ေသာ စာအုပ္စာတမ္းမ်ားအား အစဦးတြင္ ဖတ္ရႈနားလည္ရ ခက္ခေဲသာ္လည္း လက္ေတြ႔

လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားမွ တစ္ဆင့္ ယင္းတို႔သည္ အသံုး၀င္ေသာ လက္ကိုင္မ်ားျဖစ္လာကာ မလုံျခံဳေသာ

အေျခအေနမ်ားႏွင့္ အလုပ္အကုိင္မ်ားအား သတိျပဳမိလာေစပါသည္။ လွ်ပ္စစ္လုပ္ငန္းႏွင့္ပတ္သက္

သည္တုိ႔ကို ေလ့လာသင္ၾကားေနသူ သင္တန္းသားတုိ႔အေနႏွင့္ OSHA မွ ထုတ္ျပန္ေသာ standard

မ်ားအား မွ ရရွိေသာ knowledge မ်ားသည္ အလြန္အေရးၾကီးပါသည္။

Case Study

ျပဳျပင္ထိမ္းသိမ္းေရး ၀န္ထမ္းတစ္ဦးသည္ ေမာ္တာအသံုးျပဳထားေသာ lift ျဖင့္ ၁၂ ေပျမင့္ေသာ ေနရာတြင္

ေရာက္ရွိေနျပီး ၂၂၇ ဗို႔အသံုးျပဳေသာ မီးလံုးတစ္ခုအား လုပ္ကုိင္ရန္ျဖစ္ပါသည္။ သူသည္ မီးလံုးသို႔

ေပးေသာ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား အားျဖတ္ေတာက္ျခင္း မျပဳခဲ့ပါ။ သူသည္ အမေဲရာင္ ၀ါယာၾကိဳးအတြက္ထား

ရွိေသာ ျဖဳစ္အား ဖယ္ရွားထားျပီး ယင္းသည္ အပူၾကိဳးျဖစ္သည္ဟု ထင္မွတ္ထားခ့ဲပါသည္။ သုိ႔ေသာ္

လွ်ပ္စစ္တတ္ဆင္မႈ အမွားအယြင္းေၾကာင့္ အနက္ေရာင္မဟုတ္ပ၊ဲ အျဖဴေရာင္ ၀ါယာၾကိဳးသည္ အပူၾကိဳးျဖစ္

ေနပါသည္။ အမဲေရာင္ ၀ါယာၾကိဳးမွာမူ ႏ်ဴထရယ္ၾကိဳးျဖစ္ေနပါသည္။ သူသည္ အျဖဴေရာင္၀ါယာၾကိဳး၏

လွ်ပ္ကာအား wire stripper အား ညာဖက္လက္တြင္ကုိင္တြယ္ အသံုးျပဳကာ စတင္ ဖယ္ရွားပါသည္။

လွ်ပ္စီးသည္အျဖဴေရာင္ အပူ ၀ါယာၾကိဳးမွသည္ stripper၊ ထုိမွ သူ၏ လက္ ႏွင့္ သူ၏ခႏၶာကုိယ္အား

ျဖတ္သန္းကာ သူ၏ ဘယ္ဖက္ လက္ညိွဳးမွတစ္ဆင့္ ေျမၾကီးသုိ႔ေရာက္ေစပါသည္။ လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္

တစ္ေယာက္သည္ အသံမ်ားကုိၾကားျပီးေနာက္ ဓါတ္လိုက္ခံရသူသည္ ပက္လက္အေနအထားျဖင့္ lift

အေပၚတြင္ လေဲလွာင္းလွ်က္အေနအထားျဖစ္ေနသည္ ကုိျမင္ေတြ႔လိုက္ပါသည္။ သူမသည္ ခ်က္ခ်င္းဆို

သလုိ လုပ္သားေနာက္တစ္ဦးအား ေအာ္ဟစ္အကူအညီေတာင္းျပီးေနာက္ ထိုသူမွ ပလက္ေဖာင္းအား
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ေအာက္သို႔ေလ်ာ့ခ်ကာ CPR ျပဳလုပ္ေပးပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ျပဳျပင္ထိမ္းသိမ္းေရးလုပ္သား၏ အသက္ကို

မကယ္တင္ႏိုင္ခဲ့ပါ။ ထိခုိက္မႈ ျဖစ္ေသာေနရာတြင္ပင္ ေသဆံုးေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။

ထိခုိက္ဒဏ္ရာရျခင္းႏွင့္ အသက္ေသဆံုးျခင္းတို႔မွ ကာကြယ္ႏိုင္ရန္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားအား မွတ္သားမိ

ေနသင့္ပါသည္။

 လွ်ပ္စီးပတ္လမ္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ကုိင္ရမည္ဆိုပါက လွ်ပ္စီးပတ္လမ္းတြင္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား မရိွေစရန္

ေသခ်ာ စြာ စစ္ေဆးရပါမည္။ (ခလုပ္မ်ားအား ပိတ္ထားရပါမည္။)

 မည္သည့္ ၀ါယာ သုိ႔မဟုတ္ conductor စသည္တုိ႔အား ယင္းတို႔၏ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားရိွေနေသာ

အေပါင္း ဘက္ျခမ္းအား ေသခ်ာစြာ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား မျဖတ္ေတာက္ျပီးမခ်င္း မကုိင္တြယ္ေစရပါ။

 ေသာ့ခတ္ျခင္းႏွင့္ အမွတ္အသား tag မ်ားတပ္ဆင္ထားရွိျခင္းျဖင့္ မည္သူမွ် လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား

ျပန္လႊတ္ျခင္းမျပဳႏုိင္ေတာ့ေပ။

 Conductor သည္ အျမဲ အႏၲရာယ္ရွိေသာ အရာျဖစ္သည္ဟု ယူဆထားရပါမည္။
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ေမာ္ဂ်ဴး ၄ - Quiz

ေအာက္ပါ Quiz မ်ားျဖင့္ ေမာ္ဂ်ဴးအတြင္း ပါရိွသည္မ်ားအတြက္ မိမိ၏ နားလည္ႏိုင္မႈအား စစ္ေဆးၾကည့္ပါ။

၁။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါတုိ႔မွ တစ္ခုသည္ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ လံုျခံဳမႈ ပုံစံတြင္ပါ၀င္မႈ မရွိပါသလဲ။

(က) အႏၲရာယ္အား သတိျပဳမိျခင္း

(ခ) အႏၲရာယ္မ်ားအား စုစည္းျခင္း

(ဂ) အႏၲရာယ္မ်ားအား ေျပလည္ေအာင္ေျဖရွင္းျခင္း

(ဃ) အႏၲရာယ္အား ထိမ္းခ်ဳပ္ျခင္း

၂။ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ လုံျခံဳမႈပုံစံ၏ ပထမဦးဆံုးအခ်က္မွာ သင့္၀န္းက်င္တြင္ရွိသည့္

_____________ ဟူ၍ျဖစ္ပါသည္။

(က) အႏၲရာယ္အား သတိျပဳမိျခင္း

(ခ) အႏၲရာယ္မ်ားအား ေျပလည္ေအာင္ေျဖရွင္းျခင္း

(ဂ) အႏၲရာယ္အား ျပင္ဆင္ျခင္း

(ဃ) အႏၲရာယ္အား အမ်ိဳးအစားသတ္မွတ္ခြဲျခားျခင္း

၃။ အႏၲရာယ္အား ေျပလည္ေစရန္ေျဖရွင္းရာတြင္ အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းမွာ ________________

(က) လက္ရိွအႏၲရာယ္အား အမ်ိဳးအစားသတ္မွတ္ခြဲျခားျခင္း

(ခ) သတ္မွတ္ထားေသာ အႏၲရာယ္တစ္ခုအား အလ်င္ဦးစြာ ေကာင္းမြန္မွန္ကန္ေစရန္ျပဳလုပ္ျခင္း

(ဂ) အျဖစ္မ်ားေသာ အႏၲရာယ္မ်ားအား အစီရင္ခံစာတင္ျခင္း

(ဃ) ျဖစ္ႏုိင္သမွ် အႏၲရာယ္မ်ား အားလံုးအား အလ်င္ဦးစြာ အမ်ိဳးအစားခြဲျခားျခင္း
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၄။ ျဖစ္ႏိုင္သမွ် အႏၲရာယ္မ်ား အားလံုးအား အမ်ိဳးအစားခြဲျခားျခင္းျပဳျပီးေနာက္တြင္ ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈပုံစံ၏

ေနာက္တစ္ဆင့္သည္ ______________________

(က) ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရရွိႏိုင္ေျခမ်ားအား စိစစ္ျခင္း

(ခ) ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိမႈ အႏၲရာယ္မ်ားအား ေျဖရွင္းျခင္း

(ဂ) ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရရိွမႈ မည္မွ်ျပင္းထန္သည္ကုိ စုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္း

(ဃ) လက္ရိွ အႏၲရာယ္အား ေကာင္းမြန္မွန္ကန္ေစရန္ျပဳလုပ္ျခင္း

၅။ လွ်ပ္စစ္အႏၲရာယ္အား သတိျပဳမိျပီးသည့္ေနာက္တြင္ ယင္းအႏၲရာယ္အား ေျပရွင္းေအာင္ေျဖရွင္း

ရာတြင္ မည္သည္တုိ႔ကုိ ထိမ္းခ်ဳပ္ေပးရမည္နည္း။

(က) လံုျခံဳစိတ္ခ်ရေသာ ပတ္၀န္းက်င္ကိုတည္ေဆာက္ျခင္း

(ခ) ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရရိွမႈျဖစ္ျပီးေနာက္ တြင္ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈျပဳလုပ္ျခင္း

(ဂ) လံုျခံဳစိတ္ခ်ရေသာ လုပ္ငန္းခြင္ျဖစ္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္း

(ဃ) အထက္က ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ (က) ႏွင့္ (ဂ)
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ေမာ္ဂ်ဴး ၅ ။ အႏၲရာယ္မ်ားအား သတိျပဳမိျခင္း

အႏၲရာယ္မ်ားအား သင္မည္သုိ႔ သတိျပဳမိပါသနည္း။

သင့္ကုိယ္သင္ကာကြယ္မႈျပဳႏိုင္ရန္ ပထမဦးဆံုးအခ်က္သည္ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႔ခဲ့ရေသာ

အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစတတ္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားစြာအား သတိျပဳမိျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။ ထုိသုိသိရွိျခင္းအား

ျဖင့္ မည္သုိ႔ေသာအေျခအေနသည္ သင့္အား အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္သည္ကုိ သိရွိႏိုင္ပါသည္။ အႏၲရာယ္

မ်ားအား သတိျပဳမိေစရန္ မည္သုိ႔ေသာေနရာအား ၾကည့္ရႈရမည္ ကုိလည္း သိရွိေစပါသည္။

 တိတိက်က် တပ္ဆင္မထားေသာ ၀ါယာသြယ္တန္းမႈမ်ားသည္ အႏၲရာယ္ရွိပါသည္။

 ေကာင္းမြန္စြာဖုံးအုပ္ထားျခင္းမရိွေသာ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ အစိတ္အပိုင္းမ်ားသည္

အႏၲရာယ္ ရွိပါသည္။

 ေကာင္းကင္ၾကိဳး ပါ၀ါလုိင္းမ်ားသည္ အႏၲရာယ္ရွိပါသည္။

 လွ်ပ္ကာမေကာင္းေသာ ၀ါယာၾကိဳးမ်ားသည္ သင့္အား shock ရရွိေစႏိုင္ပါသည္။

 ေျမဓါတ္ခ်မထားေသာ ဓါတ္အားစံနစ္ ႏွင့္ လွ်ပ္ကာ ႏွစ္ထပ္အသံုးမျပဳထားေသာ လွ်ပ္စစ္ကရိယာ

မ်ားသည္ အႏၲရာယ္ရွိပါသည္။

 ၀န္အားပုိသုံးေသာ လွ်ပ္စီးပတ္လမ္းမ်ားသည္ အႏၲရာယ္ရွိပါသည္။

 ပ်က္စီးေနေသာ power tool မ်ားႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ားေၾကာင့္ လွ်ပ္စစ္အႏၲရာယ္ကုိ ရရိွေစပါ

သည္။

 မွားယြင္းေသာ PPE ကုိ အသံုးျပဳျခင္းေၾကာင့္လည္း အႏၲရာယ္ရွိပါသည္။

 မွားယြင္းေသာ ကရိယာ ကုိ အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္လည္း အႏၲရာယ္ရွိပါသည္။

 အခ်ိဳ႔ေသာ လုပ္ငန္းအတြင္းအသံုးျပဳေသာ ဓါတုပစၥည္းမ်ားသည္ ဆုိးက်ိဳးကုိျဖစ္ေစပါသည္။

 ပ်က္စီးေနေသာ ေလွခါးမ်ားႏွင့္ ျငမ္းမ်ားသည္ အႏၲရာယ္ရွိပါသည္။

 လွ်ပ္စစ္စီးေစေသာ ေလွခါးမ်ားသည္ အႏၲရာယ္ရွိပါသည္။

လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အႏၲရာယ္တုိ႔သည္ လုပ္သား၊ ေနရာ ႏွင့္ သုံးစြဲေသာ ပစၥည္းတို႔ စိုစြတ္ေနပါက

ပိုမို ဆုိးရြားေစပါသည္။
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Case Study

လွ်ပ္စစ္လုပ္သားတစ္ဦးသည္ သတၱဳဓါတ္တုိင္တစ္ခု၏ ေအာက္ေျခရိွ အေခါင္းေပါက္မွတစ္ဆင့္

သတၱဳေခၚၾကိဳး (metal fish tape) အား ဖယ္ရွားလွ်က္ရွိပါသည္။ (fish tape ဆုိသည္မွာ တပ္ဆင္ထား

ေသာ ကြန္က် ႔ဳတစ္ေလ်ာက္မွ ၀ါယာၾကိဳးအား ဆြဲယူရာတြင္ အသံုးျပဳေသာပစၥည္းကုိ ဆိုလိုပါသည္။) ယင္း

fish tape သည္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္စီး၀င္ကာ သူ႔အား ဓါတ္လုိက္မႈျဖစ္ေပၚပါသည္။ စစ္ေဆးမႈအရ OSHA သည္

ေအဂ်င္စီ၏ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ဆိုင္ေသာ standard မ်ားအား လိုက္နာရန္ပ်က္ကြက္ေသာ

အခ်က္သံုးခ်က္အား ေရးသားထုတ္ျပန္ပါသည္။

ေအာက္ပါ OSHA မွသတ္မွတ္ထားေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအား လုိက္နာရန္ျဖစ္ကာ ထုိသုိ႔ေသာ

အသက္ဆံုးရႈံးမႈမ်ားအား တားဆီးႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

 လုပ္ငန္းမစတင္မွီကပင္ လွ်ပ္စီးပတ္လမ္းမ်ားအားလံုးအား လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားရိွမေနေစရန္

လုပ္ေဆာင္ရပါမည္။

 လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ျဖတ္ေတာက္ျပီးေသာ ပစၥည္းမ်ားအား အျမဲ ေသာ့ခတ္ျခင္းႏွင့္ အညႊန္း tag

မ်ားတပ္ဆင္ထားရပါမည္။

 ကုမၸဏီမ်ားမွလည္း ယင္းတို႔၏လုပ္သားမ်ားအား ယင္းတို႔၏ အလုပ္အတြင္း လံုျခံဳစိတ္ခ်ရမႈ

မရွိေသာ အေျခအေနမ်ားအား သတိျပဳမိျခင္းႏွင့္ တားဆီးျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ႏိုင္ေစရန္ ေလ့က်င့္

သင္ၾကား ေပးရပါမည္။

တိတိက်က် တပ္ဆင္မထားေသာ ၀ါယာသြယ္တန္းမႈမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ အႏၲရာယ္မ်ား

အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္အခ်ိဳ႔

Wire gauge ၀ါယာအရြယ္အစား သုိ႔မဟုတ္ ၀န္ျဖတ္ (အင္ဂ်င္နီယာစကားျဖင့္ဆုိပါက ၀န္းျဖတ္ဧရိယာ)

Ampacity ၀ါယာတစ္ခုမွ အပူမလြန္ကဲပဲ လံုျခံဳစြာသယ္ေဆာင္စီးဆင္းႏုိင္သည့္ အျမင့္ဆံုးလွ်ပ္စီး

ပမာဏ

အထူးသတိျပဳရန္ - တိတိက်က်မဟုတ္ေသာ သုိ႔မဟုတ္ မသင့္ေလ်ာ္စြာ တပ္ဆင္ထားေသာ

လွ်ပ္စစ္၀ါယာသြယ္တန္းမႈတုိ႔သည္ ၂၀၁၁ အတြင္း OSHA မွထုတ္ျပန္ေသာ အမ်ားဆံုး လိုက္နာမႈမရိွသည့္

ဆယ္ခုတြင္ပါ၀င္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။ လွ်ပ္စစ္၀ါယာသြယ္တန္းမႈတစ္ခုႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ

အႏၲရာယ္ျဖစ္မႈမ်ားတြင္ သယ္ေဆာင္စီးဆင္းလိုေသာ လွ်ပ္စီးႏွင္မမွ် ေသးငယ္ေသာ ၀ါယာၾကိဳးျဖစ္ေသာ
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အခါတြင္ျဖစ္ေစ သုိ႔မဟုတ္ ေကာင္းမြန္စြာ သြယ္တန္းတပ္ဆင္ထားမႈမရွိလွ်င္ျဖစ္ေစ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

ပုံမွန္အားျဖင့္ လွ်ပ္စီးပတ္လမ္းအတြင္း အသံုးျပဳေသာ circuit breaker သည္ ၀ါယာအရြယ္အစားႏွင့္

ကုိက္ညီမႈရွိရပါမည္။ သုိ႔ေသာ္  အတိတ္ကသြယ္တန္းမႈျပဳခဲ့ေသာ ၀ါယာသြယ္တန္းမႈတုိ႔တြင္ မ်က္ႏွာက်က္

တြင္တပ္ဆင္ေသာ မီးမ်ားအတြက္ သြယ္တန္းေသာ branch line မ်ားအား supply cable ထက္စာလွ်င္

ပိုမိုေသးငယ္စြာ သြယ္တန္းၾကပါသည္။ light fixture တစ္ခုအား လွ်ပ္စီးပုိမိုအသံုးျပဳသည့္ အျခားတစ္ခုျဖင့္

အစားထုိးတပ္ဆင္ၾကမည္ ဆုိၾကပါစုိ႔။ branch wire ၏ လွ်ပ္စီးပမာဏ သည္ အလ်င္ကထက္ပိုမိုေပမည္။

၀ါယာၾကိဳးသည္ မူလသယ္ေဆာင္လုိေသာ လွ်ပ္စီးပမာဏအတြက္ထက္ အလြန္ေသးငယ္ပါက ၀ါယာၾကိဳး

သည္ ပိုမုိပူလာေပမည္။ အပူတုိးလာေသာ ၀ါယာၾကိဳးသည္ မီးေလာင္ကၽြမ္းမႈကို ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။

Extension cord ကို အသံုးျပဳစဥ္တြင္ လွ်ပ္စီးပတ္လမ္းအတြင္း အသံုးျပဳေသာ ၀ါယာသည္ အသံုးျပဳေသာ

ပစၥည္းအတြက္ ေသးငယ္ေနေပလိမ့္မည္။ လွ်ပ္စီးပတ္လမ္းအတြက္ အသံုးျပဳေသာ circuit breaker သည္

မွန္ကန္ေသာအရြယ္အစားျဖစ္ေသာ္လည္း ေသးငယ္ေသာ၀ါယာဂိတ္ကုိအသံုးျပဳေသာ extension cord

အတြက္ မွန္ကန္ေသာ အရြယ္အစားမဟုတ္ေပ။ extension cord တြင္ ပလပ္ကုိ တပ္ဆင္ကာ

အသံုးျပဳမည့္ကရိယာသည္လည္း cord မွ သယ္ေဆာင္စီးဆင္းႏိုင္ေသာ လွ်ပ္စီးပမာဏထက္ ပုိမိုအသံုးျပဳ

ကာ circuit breaker အားလည္း tripping လုပ္ျခင္းမရွိေပ။ ထုိသုိ႔ေသာ အေျခအေနတြင္ ၀ါယာသည္

ပိုမိုပူလာကာ မီးေလာင္ကၽြမ္းမႈကုိ ျဖစ္လာေစပါသည္။

လွ်ပ္ကူးပစၥည္းအျဖစ္အသံုးျပဳေသာ သတၱဳပစၥည္းသည္လည္း လွ်ပ္စစ္အႏၲရာယ္ကုိျဖစ္ေစပါသည္။

အလူမီနီယမ္ ၀ါယာၾကိဳးမ်ားကုိ အသံုးျပဳပါက ပိုမုိဂရုျပဳရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းသည္ ေၾကးနီၾကိဳးႏွင့္

ယွဥ္လွ်င္ အလြယ္တကူ ကြဲလြယ္ ျပတ္ထြက္လြယ္ပါသည္။ အလူမီနီယမ္ ၀ါယာမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈျပဳရာ

တြင္ အလြယ္တကူ ျပဳတ္ထြက္လြယ္ျခင္း ႏွင့္ ေအာက္ဆီဒိုက္ျဖစ္ျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ အပူထြက္ျခင္းႏွင့္

မီးခတ္ျခင္းတုိ႔ ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ တိတိက်က်တပ္ဆင္မထားေသာ လွ်ပ္စစ္၀ါယာသြယ္တန္းမႈ တုိ႔သည္ သင့္အား

အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစ ေၾကာင္းသတိျပဳမိေစပါသည္။
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Case Study

လုပ္သားတစ္ဦးသည္ အလုပ္မလုပ္ေသာ မီးသီးႏွစ္ခုႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ လွ်ပ္စစ္ျပႆနာအား ျပင္ဆင္ရန္

လုပ္ေဆာင္ေနပါသည္။ သူသံုးသပ္သည္မွာ သူေတြးထင္ထားေသာ ေနရာရွိ လွ်ပ္စီးပတ္လမ္းတြင္

ျပႆနာတစ္ခုခုရွိေနမည္ဟု ျဖစ္ပါသည္။ သူသည္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားကုိ circuit breaker panel မွ

ျဖတ္ေတာက္ျခင္းမျပဳ၊ ၀ါယာၾကိဳးမ်ားအားလည္း လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ရွိမရိွ ကုိေသခ်ာစြာ စမ္းသပ္ျခင္း

မျပဳခ့ဲပါ။ သူသည္ လက္၀ဖဲက္လက္ျဖင့္ ၀ါယာၾကိဳးႏွစ္ပင္အား ဆုတ္ကုိင္လိုက္သည္တြင္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္

လုိက္ျခင္းကုိ ခံစားလိုက္ရပါသည္။ သူသည္ ၾကမ္းျပင္ေပၚသုိ႔ျပဳတ္က်သြားကာ ေသဆံုးခဲ့ရ ပါသည္။

အလုပ္ရွင္တုိ႔အေနျဖင့္ လွ်ပ္စီးပတ္လမ္းမ်ားႏွင့္ အလုပ္လုပ္ကုိင္ရာတြင္ လုပ္ငန္းေနရာအတြင္း lock-out

ေသာ့ခတ္ျခင္း ႏွင့္ သတိေပး tag မ်ား တပ္ဆင္ျခင္း တုိ႔အား မျပဳလုပ္ခဲ့ပါက အလုပ္လုပ္ရန္ ခြင့္ျပဳခ်က္

မေပးသင့္ပါ။

လွ်ပ္စီးပတ္လမ္းမ်ားတြင္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ရွိေနပါက မည္သည့္အလုပ္မွ် မလုပ္သင့္ပါ။ လွ်ပ္စီးပတ္လမ္း

အား ေသခ်ာစြာျဖတ္ေတာက္ျပီး ေသာ့ခတ္၊ သတိေပးစာမ်ား မျဖစ္မေန တပ္ဆင္ထား ရပါမည္။ ထုိမွ်မက

ေသး လွ်ပ္စီးပတ္လမ္းတြင္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား မရိွေၾကာင္းကုိ လုပ္ငန္းမစတင္မီမွပင္ ေသခ်ာစြာ စစ္ေဆး

အတည္ျပဳထားရပါမည္။
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ေကာင္းမြန္စြာဖံုးအုပ္ထားျခင္းမရိွေသာ လွ်ပ္စစ္အစိတ္အပုိင္းမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ အႏၲရာယ္

၀ါယာၾကိဳးမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အျခားေသာ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္း အစိတ္အပိုင္းမ်ားသည္ ေကာင္းမြန္စြာ ဖံုးအုပ္ထား

ျခင္းမရိွခဲ့ပါက လွ်ပ္စစ္အႏၲရာယ္ျဖစ္ေပၚႏုိင္ပါသည္။ ၀ါယာသြယ္တန္းမႈ သုိ႔မဟုတ္ ဘေရကာ

တပ္ဆင္ထားေသာပံုး (breaker box) တုိ႔၏ အေပၚဘက္အကာအရံအား ဖယ္ရွားလုိက္ပါက ထိုသုိ႔ေသာ

အပြင့္ျဖစ္ေနေသာ အေျခအေနတြင္ ၀ါယာၾကိဳးမ်ား ႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္း အစိတ္အပိုင္းမ်ားအား

ျမင္ေတြ႕ႏုိင္ပါသည္။ အိမ္သုိ႔သြယ္တန္းတပ္ဆင္ေသာ ေကာင္းကင္ ၀ါယာၾကိဳးတို႔သည္ exposed

ျဖစ္ေနႏုိင္ပါသည္။ ေမာ္တာ၊ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ား ႏွင့္ အီလက္ထရြန္နစ္ ပစၥည္းမ်ား သည္ လည္း exposed

ျဖစ္ေနႏုိင္ေပလိမ့္မည္။

ပစၥည္း အေဟာင္းမ်ားသည္လည္း exposed ျဖစ္ေနသည့္ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ား ျဖစ္ေနႏုိင္ေပလိမ့္မည္။

လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားရိွေနေသာ ထုိသုိ႔ေသာ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းအစိတ္အပိုင္းမ်ားအား သင့္အေနႏွင့္ ထိေတြ႔မိပါက

သင္သည္ shock ရႏိုင္ပါသည္။

သင့္အေနႏွင့္ ဖုံးကာမထားေသာ လွ်ပ္စစ္ပစ ၥည္း အစိတ္အပုိင္းမ်ားသည္ အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစႏုိင္ေၾကာင္း

သတိျပဳရပါမည္။

Case Study

လုပ္သား ငါးဦးတုိ႔သည္ အိမ္တစ္လံုး၏ အိမ္ေရွ႔တြင္ သံဇကာ ျခံစည္းရိုးကုိ တပ္ဆင္ေနကာ ယင္းသည္

၇၂၀၀ ဗို႔အားရိွေသာ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္ပို႔လႊတ္ထားသည့္ ဓါတ္အားလိုင္း၏ ေအာက္တည့္တည့္တြင္

ရွိေနပါသည္။ ၂၁ ေပအရွည္ရွိေသာ ျခံစည္းရိုးအေပၚတြင္ တပ္ဆင္မည့္ သတၱဳတန္းအား တပ္ဆင္ရန္

ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ရာတြင္ လုပ္သားတစ္ဦးသည္ အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုအား ေထာင္လုိက္ အေနအထားျဖင့္

ေထာင္လိုက္ပါသည္။ ထုိ တန္းသည္ ၇၂၀၀ ဗို႔အားလိုင္းႏွင့္ ထိျပီးေနာက္ ထုိလုပ္သားသည္ ဓါတ္လုိက္

ခံရပါသည္။ စစ္ေဆးမႈမ်ားအား ျပဳလုပ္ေသာအခါတြင္ အသက္ဆံုးရႈံးခဲ့ရေသာ လုပ္သားသည္ သူ၏

အလုပ္ရွင္ထံမွ မည္သုိ႔ေသာ လံုျခံဳေရးႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈကုိမွ် မရရိွခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္

ေကာင္းကင္ဓါတ္အားလိုင္းမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အႏၲရာယ္မ်ားအား မည္သုိ႔ တားဆီးရမည္တို႔ႏွင့္

သက္ဆိုင္ေသာ တိက်ေသာ လမ္းညႊန္ခ်က္ မ်ားအား မထားရိွခဲ့ေၾကာင္း OSHA မွ ဆုံးျဖတ္ပါသည္။

ထုိသို႔ေသာ ကိစၥတြင္ ကုမၸဏီသည္ ေအာက္ပါ နည္းဥပေဒမ်ားအား လုိက္နာရန္ပ်က္ကြက္ခဲ့ပါသည္။
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 အလုပ္ရွင္သည္ သူ၏ လုပ္သားမ်ားအား လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းရွိ လုံျခံဳစိတ္ခ်ရမႈမရွိေသာ

အေျခအေနမ်ား အား သတိျပဳမိေစရန္ သင္ၾကားျပသေပးရပါမည္။

 အလုပ္ရွင္သည္ လွ်ပ္စီးပတ္လမ္းတစ္ခု၏ မည္သို႔ေသာ အစိတ္အပိုင္းအနီးအနားတြင္မွ်

လွ်ပ္စီးပတ္လမ္း အား လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ျပတ္ေတာက္ျခင္းမရိွလွ်င္ ႏွင့္ ေျမဓါတ္မခ်ခ့ဲလွ်င္

သုိ႔မဟုတ္ ထိေတြ႔ ကုိင္တြယ္မႈ မရွိေစရန္ အကာအရံမ်ား ထားရိွျခင္း နည္းလမ္းမ်ားအား

အသံုးမျပဳခဲ့လွ်င္ ထုိသို႔ေသာေနရာတြင္ အလုပ္လုပ္ကုိင္ခြင့္မျပဳသင့္ေပ။

 Electrical shock ျဖစ္ျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္အတြက္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခြင္မ်ားတြင္ ground

fault protection မ်ားအား တပ္ဆင္ထားရိွရပါမည္။

စည္းသတ္မ်ဥ္းမ်ား (boundaries) မ်ားအနီးသုိ႔ ခ်ည္းကပ္ျခင္း

ဖုံးအုပ္မထားေသာ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားရိွေနေသာ အစိတ္အပုိင္းမ်ားေၾကာင့္ အႏၲရာယ္က်ေရာက္မႈသည္

ယင္းအစိတ္အပုိင္းမ်ားႏွင့္ သင္တုိ႔ မည္မွ် ကြာေ၀းသည္ႏွင့္ သက္ဆုိင္ပါသည္။ “boundaries” သုံးခုတုိ႔

သည္ သင့္အား electrical shock မွ ကာကြယ္မႈျပဳရန္ အဓိကအခ်က္မ်ားျဖစ္ကာ မီးပန္းထြက္ျခင္း

သုိ႔မဟုတ္ ေပါက္ကြဲထြက္ျခင္း တို႔မွ သင့္အား ကာကြယ္ရန္နည္းလမ္း တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ယင္း

boundaries မ်ားအား National Fire Protection Association (NFPA 70E) မွ ျပဌာန္းထားပါသည္။

၁။ အတုိင္းအတာတစ္ခုအထိ အနီးသုိ႔သြားႏုိင္ေသာ boundary ဆုိသည္မွာ လုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္မႈမရိွသူ

တစ္ဦးအေနျဖင့္ အနီးဆံုးေသာေနရာသုိ႔ လုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္ေသာသူတစ္ဦးႏွင့္ အတူမပါရိွလည္း

သြားေရာက္ႏိုင္သည္။ ထုိေနရာတြင္ လုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္သူ ဆိုသည္မွာ တစ္စုံတစ္ေယာက္သည္ အထက္

အာဏာပုိင္အဖြဲအစည္းမွ ပုိ႔ခ်ေသာ အႏၲရာယ္ရွိေသာ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းခြင္မ်ား

အတြက္ သက္ဆိုင္သည့္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈအား လက္ခံရရွိထားျပီး ထုိသုိ႔ေသာ လုပ္ငန္း စဥ္အတြင္း

သံုးစြဲသည့္ ပစၥည္းမ်ားအားလည္း ေမာင္းႏွင္သံုးစြဲႏိုင္ပါသည္။

၂။ ကန္႔သတ္ထားေသာ အတုိင္းအတာအထိ သြားႏိုင္ေသာ boundary ဆိုသည္မွာ အဖံုးအကာမရိွေသာ

လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားရိွေနသည့္ အစိတ္အပုိင္းမ်ားရိွေသာ ေနရာအထိ အနီးဆံုးသုိ႔ လုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္သူမွ

သင့္ေလ်ာ္ေသာ PPE (မီးေလာင္ဒဏ္ခံႏိုင္ေသာ အ၀တ္အစား) ႏွင့္ လွ်ပ္ကာပစၥည္းကရိယာမ်ား မပါရွိဘဲ

သြားေရာက္ႏိုင္ပါသည္။ အနီးသုိ႔ေရာက္စဥ္တြင္ လမ္းေၾကာင္းမွားသြားခဲ့ပါက သင္ သို႔မဟုတ္ သင္၏
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ကရိယာမ်ားသည္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားရိွေသာ အစိတ္အပုိင္းမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႔သြားႏိုင္ပါသည္။ ေနာက္လာမည့္

boundary တြင္လည္း ထုိ႔အတူပင္ျဖစ္ပါသည္။

၃။ ၾကိဳတင္တားဆီးထားေသာ boundary ဆုိသည္မွာ အျပင္းထန္ဆံုးေသာ ေနရာျဖစ္ျပီး မီးခုန္ကူးျခင္း

သုိ႔မဟုတ္ ေလထဲတြင္ မီးညြန္႔ျဖစ္ေပၚျခင္းတို႔မွ ကာကြယ္တားဆီးႏုိင္ရန္ အဖံုးအကာ မရွိေသာ

လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ရွိေနသည့္ အစိတ္အပိုင္းတုိ႔မွ အကြာအေ၀းတစ္ခုတြင္ ေနထုိင္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

နီးကပ္သြားပါက ယင္းသည္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားရိွေနေသာ အစိတ္အပုိင္းႏွင့္ တုိက္ရိုက္ထိသြားသက့ဲသုိ႔

ျဖစ္ပါသည္။

Electrical Shock မျဖစ္ေစရန္ ၃၀၀ - ၆၀၀ ဗုိ႔ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားရိွေနေသာ အစိတ္အပုိင္းမ်ား အတြက္

ကန္႔သတ္ boundary မ်ား

အတုိင္းအတာတစ္ခုအထိ

အနီးသုိ႔သြားႏုိင္ေသာ boundary

ကန္႔သတ္ထားေသာ

အတုိင္းအတာအထိ

သြားႏုိင္ေသာ boundary

ၾကိဳတင္တားဆီးထားေသာ

boundary

၁ လက္မ တစ္ေပ ၃ ေပ ၆ လက္မ

လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ရွိေသာ ေနရာမွ =>

မီးေလာင္ကၽြမ္းနာမ်ားျဖစ္ျခင္းအား ကာကြယ္တားဆီးႏုိင္ရန္ boundary တစ္ခု ထပ္မံလုိအပ္ပါေသးသည္။

မီးပန္းျခင္းမွ ကာကြယ္တားဆီးႏိုင္ေသာ boundary သည္ မီးခုန္ကူးမႈ ျဖစ္ေပၚလာခ့ဲပါက သင္သည္

သင့္ေလ်ာ္ေသာ PPE အား ၀တ္ဆင္ျခင္းျဖင့္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည့္ ေလာင္ကၽြမ္းမႈမ်ားမွ ကာကြယ္တားဆီး

ႏိုင္ပါသည္။

မီးပန္းခုန္ကူးျခင္း မျဖစ္ေစရန္ ၃၀၀ - ၆၀၀ ဗုိ႔ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားရိွေနေသာ

အစိတ္အပုိင္းမ်ား အတြက္ ကန္႔သတ္ boundary မ်ား

မီးပန္းခုန္ကူးျခင္း ကိုကာကြယ္ရန္ boundary

၄ ေပ

လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ရွိေသာ ေနရာမွ =>
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ေကာင္းကင္ဓါတ္အားလိုင္းမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ အႏၲရာယ္မ်ား

လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသည္ ေကာင္းကင္ဓါတ္အားလိုင္းမ်ားတြင္ လွ်ပ္ကာမပါရိွေၾကာင္းကုိ သတိမထားမိ

တတ္ၾကေပ။ ဓါတ္လုိက္ခံရမႈအားလံုး၏ ထက္၀က္ေက်ာ္ေက်ာ္ေလာက္သည္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ရိွေနေသာ

ပါ၀ါလုိင္းမ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ေနသူမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ပါ၀ါလုိင္းတြင္ အလုပ္လုပ္ေသာ လုပ္သားမ်ားသည္

ေကာင္းကင္ဓါတ္အားလိုင္းမ်ား၏ အႏၲရာယ္ကုိ အထူး သတိျပဳရေပမည္။ တစ္ခ်ိန္က ၈၀%ေသာ

လိုင္းမန္းမ်ားသည္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားရိွေနေသာ ၀ါယာၾကိဳးကုိ အကာအကြယ္၀တ္ဆင္ထားျခင္းမရွိေသာ

လက္ျဖင့္ ကုိင္မိျခင္းေၾကာင့္ ေသဆံုးၾကရပါသည္။ ထိုသုိ႔ေသာ ထိခုိက္အနာတရျဖစ္မႈမ်ားေၾကာင့္ အားလံုး

ေသာ လိုင္းမန္းမ်ားသည္ ယခုအခါ အထူးျပဳလုပ္ထားေသာ ၃၄ ၅၀၀ဗုိ႔အား အထိ ကာကြယ္ေပးႏုိင္ေသာ

ေရာ္ဘာလက္အိပ္မ်ားအား ၀တ္ဆင္ေနၾကျပီျဖစ္ပါသည္။ ယေန႔တြင္ ေကာင္းကင္ဓါတ္အားလိုင္းမ်ား

ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ဓါတ္လုိက္မႈမ်ားသည္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အကြာအေ၀းမ်ားမွ ျပဳျပင္ထိမ္းသိမ္းမႈ ျပဳလုပ္ရန္

ပ်က္ကြက္ျခင္းေၾကာင့္သာ ျဖစ္ေပၚေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။

Shock ျဖစ္ျခင္းႏွင့္ ဓါတ္လိုက္ခံရျခင္း အစရိွသည္တုိ႔သည္ ၀ါယာမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႔ျခင္းမွ တားဆီးရန္အတြက္

အတားအဆီးမ်ား (physical barriers) ထားရိွျခင္းမရိွျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ dump truck မ်ား၊ crane

မ်ား၊ work platform မ်ား သုိ႔မဟုတ္ အျခားေသာ လွ်ပ္ကူးတတ္ေသာ ပစၥည္းမ်ား (ပိုက္မ်ားႏွင့္

ေလွခါးမ်ား) သည္ ေကာင္းကင္ဓါတ္အားလိုင္းမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႔မိျခင္း တို႔ေၾကာင့္ ထိန္းသိမ္းေမာင္းႏွင္

ေသာသူ သို႔မဟုတ္ အျခားေသာ လုပ္သားမ်ားတုိ႔သည္ အသက္ဆံုးရႈံးႏုိင္ပါသည္။ သင္သည္ ပါ၀ါလုိင္း

မ်ားမွ လြတ္ကင္းေသာ အကြာအေ၀း တြင္ ရွိမေနပါက သင့္အေနျဖင့္ shock ရကာ အသက္ေသဆံုး

ႏိုင္ပါသည္။ (ဗို႔အား ၅၀ကီလိုဗို႔ အထိအတြက္ အနိမ့္ဆုံး အကြာအေ၀းသည္ ၁၀ ေပျဖစ္ပါသည္။ ၅၀ကီလိုဗုိ႔

ထက္ ေက်ာ္လြန္သြားပါက ယင္း ၅၀ကီလုိဗို႔မွ ၁၀ ကီလုိဗို႔ တိုးသြားတုိင္းတုိင္း ယင္းမူလ ၁၀ ေပတြင္ ၄
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ေပစီ ထပ္ကာထပ္ကာ ေပါင္းထည့္ေပးရပါမည္။) ေကာင္းကင္ဓါတ္အားလိုင္းမ်ား၏ ေအာက္တြင္

မည္သည့္ပစၥည္းကုိမွ် သုိမွီးထားရိွျခင္း မျပဳသင့္ေပ။

ေကာင္းကင္ဓါတ္အားလိုင္းမ်ားသည္ အႏၲရာယ္ရွိသည္ကို သင္ သတိျပဳမိေနရပါမည္။
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လွ်ပ္ကာပ်က္စီးျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ အႏၲရာယ္

ပ်က္စီးေနေသာ သုိ႔မဟုတ္ တိက်ေကာင္းမြန္ျခင္းမရိွေသာ လွ်ပ္ကာသည္လွ်ပ္စစ္အႏၲရာယ္ ကုိျဖစ္ေစပါ

သည္။ ၀ါယာမ်ားအား ပလပ္စတစ္ သုိ႔မဟုတ္ ေရာ္ဘာ အစရိွသည္တုိ႔အား လွ်ပ္ကာအျဖစ္အျမဲ အသံုးျပဳပါ

သည္။ လွ်ပ္ကာသည္ conductor မ်ားအား တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခု ထိေတြ႔မႈမရိွေစရန္ တားဆီးေပးပါသည္။

လွ်ပ္ကာသည္ လူမ်ားအား conductor မ်ားႏွင္ ထိေတြ႔မႈ မရွိေစရန္ တားဆီးေပးပါသည္။

Extension cords မ်ားတြင္ ပ်က္စီးေနေသာ လွ်ပ္ကာမ်ား ရွိတတ္ပါသည္။ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ လွ်ပ္စစ္

ကရိယာ သုိ႔မဟုတ္ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းအတြင္းရိွေသာ လွ်ပ္ကာတုိ႔သည္ ပ်က္စီးေနတတ္ပါသည္။ လွ်ပ္ကာ

ပ်က္စီးေသာ အခါတြင္ အဖုံးအကြယ္လြတ္သြားေသာ သတၱဳအပုိင္းတုိ႔သည္ အတြင္းပိုင္းရိွ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္ရွိေန

ေသာ ၀ါယာၾကိဳးႏွင့္ ထိခဲ့ပါ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားရိွသြားႏိုင္ပါသည္။ သက္တမ္းရင့္ေရာ္ေနေသာ ပ်က္စီးေန

ေသာ သုိ႔မဟုတ္ မွန္မွန္ကန္ကန္အသံုးမျပဳထားေသာ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားသံုး လက္ကိုင္ကရိယာမ်ား၏

အတြင္းတြင္ ပ်က္စီးေနေသာ လွ်ပ္ကာမ်ားရိွေနတတ္ပါသည္။ သင္သည္ ပ်က္စီးေနေသာ power tool မ်ား

သုိ႔မဟုတ္ အျခားေသာပစၥည္းမ်ားအား ထိမိပါက သင့္အား shock ရႏိုင္ပါသည္။ အကယ္၍ ကရိယာအား

ground မခ်ထားျခင္း သုိ႔မဟုတ္ လွ်ပ္ကာ ႏွစ္ထပ္အုပ္မထားျခင္း တို႔ေၾကာင့္လည္း သင့္အား shock
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ရႏိုင္ပါသည္။ (လွ်ပ္ကာႏွစ္ထပ္ဆိုသည္မွာ လွ်ပ္ကာအတားအား ႏွစ္ထပ္ခံထားျခင္းေၾကာင့္ သတၱဳအစိတ္

အပုိင္း ေပၚမေနႏုိင္ေတာ့ေပ။)

ပ်က္စီးေနေသာ လွ်ပ္ကာေၾကာင့္ အႏၱရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္သည္ကုိ သတိျပဳသင့္ပါသည္။

ေျမဓါတ္ေကာင္းမြန္စြာခ်မထားျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ အႏၲရာယ္မ်ား

လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား စံနစ္အား ေကာင္းမြန္စြာ ေျမဓါတ္ခ်မထားေသာအခါတြင္ လွ်ပ္စစ္အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစ ႏုိင္ပါ

သည္။ OSHA မွ အျဖစ္ အမ်ားဆံုးေသာ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ လိုက္နာမႈမရိွဆုံးစာရင္းတြင္

လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ လွ်ပ္စီးပတ္လမ္းမ်ားအား ေကာင္းမြန္ေသသပ္စြာ ေျမဓါတ္မခ်ျခင္းသည္

အဓိကအခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏုိပ္တုိ႔ ထိေတြ႔ကုိင္တြယ္လွ်က္ရွိေသာ လွ်ပ္စစ္၀ါယာၾကိဳးသြယ္တန္းမႈ

စံနစ္တြင္ပါ၀င္ေသာ သတၲဳအစိတ္အပိုင္း (switch plate မ်ား၊ မ်က္ႏွာက်က္ တြင္တပ္ဆင္သည့္ မီးမ်ား၊

ကြန္က် ႔ဴမ်ား အစရိွသည္) တုိ႔အား သုညဗုိ႔အား ရရိွေစရန္ ေျမဓါတ္ခ်ထားရပါမည္။ အကယ္၍ ထုိသို႔ေသာ

လွ်ပ္စစ္၀ါယာသြယ္တန္းမႈ စံနစ္အား ေျမဓါတ္ေကာင္းစြာခ်မထားခ့ဲမိပါက မလိုလားအပ္ေသာ ဗို႔အားမ်ား

အား လုံျခံဳစိတ္ခ်ရစြာ မဖယ္ရွားႏုိင္သည့္အတြက္ လွ်ပ္စစ္အႏၲရာယ္ရိွႏိုင္ပါသည္။ fault current

မ်ားအတြက္ ေျမၾကီးထံသုိ႔ စီးဆင္းရန္ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရေသာ လမ္းေၾကာင္းမရွိပါက ပ်က္စီးေနေသာ

ပစၥည္းမ်ားမွ လွ်ပ္ကာလြတ္ေနေသာ သတၲဳအစိတ္အပုိင္းတုိ႔သည္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္စီး၀င္တတ္ပါသည္။

Extension cord မ်ားတြင္လည္း ပ်က္စီးေနေသာ ground wire သုိ႔မဟုတ္ ပလပ္ေၾကာင့္ ေျမၾကီးသို႔

လွ်ပ္စစ္စီးေစႏုိင္ေသာ လမ္းေၾကာင္း မရိွႏိုင္ေပ။ သင္သည္ ေျမဓါတ္မခ်ထားေသာ (သင့္ေလ်ာ္ေကာင္း

မြန္စြာ ေျမဓါတ္မခ်ထားေသာ) ပ်က္စီးေနသည့္ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းအား ထိမိပါက shock ရႏုိင္ပါသည္။

သင့္ေလ်ာ္ေကာင္းမြန္စြာ ေျမဓါတ္ခ်မထားေသာ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားစံနစ္သည္ အႏၲရာယ္ ျဖစ္ေစႏိုင္သည္ ကုိ

သတိျပဳရေပမည္။

Ground Fault Circuit Interrupters (GFCI)

Ground fault ျဖစ္ေသာ လွ်ပ္စီးပတ္လမ္းအား တားဆီးျဖတ္ေတာက္ေပးေသာ ပစၥည္း (အတုိအားျဖင့္

GFCI) သည္ ေစ်းမၾကီးလွေသာ အသက္ကယ္ပစၥည္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ GFCI သည္ လွ်ပ္စီးပတ္လမ္းတြင္

ရွိေသာ ၀ါယာႏွစ္ပင္ (အနက္ေရာင္၀ါယာၾကိဳးႏွင့္ အျဖဴေရာင္ ၀ါယာၾကိဳး) တုိ႔တြင္စီးေသာ လွ်ပ္စီးပမာဏ



ကုိရန္ေက်ာ္မုိး မွ သင့္ေလ်ာ္သလုိ ဘာသာျပန္ဆုိပါသည္။ Page 55

ကြာဟမႈအား စံုစမ္းစစ္ေဆးပါသည္။ ထိုသုိ႔ေသာ လွ်ပ္စီးပမာဏ ကြာဟမႈသည္ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းအေနျဖင့္

ေကာင္းမြန္မွန္ကန္စြာ အလုပ္လုပ္ကုိင္မႈ မရိွျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ယိုစိမ့္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေစ

ျဖစ္တတ္ပါသည္။ ထိုသုိ႔ေသာ ယုိစိမ့္လွ်ပ္စီး (ground fault) အား GFCI ၏ ကာကြယ္မႈျပဳပတ္လမ္းမွ

စုံစမ္းမိသည္ႏွင့္ GFCI သည္ လွ်ပ္စီးပတ္လမ္းအား switch off လုပ္ပစ္လုိက္ျခင္းအားျဖင့္ သင့္အား

အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစသည့္ shock ျဖစ္ျခင္းမွ ကာကြယ္မႈျပဳႏိုင္ပါသည္။ GFCI တို႔အား ၅မီလီအမ္ပီယာတြင္

ဆက္တင္ထားရိွျပီး လုပ္သားမ်ားအား ဓါတ္လိုက္ျခင္းမွ ကင္းေ၀းေစရန္ ဒီဇိုင္းျပဳထားပါသည္။ GFCI

တုိ႔သည္ လူအတြင္းသုိ႔လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ယုိစိမ့္မႈေၾကာင့္ လွ်ပ္စီးဆံုးရႈံးမႈအား စုံစမ္းႏုိင္ေသာစြမ္းရည္

ရွိျခင္းေၾကာင့္ shock စတင္ရရွိေနေသာ အေျခအေနအားလည္း သိရွိႏိုင္ပါသည္။ ထုိသုိ႔ေသာ

အေျခအေနမ်ိဳး ျဖစ္ေပၚလာပါက GFCI သည္ လွ်ပ္စီးပတ္လမ္းအား switch off လုပ္ပစ္လိုက္ျခင္းအားျဖင့္

သင့္အား အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစသည့္ shock ျဖစ္ျခင္းမွ ကာကြယ္မႈျပဳႏုိင္ပါသည္။ GFCI တုိ႔ႏွင့္ circuit breaker

တို႔၏ ကြဲျပားေသာ အခ်က္မွာ GFCI သည္ ၀န္အားပုိျဖစ္ျခင္းထက္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ယုိစိမ့္မႈအား

စုံစမ္းႏိုင္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

GFCI တြင္ ၀ါယာၾကိဳမ်ားအား ျပည့္စုံစြာ မတပ္ဆင္ျခင္း၊ ပ်က္စီးေနျခင္း သုိ႔မဟုတ္ သင့္ေလ်ာ္မွန္ကန္

ေအာင္ ၀ါယာၾကိဳးမ်ား တပ္ဆင္မႈမရွိျခင္းတို႔မွ သင့္အား shock ရရွိေစႏိုင္ပါသည္။

GFCI အသံုးျပဳကာ သင့္ေလ်ာ္မွန္ကန္ေအာင္ တပ္ဆင္ကာကြယ္မႈမျပဳေသာ လွ်ပ္စီးပတ္လမ္းတုိ႔သည္

သင့္အား လွ်ပ္စစ္အႏၲရာယ္ကုိ ရရွိေစႏုိင္သည္ကုိ သတိျပဳရပါမည္။

၀န္အား ပုိလ်ံသံုးစြဲျခင္း အႏၲရာယ္

လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား စံနစ္တစ္ခုတြင္ ၀န္အားပုိလ်ံမႈေၾကာင့္ ပူေလာင္လာျခင္း သို႔မဟုတ္ မီးေတာက္ျခင္း

အစရိွေသာ အႏၲရာယ္မ်ားျဖစ္ေစပါသည္။ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားစံနစ္ သုိ႔မဟုတ္လွ်ပ္စီးပတ္လမ္း တြင္

အသုံးျပဳေသာ ၀ါယာၾကိဳးမ်ား ႏွင့္ အျခားေသာ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ားတြင္ လုံျခံဳစိတ္ခ်စြာ အျမင့္ဆံုး

သယ္ေဆာင္စီးဆင္းႏိုင္ေသာ လွ်ပ္စီးပမာ ရွိပါသည္။ လွ်ပ္စီးပတ္လမ္းတြင္ ပစၥည္းမ်ားစြာအား တပ္ဆင္သံုး

စြဲပါက ထုိသို႔သံုးစြဲေသာ လွ်ပ္စီးေၾကာင့္ ၀ါယာၾကိဳးမ်ားအား ျမင့္မားစြာ ပူေလာင္ေစပါသည္။ တစ္စုံ

တစ္ေယာက္မွ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားျမင့္မားစြာသံုးစြဲေသာ ကရိယာအား သံုးစြဲပါက ၀ါယာမ်ား အပူျမင့္တက္

လာႏုိင္ပါသည္။
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၀ါယာၾကိဳးမ်ား၏ အပူခ်ိန္ျမင့္တက္လာမႈေၾကာင့္ မီးေလာင္ကၽြမ္းမႈမ်ားျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ပါသည္။ ယင္းတုိ႔၏

လွ်ပ္ကာအရည္ေပ်ာ္သြားသည္ႏွင့္ မီးေတာက္ျဖစ္လာႏုိင္ေပမည္။ ထုိမီးေတာက္မွ တစ္ဆင့္ ၀န္အားပုိရွိ

ေသာေနရာတစ္ေလ်ာက္ နံရံအတြင္းပုိင္းတြင္ပင္ျဖစ္လင့္ကစား မီးေတာက္ေလာင္ႏိုင္ေပသည္။

လွ်ပ္စီးပတ္လမ္းအတြင္း လွ်ပ္စီးပိုမုိစီးဆင္းျခင္းအား တားဆီးကာကြယ္ႏိုင္ရန္ circuit breaker ျဖစ္ေစ

ျဖဳစ္ကိုျဖစ္ေစ တပ္ဆင္သံုးစြဲရမည္ျဖစ္ပါသည္။ လွ်ပ္စီးပတ္လမ္းတြင္ လွ်ပ္စီးျမင့္မားေနပါက breaker မွ

“trip” လုပ္ျခင္းျဖင့္ switch တစ္ခုက့ဲသို႔ open ျဖစ္သြားေစပါသည္။ ၀န္အားပုိေနေသာ လွ်ပ္စီးပတ္လမ္း

တစ္ခုအား ျဖဳစ္တပ္ဆင္ထားခ့ဲပါက ယင္းျဖဳစ္၏ အတြင္းပိုင္း တြင္ အရည္ေပ်ာ္သြားျခင္းျဖင့္

လွ်ပ္စီးပတ္လမ္းအား open ျဖစ္သြားေစပါသည္။ breaker ႏွင့္ျဖဳစ္ ႏွစ္ခုစလံုးတုိ႔သည္ လွ်ပ္စီးပတ္လမ္း

အား open ျဖစ္သြားေစျခင္းျဖင့္ လွ်ပ္စီးမႈကို ျဖတ္ေတာက္ေပးျခင္းျဖင့္ တူညီေသာ စြမ္းေဆာင္မႈကုိ

ေပးၾကပါသည္။

အကယ္၍breaker ႏွင့္ ျဖဳစ္ တုိ႔သည္ ၀ါယာအတြက္ ကာကြယ္မႈျပဳလိုသည္ထက္ အလြန္ၾကီးေနပါက

၀န္အားပုိေသာ အေျခအေနျဖစ္ေနပါကလည္း စံုစမ္းသိရွိႏိုင္ျခင္းမရွိေတာ့ပဲ လွ်ပ္စီးအားျဖတ္ေတာက္ေတာ့

မည္မဟုတ္ေပ။ ထုိသို႔ေသာ ၀န္အားပုိမႈသည္ လွ်ပ္စီးပတ္လမ္းအပါအ၀င္ တပ္ဆင္ထားေသာပစၥည္းမ်ား

အားလည္း ျမင့္မားစြာပူေလာင္ေစကာ မီးေလာင္မႈကို ျဖစ္ေစပါသည္။
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လွ်ပ္စီးပတ္လမ္းတစ္ခုတြင္ မသင့္ေလ်ာ္ေသာ overcurrent ကာကြယ္မႈ ပစ ၥည္းအား အသံုးျပဳျခင္းႏွင့္

overcurrent ကာကြယ္မႈ ပစၥည္းအား လံုး၀ အသံုးမျပဳျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ သင့္အား လွ်ပ္စစ္အႏၲရာယ္ကုိ

ရရွိေစႏုိင္သည္ကုိ သတိျပဳရပါမည္။

Overcurrent protection ပစၥည္းမ်ားအား အခ်ဳိ႔ေသာ ေမာ္တာမ်ား၊ ကရိယာမ်ားႏွင့္ အီလက္ထရြန္နစ္

ပစၥည္းမ်ားအတြက္ ၀ါယာသြယ္တန္းမႈမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းတပ္ဆင္ၾကပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ပစၥည္း

ကရိယာသည္ လွ်ပ္စီးမ်ားစြာအား အသံုးျပဳပါက သုိ႔မဟုတ္ ျမင့္မားစြာပူေလာင္လာပါက ပစၥည္း၏

အတြင္းပုိင္းမွာပင္ လွ်ပ္စီးအား ျဖတ္ေတာက္ပစ္လိုက္ႏိုင္ပါသည္။ ပ်က္စီးေနေသာ ပစၥည္းကရိယာမ်ားသည္

ျမင့္မားစြာပူေလာင္ျပီးေနာက္ မီးေလာင္တတ္ပါသည္။

ပ်က္စီးေနေသာ ပစၥည္းကရိယာမ်ားသည္ သင့္အား လွ်ပ္စစ္အႏၲရာယ္ကုိ ရရိွေစႏိုင္သည္ကုိ

သတိျပဳရပါမည္။

စုိစြတ္ေသာ အေျခအေနေၾကာင့္ျဖစ္တတ္ေသာ အႏၲရာယ္မ်ား

စိုစြတ္ေသာအေျခအေနတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေသာေၾကာင့္ သင့္သည္ လွ်ပ္စီးျဖတ္သန္းစီးဆင္းရန္ လြယ္ကူ

ေသာ လမ္းေၾကာင္းတစ္ခု ျဖစ္ေနကာ အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစပါသည္။ အနည္းငယ္မွ်ေသာေရရိွသည့္

အုိင္ငယ္ေလးအတြင္း ရပ္ေနလွ်က္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားရိွေသာ ၀ါယာၾကိဳးအား ထိမ္ပါကလည္း ဓါတ္လုိက္

ႏိုင္ေခ်ရိွပါသည္။

ပ်က္စီးေနေသာ လွ်ပ္ကာ၊ ပစၥည္း သို႔မဟုတ္ ကရိယာ တုိ႔သည္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားရိွေနေသာ

လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းအစိတ္အပုိင္းမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ေပသည္။ ပ်က္စီးေနေသာ ပစၥည္းကရိယာတုိ႔အား ေကာင္းမြန္စြာ

ေျမဓါတ္ခ်မထားသည့္အတြက္ ယင္း၏ housing သည္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားစီး၀င္ကာ သင့္အား shock

ရႏိုင္ေပသည္။ သင့္ေလ်ာ္မႈမရွိစြာ ေျမခ်ထားေသာ metal switch plate မ်ားႏွင့္ မ်က္ႏွာက်က္မီးမ်ားသည္

စိုစြတ္ေသာ အေျခအေနတြင္ အထူးသျဖင့္ အႏၲရာယ္ရွိေပသည္။ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားရိွေနေသာ

လွ်ပ္စစ္ပစၥည္း အစိတ္အပုိင္းတုိ႔အား လွ်ပ္ကာအုပ္မထားသည့္ hand tool တစ္ခုျဖင့္ ထိမိပါက

သင္သည္ေရထဲတြင္ မတ္တပ္ရပ္ေနေသာအခ်ိန္တြင္ shock ရႏုိင္ေပသည္။
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ဓါတ္မလုိက္ေစရန္ ေရထဲတင္မတ္တပ္ရပ္မေနသင့္ေၾကာင္း သတိျပဳရပါမည္။ စိုစြတ္ေသာအ၀တ္အစား၊

ျမင့္မားေသာ စုိထိုင္းဆ၊ ႏွင့္ ေခၽြးထြက္ျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ဓါတ္လုိက္ႏိုင္ေခ်ကုိ တုိးတက္ေစပါသည္။

စိုစြတ္ေသာအေျခအေနတုိ႔သည္ သင့္အား လွ်ပ္စစ္အႏၲရာယ္ကုိ ရရိွေစႏိုင္သည္ကုိ သတိျပဳရပါမည္။

အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစေသာ ထပ္ေဆာင္းအခ်က္မ်ား

လုပ္ငန္းခြင္တြင္ လွ်ပ္စစ္အႏၲရာယ္အျပင္ အျခားေသာ အႏၲရာယ္မ်ားလည္း ရိွတတ္ပါသည္။ ထိုသုိ႔ေသာ

အႏၲရာယ္မ်ားကုိလည္း ထိန္းခ်ဳပ္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။

 ယင္းတြင္ ဓါတုပစၥည္းမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ အႏၲရာယ္မ်ားပါ၀င္သည္။ ေပ်ာ္ရည္မ်ား ႏွင့္

အျခားေသာ ၀တၲဳမ်ားသည္ အဆိပ္အေတာက္ျဖစ္ေစျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ေရာဂါဘယျဖစ္ေစ

တတ္ပါသည္။

 ေကာင္းကင္ဓါတ္အားလိုင္းမ်ားတြင္ မၾကာခဏအလုပ္လုပ္ျခင္းေၾကာင့္ ပုခုံးတြင္ အသားအေရ

ေလာင္ကၽြမ္းျခင္းမ်ား နာက်င္ျခင္းမ်ား ျဖစ္ပြားတတ္ပါသည္။

Hand tool မ်ားအား အားျပဳသံုးစြဲျခင္းေၾကာင့္ လက္မ်ားအသားနီလန္ျခင္း လက္ေကာက္၀တ္ သုိ႔မဟုတ္

တံေတာင္ဆစ္ ေရာင္ရမ္းနာက်င္ျခင္းမ်ားျဖစ္တတ္ပါသည္။ hand tool မ်ားအား အသံုးျပဳျခင္းေၾကာင့္

carpal tunnel syndrome အား ျဖစ္ေစကာ လက္ေကာက္၀တ္တြင္ရွိေသာ နာဗ္ေၾကာတစ္ရႈးမ်ား

ေရာင္ရမ္း ပ်က္စီးျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ၾကြက္သားမ်ားရႈံ႔၀င္ျခင္းတုိ႔ျဖစ္ေပၚတတ္ပါသည္။
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ေမာ္ဂ်ဴး ၅ - Quiz

ေအာက္ပါ Quiz မ်ားျဖင့္ ေမာ္ဂ်ဴးအတြင္း ပါရိွသည္မ်ားအတြက္ မိမိ၏ နားလည္ႏိုင္မႈအား စစ္ေဆးၾကည့္ပါ။

၁။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါတုိ႔မွ မည္သည့္အခ်က္သည္ ဖံုးအုပ္မထားေသာ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ားေၾကာင့္ အႏၲရာယ္

က်ေရာက္ႏိုင္ပါသနည္း။

(က) breaker box မွ အဖံုးမ်ားအားဖယ္ရွားထားျခင္း

(ခ) ေမာ္တာ၏ electrical termination မ်ားအား ဖြင့္ထားျခင္း

(ဂ) ေကာင္းကင္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားလိုင္းမ်ား အေဆာက္အဦးအတြင္း၀င္ေရာက္ျခင္း

(ဃ) အထက္ေဖာ္ျပပါတို႔သည္ ဥပမာမ်ားသာျဖစ္ၾကသည္။

၂။ ေအာက္ပါတုိ႕မွ မည္သည့္တစ္ခုသည္ National Fire Protection Agency (NFPA) မွ ေဖာ္ျပေသာ

boundaries သုံးခုမွ တစ္ခုမဟုတ္သနည္း။

(က) အတုိင္းအတာတစ္ခုအထိ အနီးသုိ႔သြားႏုိင္ေသာ boundary

(ခ) ကန္႔သတ္ထားေသာ အတုိင္းအတာအထိ သြားႏုိင္ေသာ boundary

(ဂ) ဒီဇိုင္းျပဳထားေသာ အတုိင္းအတာအထိ သြားႏုိင္ေသာ boundary

(ဃ) ၾကိဳတင္တားဆီးထားေသာ boundary

၃။ မည္သည့္အခ်က္ေၾကာင့္ ထက္၀က္မကေသာ ဓါတ္လုိက္မႈမ်ားျဖစ္ပြားရပါသနည္း။

(က) လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားရိွေနေသာပါ၀ါလုိင္းမ်ားႏွင့္ ထိမိျခင္း

(ခ) ေကာင္းမြန္ေသသပ္မႈမရွိေသာ ၀ါယာသြယ္တန္းမႈ

(ဂ) ပ်က္စီးေနေသာ power tool မ်ား

(ဃ) ေကာင္းမြန္စြာေျမဓါတ္မခ်ထားေသာ ပစၥည္းမ်ား
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၄။ ေအာက္ပါတို႔မွ မည္သည့္အခ်က္သည္ အမ်ားအားျဖင့္ OSHA မွ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ လိုက္နာမႈ

မရွိဆံုး အခ်က္ျဖစ္သနည္း။

(က) လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားရိွေနေသာပါ၀ါလုိင္းမ်ားႏွင့္ ထိမိျခင္း

(ခ) ေကာင္းမြန္ေသသပ္မႈမရွိေသာ ေျမဓါတ္ခ်မႈ

(ဂ) ပ်က္စီးေနေသာ power tool မ်ား

(ဃ) ေကာင္းမြန္မႈမရွိေသာ လွ်ပ္ကာပါရိွသည့္ ၀ါယာၾကိဳးမ်ား

၅။ breaker သို႔မဟုတ္ ျဖဳစ္ တုိ႔သည္ protect လုပ္လုိေသာ ၀ါယာၾကိဳးမ်ားေအာက္ အလြန္ေသးငယ္

ေနပါက လွ်ပ္စီးပတ္လမ္းတြင္ ၀န္အားပုိျဖစ္လာပါက စုံစမ္းမရျဖစ္ကာ လွ်ပ္စီးအားျဖတ္ေတာက္မည္

မဟုတ္ေတာ့ေပ။

(က) မွန္ပါသည္။

(ခ) မွားပါသည္။
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ေမာ္ဂ်ဴး ၆။ က်ေရာက္လာေသာ ေဘးအႏၲရာယ္အား ေျဖရွင္းျခင္း

အႏၲရာယ္က်ေရာက္ပါက မည္သုိ႔ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္မည္နည္း။

အႏၲရာယ္ရွိတတ္သည္တုိ႔အား သတိျပဳမိျပီးသည့္ေနာက္တြင္ ေနာက္တစ္ဆင့္အေနျဖင့္ ထုိသုိ႔ေသာ

အႏၲရာယ္ရွိေသာ အေျခအေနမ်ားသည္ သင့္အတြက္မည္သုိ႔ အႏၲရာယ္ရွိသည္ကုိ ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ျဖစ္ပါ

သည္။ အႏၲရာယ္ရွိေသာ ေနရာႏွင့္ ပိုမိုနီးကပ္စြာအလုပ္လုပ္ေလေလ သင့္အထံတြင္ လွ်ပ္စစ္အႏၲရာယ္

က်ေရာက္ရန္ ပိုမိုျဖစ္ႏိုင္ေလေလျဖစ္ပါသည္။ ယခုအခ်ိန္အတြက္ လွ်ပ္ကာမပါရိွေသာ ၀ါယာၾကိဳးမ်ား

ကုိသာ အႏၲရာယ္ရိွေသာ အရာမ်ားအျဖစ္ သတိျပဳမိၾကပါသည္။ ထိုသုိ႔ေသာ လွ်ပ္ကာမပါရိွေသာ

၀ါယာၾကိဳးမ်ားသည္ ေျမျပင္မွ ၁၅ ေပမွ် ကြာေ၀းသည္ဆိုပါက သင္သည္ အႏၲရာယ္ရွိေသာ ေနရာႏွင့္

ေ၀းကြာသည္ျဖစ္ရာ က်ေရာက္လာမည့္ အႏၲရာယ္သည္လည္း နည္းပါးပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ထိုသို႔ေသာ

၀ါယာၾကိဳးႏွင့္ နီးစပ္ေသာ အိမ္ေခါင္မိုးအေပၚတြင္ အလုပ္လုပ္ကုိင္မည္ဆိုပါက က်ေရာက္မည့္ အႏၲရာယ္

သည္ၾကီးမားပါသည္။ သင္သည္ သတၱဳကြန္က် ႔ဴအားသယ္ယူရာတြင္ ထိုသို႔ေသာ လွ်ပ္ကာမပါ သည့္

၀ါယာၾကိဳးမ်ားအား ထိမိပါက shock ျဖစ္ျခင္း အႏၲရာယ္သည္ ၾကီးမားပါသည္။ သင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္

ေနသည့္ တစ္ခ်ိန္လံုး ျဖစ္လာမည့္ အႏၲရာယ္မ်ားအား စဥ္ဆက္မျပတ္ ေလ့ေလာေျဖရွင္းေနရေပမည္။

သင့္ထံသို႔က်ေရာက္မည့္ ထိခုိက္ဒဏ္ရာရရိွေစမည့္ အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏုိင္ေခ် တုိးလာေစေသာ အခ်က္မွာ

အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစသည့္အေၾကာင္းအရာမ်ား စုစည္းသြားမႈျဖစ္ပါသည္။ ေကာင္းမြန္သင့္ေလ်ာ္စြာ ေျမဓါတ္ခ်

မထားျခင္း၊ ပ်က္စီးေနေသာ ပစၥည္းကရိယာမ်ားေၾကာင့္ အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေခ်အား တိုးပြားလာေစပါသည္။

စိုစြတ္ေသာ အေျခအေနႏွင့္ အျခားေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားေၾကာင့္လည္း အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏုိင္ေခ်တုိးပြား
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လာေစပါသည္။ ျဖစ္လာႏုိင္သေသာ အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္သည့္အေျခအေနမ်ားသည္ သင့္အား

အႏၲရာယ္က်ေရာက္ျခင္းမရွိေစရန္ အတြက္ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရေသာ အေနအထားရရိွေစရန္ မွန္ကန္ေကာင္းမြန္

ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ ခ်မွတ္လုပ္ေဆာင္ေပးရပါမည္။

လွ်ပ္စစ္အႏၲရာယ္က်ေရာက္ေစေသာ အေရးၾကီးေသာ နိမိတ္ျပသည့္ အခ်က္မ်ားရိွေပမည္။ ဥပမာ အားျဖင့္

သင့္သည္ power tool တစ္ခုကုိ အသံုးျပဳေနစဥ္အတြင္း GFCI သည္ မၾကာခဏ trip ျဖစ္ျခင္း သည္

ယင္းတြင္ ျပႆနာတစ္ခုခုရွိေနသည္ ကုိ နိမိတ္ျပေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။ GFCI အား resetting မျပဳလုပ္ပဲ

အလုပ္ဆက္လုပ္ပါ။ သင္သည္ ထုိသုိ႔ေသာ နိမိတ္ျပအေျခအေနမ်ားအား ေျဖရွင္းရမည္ျဖစ္ကာ

ယင္းေၾကာင့္ အႏၲရာယ္တစ္ခုခု ျဖစ္ေပၚလာပါက မည္သို႔ ေျဖရွင္းထိန္းခ်ဳပ္သင့္သည္ကုိ ဆံုးျဖတ္ရမည္

ျဖစ္ပါသည္။

မီးေလာင္ႏိုင္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ လွ်ပ္စစ္ အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ျခင္း အစရိွေသာ အေျခအေန သုိ႔မဟုတ္

နိမိတ္မ်ားသည္ အေရးၾကီးမႈကုိ ျပဆုိေနပါသည္။ ထုိသုိ႔ေသာ အေျခအေနျဖစ္ေစႏိုင္သည့္ ပစၥည္းမ်ား

သုိ႔မဟုတ္ ကရိယာမ်ားအား သံုးစြဲမႈကို တားဆီးရမည္ျဖစ္ပါသည္။ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ

ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းသူမ်ား၊ ဆူပါဗိုက္ဇာမ်ား သုိ႔မဟုတ္ နည္းျပမ်ားသည္ ၀န္အားပုိမိုသံုးစြဲေသာ

အေျခအေနမ်ားႏွင့္ က်ေရာက္ေသာ အႏၲရာယ္သည္ မည္မွ်ျပင္းထန္သည္ ကုိ မေသခ်ာေသာ

အေျခအေနမ်ားအား သတိျပဳမိေစရန္ တင္ျပသင့္ပါသည္။ မည္သို႔ ကုိင္တြယ္လုပ္ေဆာင္ရမည္ကုိ

မေသခ်ာေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္ လုိအပ္ေသာအကူအညီမ်ားအား ေတာင္းဆုိသင့္ပါသည္။ အကူအညီ

ေတာင္းျခင္းအားျဖင့္ သင့္ကုိယ္သင္ကာကြယ္ျပီးသကဲ့သုိ႔ အျခားသူမ်ားကုိလည္းကာကြယ္ရာ ေရာက္ပါ

သည္။

Case Study

fast food restaurant စားေသာက္ဆုိင္တစ္ခုတြင္ အလုပ္လုပ္ကုိင္ေသာ လုပ္သက္ ၁၅ လခန္႔ရွိေသာ

အသက္ ၁၈ ႏွစ္အရြယ္ရိွ လုပ္သားတစ္ေယာက္သည္ toaster တစ္ခုအား အသံုးျပဳႏုိင္ရန္ ယင္း၏

ပလပ္အား ၾကမ္းျပင္အနီးရိွ outlet တြင္တပ္ဆင္မႈျပဳရင္း shock ရခဲ့ပါသည္။ စားေသာက္ဆုိင္မွာလည္း

ပိတ္လွ်က္ရွိေနျပီျဖစ္ျပီး ၾကမ္းခင္းအား ေဆးေၾကာ တုိက္ခၽြတ္ သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ထားသည္မွာ ထုိသို႔

ထိခိုက္မႈမျဖစ္ခင္ ၁၀ မိနစ္ခန္႔ကျဖစ္ပါသည္။ စားေသာက္ဆုိင္မန္ေနဂ်ာႏွင့္ အျခားဆုိင္၀န္ထမ္း

တစ္ဦးသည္ ဓါတ္လုိက္ခံရသူ၏ ေအာ္သံေၾကာင့္ အျမန္စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈျပဳပါသည္။ ဓါတ္လုိက္ခံရသူ၏
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လက္တစ္ဖက္သည္ ပလပ္အား ကုိင္လွ်က္အေနအထားႏွင့္ အျခားတစ္ဖက္သည္ metal receptacle box

အားကုိင္လွ်က္ ျမင္ေတြ႔ရပါ သည္။ သူ၏ မ်က္ႏွာသည္ outlet ၏ အထက္ဖက္နားအား ဖိလွ်က္အေန

အထားရိွပါသည္။ ဆုိင္၀န္ထမ္း တစ္ဦးမွ သူ၏ ေသြးခုန္ႏႈံးအား တုိင္းတာေပးေသာ္လည္း shock

ရခဲ့ျပီးေသာ အေနအထားျဖစ္ပါသည္။ မန္ေနဂ်ာသည္ လွ်ပ္စီးပတ္လမ္းအားျဖတ္ေတာက္မည့္ breaker

အား မွန္မွန္ကန္ကန္ မေရြးခ်ယ္ခဲ့ပါ။ ထုိ႔ေနာက္သူသည္ အေရးေပၚကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႔အား

ဖုန္းဆက္ေခၚယူျပီးေနာက္ breaker box ဆီသို႔ျပန္လည္သြားေရာက္ကာ breaker အား မွန္ကန္စြာ

ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ လွ်ပ္စီးပတ္လမ္း open ျဖစ္ျပီးသည့္အခ်ိန္တြင္ ဓါတ္လုိက္ခံရသူသည္ ၃ မိနစ္မွ ၈

မိနစ္အတြင္းခန႔္ၾကာျမင့္စြာ လွ်ပ္စီးမႈဒဏ္ကိုခံစား ခဲ့ရပါသည္။ ဆုိင္၀န္ထမ္းသည္ ဓါတ္လုိက္ခံရသူ၏

ေသြးခုန္ႏႈံးကုိ ထပ္မံတိုင္းတာရာ အလြြန္ျမန္ေနသည္ကို ေတြ႔ရွိခဲ့ပါသည္။

မန္ေနဂ်ာႏွင့္ ဆိုင္၀န္ထမ္းတုိ႔သည္ ဓါတ္လိုက္ခံသူအားထားရိွကာ အေရွ႔ဖက္တံခါးအား ေသာ့ဖြင့္ရန္ႏွင့္

ဖုန္းဆက္ အကူအညီေတာင္းခံရန္ သြားေရာက္ခဲ့ပါသည္။ စားေသာက္ဆိုင္ရွိ ဆိုင္၀န္ထမ္း

ေနာက္တစ္ေယာက္သည္ ဓါတ္လုိက္ခံရသူအား စစ္ေဆးရာ ေသြးခုန္ႏႈံးမရိွေတာ့သည္ကုိ ေတြ႔ရွိခဲ့ပါသည္္။

ဆိုင္၀န္ထမ္းသည္ CPR စတင္လုပ္ခဲ့ကာ ကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႔မွလည္း မိနစ္ ၉၀ မွ်ၾကာေအာင္ ကူညီ

ကယ္ဆယ္မႈျပဳခ့ဲပါသည္။ ေဒသဆုိင္ရာ ေဆးရံုသုိ႔အေရာက္တြင္ ထုိလူနာသည္ ေသဆံုးခဲ့ပါသည္။

ထို႔ေနာက္ လွ်ပ္စစ္ကၽြမ္းက်င္သူႏွစ္ေယာက္သည္ လွ်ပ္စီးပတ္လမ္းအား စစ္ေဆးခ့ဲေသာ္လည္း မည့္သည့္

ၾကီးမားေသာ ျပစ္ခ်က္ကုိမွ် မေတြ႔ရွိခဲ့ပါ။ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈတုိ႔အရ ဓါတ္လုိက္ခံရသူ၏ လက္သည္ toaster

၏ပလပ္ကုိ တပ္ဆင္ခ်ိန္တြင္ အေရွ႔သို႔ေခ်ာ္သြားခ့ဲပါသည္။ သူ၏ လက္ညိွဳးသည္ ပလပ္အတြင္း

လွ်ပ္စစ္ဓါတ္ရွိေနေသာ prong အား ထိမိသြားပါသည္။ အျခားေသာ လက္တစ္ဖက္သည္ ေျမဓါတ္ခ်ထား

ေသာ metal receptacle box အား ကုိင္ထားခ့ဲပါသည္။ သူ၏ ခႏၶာကုိယ္အတြင္းသို႔

ယင္းလက္ညွိဳးမွတစ္ဆင့္ လွ်ပ္စီးျဖတ္စီးခဲ့ကာ ရင္အုပ္ ႏွင့္ အျခားလက္တစ္ဖက္မွ တစ္ဆင့္

ေျမဓါတ္ခ်ထားေသာ receptacle သို႔လွ်ပ္စီး စီးဆင္းခဲ့ပါသည္။

ထုိသုိ႔ေသာ ေသဆံုးမႈႏွင့္ ထိခိုက္မႈမ်ားအား တားဆီးႏိုင္ရန္ သင္သည္ အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏိုင္သည္တို႔ကို

သိရွိထားကာ မွန္ကန္ေသာ အေရးယူမႈမ်ားကုိျပဳရမည္ျဖစ္ပါသည္။

 လွ်ပ္စီးပတ္လမ္းတြင္ GFCI တစ္ခုအား တပ္ဆင္ထားရမည္ျဖစ္ကာ ထိခုိက္မႈ မျဖစ္မွီတြင္

လွ်ပ္စီးအား ျဖတ္ေတာက္မႈျပဳရပါမည္။
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 ၾကမ္းျပင္အား ေဆးေၾကာတုိက္ခၽြတ္ထားသည္မွာ မၾကာေသးခ့ဲမႈသည္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္လုိက္ခံရမႈ

အႏၲရာယ္ အား တုိးပြားေစပါသည္။ စုိစြတ္ေသာ၊ စိုထုိင္းဆ ရွိေနေသာ ေနရာမ်ားတြင္ အလုပ္မလုပ္

ကုိင္သင့္ပါ။

 အလုပ္လုပ္ေသာ ေနရာရိွ circuit breaker ရွိေသာ ေနရာအား သိရွိထားရပါမည္။

လွ်ပ္စစ္အႏၲရာယ္မ်ား ျဖစ္ေစေသာ အေျခအေနမ်ား

လွ်ပ္စစ္အႏၲရာယ္မ်ား ျဖစ္ေစေသာ အျခားေသာ အခ်က္ေပါင္းမ်ားစြာရွိပါသည္။

Circuit breaker တစ္ခု tripping ျဖစ္ျခင္းႏွင့္ ျဖဳစ္ ျပတ္ထြက္ျခင္း အစရိွသည္တုိ႔သည္

လွ်ပ္စီးပတ္လမ္းအတြင္း ျမင့္မားေသာ လွ်ပ္စီး စီးဆင္းခဲ့သည္ကုိျပပါသည္။ ထိုသုိ႔ေသာ အေျခအေနသည္

ပစၥည္းမ်ား ပုံမွန္ အလုပ္မလုပ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ေစ သို႔မဟုတ္ လွ်ပ္ကူးပစၥည္းမ်ား short

ရျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေစ အစရိွေသာ အခ်က္ေပါင္းမ်ားစြာေပၚတြင္မူတည္ေနေပမည္။ သင့္အေနႏွင့္ ထုိသို႔ေသာ

အႏၲရာယ္မ်ားအား ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ရန္ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ထုိသုိ႔ ျဖစ္ေပၚရသည္ကုိ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်

ေပးရပါမည္။

လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ား၊ အသံုးအေဆာင္မ်ား၊ ၀ါယာၾကိဳးမ်ား၊ သုိ႔မဟုတ္ ၀ါယာၾကိဳးအဆက္ေနရာမ်ား တုိ႔သည္

ေႏြးေနပါက လွ်ပ္စီးပတ္လမ္းအတြင္းျဖစ္ေစ၊ သုိ႔မဟုတ္ ပစၥည္းတြင္ျဖစ္ေစ ျမင့္မားေသာလွ်ပ္စီး

စီးေနသည္ဟု ယူဆရပါမည္။ သင္အေနႏွင့္ ထုိသုိ႔ေသာ အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ကုိ ဆုံးျဖတ္ကာ

ယင္းအေျခအေနအား ေျဖရွင္းရပါမည္။

ေကဘယ္တစ္ခု၊ ျဖဳစ္ေဘာက္စ္၊ သုိ႔မဟုတ္ ဂ်န္းရွင္းေဘာက္စ္ တုိ႔သည္ ေႏြးေနပါက ယင္းအခ်က္သည္

လွ်ပ္စီးပတ္လမ္းအတြင္း ျမင့္မားေသာ လွ်ပ္စီးစီးေနေၾကာင္းျပဆိုပါသည္။

မီးေလာင္ေသာအနံမ်ားသည္ လွ်ပ္ကာမ်ား အပူလြန္ကဲေနသည္ကုိ ျပဆိုပါသည္။

မည္သို႔ေသာ ၀ါယာၾကိဳးမဆုိႏွင့္ အျခားေသာ conductor တို႔တြင္ ပ်က္စီးယုိ႔ယြင္းေနေသာ လွ်ပ္ကာ

တုိ႔ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ conductor မ်ားသည္ exposed ျဖစ္လာပါသည္။ ထုိသို႔ေသာ လွ်ပ္ကာျဖင့္

ေကာင္းစြာဖံုးအုပ္ထားျခင္းမရွိသည့္အရာတုိ႔ႏွင့္ ထိေတြ႔မိပါက shock ရႏိုင္ပါသည္။ ပ်က္စီးေနေသာ

လွ်ပ္ကာေၾကာင့္လည္း short circuit ျဖစ္ႏိုင္ကာ မီးပန္းထြက္ျခင္းသုိ႔မဟုတ္ မီးေလာင္ျခင္းတို႔ ျဖစ္လာေစ

ႏိုင္ပါသည္။ လွ်ပ္ကာတြင္ ျခစ္ရာမ်ား အကြဲရာမ်ား ရွိမရိွကုိ စစ္ေဆးသင့္ပါသည္။
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GFCI တစ္ခု trip ျဖစ္ျခင္းသည္ ယင္းလွ်ပ္စီးပတ္လမ္းတြင္ ယုိစိမ့္မႈတစ္ခုခု ရွိျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။

ပထမဦးစြာ အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏုိင္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားအား ျခံဳငုံသံုးသပ္ကာ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္

ယုိစိမ့္မႈျဖစ္လာရသည္ ကုိဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရပါမည္။ ထုိ႔ေနာက္ မည္သုိ႔ေသာ အေရးယူမႈျပဳသင့္သည္ကုိ

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရပါမည္။

Case Study

အသက္ ၂၀ အရြယ္ရွိ အလုပ္သမားတစ္ဦးသည္ ေပ ၂၀ ခန္႔အရွည္ရွိေသာ သံေခ်ာင္းကုိ ဂေဟဆက္ေသာ

အလုပ္ရုံမွ အျပင္ဖက္ရွိ သိမ္းဆည္းေသာ စင္ရွိရာသုိ႔ သယ္ေဆာင္လာပါသည္။ ထရန္စေဖာ္မာမ်ား

ထားရိွေသာ ေနရာသုိ႔အေရာက္တြင္ ေထာင့္ခ်ိဳးေကြ႔လုိက္ေသာအခါ သံေခ်ာင္း၏ ထိပ္စြန္းသည္

ထရန္စေဖာ္မာအထက္ရွိ လွ်ပ္ကာရိွမေနေသာ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေပးပုိ႔သည္ ၀ါယာၾကိဳးအား ရိုက္မိပါသည္။

ထရန္စေဖာ္မာမ်ားအတြက္ ၆ ေပျမင့္ေသာ ျခံစည္းရုိးကုိကာထားေသာ္လည္း ယင္း ၀ါယာၾကိဳးတို႔သည္

ျခံစည္းရိုးထက္ ၃ ေပမွ် ပိုမိုျမင့္ေနပါသည္။ ထရန္စေဖာ္မာတစ္ခုစီသည့္ ၄၁၆၀ ဗို႔အားရိွပါသည္။

သံေခ်ာင္းသည္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေပးပုိ႔သည္ ၀ါယာၾကိဳးအား တုိက္မိရာတြင္ ယင္းအလုပ္သမားသည္

ဓါတ္လုိက္ျခင္းခံရပါသည္။ forklift ေမာင္းႏွင္သူမွ သံေခ်ာင္း ေျမၾကီးေပၚသုိ႔ျပဳတ္က်ေသာအသံအား

၈နာရီ ၄၆ မိနစ္တြင္ ၾကားျပီးေနာက္ ငါးမိနစ္မွ်အၾကာတြင္ ဓါတ္လုိက္ခံရသူအား ေတြ႔ျမင္ခဲ့ပါသည္။

ေဒသဆုိင္ရာ ေဆးရံုသုိ႔အေရာက္တြင္ ေသဆံုးေနျပီျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးပါသည္။

 OSHA မွ သတ္မွတ္ခ်က္အရ ထရန္စေဖာ္မာမ်ား ထားရိွေသာေနရာသည္ ျခံစည္းရုိးသည္

အလြန္နိမ့္ပါသည္။ ျခံစည္းရုိးသည္ အနိမ့္ဆံုး ၈ေပမွ် ရွိရပါမည္။

 ယခုကိစၥတြင္ ကုမၸဏီမွ ထုိ အလုပ္သမားအား မည္သည့္ ပုံမွန္ လံုျခံဳမႈႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ

ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈကုိမွ် မျပဳလုပ္ခဲ့ပါ။ ၀န္ထမ္းအားလံုးတို႔သည္ အသက္ေသဆံုးသည္အထိ

ထိခိုက္ႏိုင္ေသာ အႏၲရာယ္မ်ားအား သတိျပဳဆင္ျခင္ႏိုင္သည့္ လုံျခံဳေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး တုိ႔ႏွင့္

သက္ဆိုင္ေသာ သင္တန္းမ်ားအား သင္ၾကားပုိ႔ခ်ေပးသင့္ပါသည္။
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ေမာ္ဂ်ဴး ၆ - Quiz

ေအာက္ပါ Quiz မ်ားျဖင့္ ေမာ္ဂ်ဴးအတြင္း ပါရိွသည္မ်ားအတြက္ မိမိ၏ နားလည္ႏိုင္မႈအား စစ္ေဆးၾကည့္ပါ။

၁။ ပ်က္စီးေနေသာ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ားအား စိုစြတ္ေသာ ၾကမ္းျပင္တြင္ ကုိင္တြယ္လုပ္ကုိင္ျခင္းသည္

ဥပမာအားျဖင့္ ___________________ ေၾကာင့္ အႏၲရာယ္ကုိ တုိးပြားေစပါသည္။

(က) ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းခြင္တြင္ လုပ္ကိုင္ျခင္း

(ခ) အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစေသာ ေနရာ

(ဂ) အႏၲရာယ္မ်ား စုစည္းျဖစ္ေပၚျခင္း

(ဃ) တစ္ခုတည္းေသာ အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစသည့္ ပုံစံ

၂။ GFCI တစ္ခုသည္ ______________ ေၾကာင့္ tripping ျဖစ္ပါသည္။

(က) ပ်က္စီးေနသည္ဟူေသာအခ်က္ကုိျပႏိုင္ရန္

(ခ) ေမွ်ာ္လင့္ရေသာ အေျခအေနတစ္ခုျဖစ္ကာ ယင္းအခ်က္အား ဥေပကၡာျပဳႏုိင္ျခင္း

(ဂ) ပံုမွန္အေျခအေနတစ္ခု

(ဃ) အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေသာ အေျခအေနရိွသည္ဟူေသာ နိမိတ္

၃။ circuit breaker မ်ား trip ျဖစ္ျခင္းႏွင့္ ျဖဳစ္မ်ား ေလာင္ကၽြမ္းျခင္းတို႔မွာ ________________ အား

ျပဆုိျခင္းျဖစ္ပါသည္။

(က) ျမင့္မားေသာ ဗုိ႔အား

(ခ) ခုခံမႈအလြန္ နည္းျခင္း

(ဂ) လွ်ပ္စီးပမာဏ ျမင့္မားစြာစီးဆင္းျခင္း

(ဃ) ေအစီ ဖရီကြင္စီ အလြန္ျမင့္မားျခင္း
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၄။ _____________________ တစ္ခုသည္ လွ်ပ္ကာမ်ားတြင္ ျမင့္မားေသာ အပူခ်ိန္ျဖစ္ေနသည္ကုိ

ညႊန္ျပႏုိင္ပါသည္။

(က) ေလာင္ကၽြမ္းေသာ အနံ

(ခ) ျမည္ေသာ အသံ

(ဂ) ကြဲအက္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ကြဲျခင္း

(ဃ) ျပတ္ေတာက္ေနေသာ ၀ါယာ

၅။ GFCI တစ္ခု အဘယ္ေၾကာင့္ trip ျဖစ္သနည္း။

(က) ၀ါယာတစ္ၾကိဳးအား ျဖတ္ေတာက္လုိက္ျခင္းေၾကာင့္

(ခ) လွ်ပ္စီးပတ္လမ္းတြင္ လွ်ပ္စစ္ ယုိစိမ့္မႈျဖစ္ျခင္း

(ဂ) ဗုိ႔အားေၾကာင့္ မီးခတ္ျခင္း

(ဃ) လွ်ပ္စီးပတ္လမ္းတစ္ခု သည္ closed circuit ျဖစ္ျခင္း
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ေမာ္ဂ်ဴး ၇ ။ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရေသာ လုပ္ငန္းခြင္

က်ေရာက္လာေသာ အႏၲရာယ္မ်ားအား သင္မည္သုိ႔ ထိန္းခ်ဳပ္မည္နည္း။

အႏၲရာယ္မ်ားအား ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ရန္ သင္သည္ လုံျခံဳစိတ္ခ်ရေသာ လုပ္ငန္းခြင္တစ္ခုကုိ တည္ေဆာက္ရ

မည္ျဖစ္ကာ သုိ႔မွသာ လံုျခံဳစိတ္ခ်စြာ လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကုိင္ႏိုင္ေပမည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏုိင္

သည္မ်ားအား ဖယ္ရွားျခင္းသည္အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းျဖစ္ကာ အမွန္တကယ္ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရေသာ

ပတ္၀န္းက်င္တစ္ခုကုိ တည္ေဆာက္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ OSHA မွ regulation မ်ားႏွင့္ NEC တုိ႔အား

လိုက္နာျခင္းျဖင့္ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရေသာ ပတ္၀န္းက်င္တစ္ခုကုိ အမွန္တကယ္ တည္ေဆာက္ႏိုင္ပါသည္။

သုိ႔ေသာ္ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ကရိယာတန္ဆာပလာမ်ားသည္ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ပ်က္စီးၾကမည္ကုိ

သင့္အေနျဖင့္ သိႏိုင္မည္မဟုတ္ေပ။ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရေသာ ပတ္၀န္းက်င္တစ္ခုျဖစ္ေစရန္ကုိသာ သင့္အေနႏွင့္

တည္ေဆာက္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ လုံျခံစိတ္ခ်မႈျဖစ္ေစမည့္ အကာအရံအတားအဆီးမ်ားအား မ်ားႏုိင္သမွ်

မ်ားမ်ား အသံုးျပဳရပါမည္။ တစ္ခု ပ်က္စီးသြားပါက ေနာက္တစ္ခုသည္ သင့္အား ထိခိုက္ေသဆံုးမႈမွ

ကင္းေ၀းေစရန္ ကာကြယ္ေပးပါလိမ့္မည္။

လံုျခံဳစိတ္ခ်ရေသာ လုပ္ငန္း၀န္းက်င္တစ္ခုအား မည္သုိ႔ တည္ေဆာက္မည္နည္း။

လံုျခံဳစိတ္ခ်ရေသာ လုပ္ငန္း၀န္းက်င္တစ္ခုအား တည္ေဆာက္ရာတြင္ လွ်ပ္စစ္ဗို႔အားတုိ႔ႏွင့္ ထိေတြ႔ကာ

လွ်ပ္စီး စီးေစျခင္းမျဖစ္ေပၚေစရန္ထိန္းခ်ဳပ္သင့္ပါသည္။ လွ်ပ္စီးအား ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းအားျဖင့္ လူ၏ခႏၶာကုိယ္

အတြင္းသုိ႔ မစီးဆင္းႏုိင္ေတာ့ေပ။ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရေသာ လုပ္ငန္းပတ္၀န္းက်င္တစ္ခုကုိ တည္ေဆာက္ျခင္း

အားျဖင့္ shock ျဖစ္ျခင္းမွ ကာကြယ္ႏိုင္ကာ မီးေလာင္ျခင္း၊ အပူေလာင္ျခင္း ႏွင့္ အျမင့္မွ ျပဳတ္က်ျခင္းတို႔

ေလ်ာ့နည္းသြားေစပါသည္။

လွ်ပ္စစ္ဗို႔အား တုိ႔ႏွင့္ အလြယ္တကူ မထိေတြ႔ႏိုင္ေစရန္ အကာအရံမ်ား ထားရွိသင့္ျပီး လွ်ပ္စီးအား

ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းအားျဖင့္ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရေသာ လုပ္ငန္းေနရာတစ္ခုကုိ တည္ေဆာက္ႏိုင္ပါသည္။ သင္အတြက္

ပတ္၀န္းက်င္တစ္ခုအား လံုျခံဳစိတ္ခ်မႈရရွိေစေရးအတြက္ ေအာက္ပါတုိ႔ကုိ လုပ္ေဆာင္သင့္ပါသည္။

 Conductor အားလံုးတုိ႔အား လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ရွိမေနေစရန္ ျပဳလုပ္ထားရမည္ျဖစ္ကာ

ယင္းတုိ႔အား လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားမပုိ႔လႊတ္ခင္အခ်ိန္အထိ ယင္းတုိ႔အား ေသာ့ခတ္ထားျခင္း၊

သတိေပးရည္ညြန္းစာကပ္ထား ျခင္းတုိ႔ျပဳလုပ္ရပါမည္။
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 စက္မ်ား ႏွင့္ လွ်ပ္စီးပတ္လမ္း စသည္တုိ႔အား ေသာ့ခတ္ထားျခင္း၊ သတိေပးရည္ညြန္းစာကပ္ထား

ျခင္းတုိ႔ျပဳလုပ္ရပါမည္။

 ၀ါယာၾကိဳးမ်ား ၀န္အားပုိလ်ံျခင္းကုိ တားဆီးကာကြယ္ႏိုင္ရန္ မွန္ကန္ေသာ ၀ါယာ အရြယ္အစားႏွင့္

အမ်ိဳးအစားကုိ အသံုးျပဳရပါမည္။

 လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားရိွေနေသာ အစိတ္အပိုင္းအား ထိမိျခင္းမွ တားဆီးကာကြယ္ႏိုင္ရန္ ယင္းတို႔အား

သီးျခားခြဲထုတ္ထားရပါမည္။

 လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားရိွေနေသာ ၀ါယာၾကိဳးႏွင့္ အစိတ္အပိုင္းတုိ႔အား ထိမိျခင္းမွ တားဆီးကာကြယ္ႏိုင္

ရန္ ယင္းတို႔တြင္ လွ်ပ္ကာပါရွိရပါမည္။

 လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားစံနစ္ႏွင့္ ကရိယာမ်ားမွ shock ျဖစ္ေစေသာ လွ်ပ္စီးမ်ား မွ တားဆီးကာကြယ္

ႏိုင္ရန္ ယင္းတုိ႔အား ေျမဓါတ္ခ်ထားရပါမည္။

 Shock ျဖစ္ေစေသာ လွ်ပ္စီးတို႔မွ တားဆီးကာကြယ္ႏိုင္ရန္ GFCI ကို တပ္ဆင္အသံုး

ျပဳသင့္ပါသည္။

 လွ်ပ္စီးပတ္လမ္းအတြင္း လွ်ပ္စီးျမင့္မားစြာစီးဆင္းျခင္းအား တားဆီးကာကြယ္ႏိုင္ရန္ overcurrent

protection device မ်ားတပ္ဆင္အသံုးျပဳသင့္ပါသည္။

Case Study

နံနက္ ၁နာရီ ၄၅မိနစ္အခ်ိန္ခန္႔က ေလ့က်င့္သင္ၾကားထားေသာ လွ်ပ္စစ္ကၽြမ္းက်င္သူႏွစ္ဦးတုိ႔သည္

automobile assembly plant တစ္ခုရိွ spray paint booth တြင္တပ္ဆင္ထားေသာ မီးအိမ္မ်ားရိွ

မီးသီးမ်ားအား လိုက္လံ လလွဲယ္လ်က္ရွိပါသည္။ ယင္းလုပ္ငန္းအေနႏွင့္ လွ်ပ္စစ္လုပ္သား ႏွစ္ဦးမွ

လုပ္ကုိင္ရန္ျဖစ္ျပီး booth ၏ ထိပ္ဆုံးသို႔တက္ကာ အျမင့္တြင္လုပ္ကုိင္ရန္ျဖစ္ပါသည္။ booth ၏

အထက္ပိုင္းေနရာသည္ pipe မ်ားႏွင့္ duct မ်ားတို႔ႏွင့္ ျပည့္ေနကာ ေရြ႔လ်ားႏ္ုိင္မႈႏွင့္ ျမင္ႏိုင္အားမွာလည္း

အကန္႔အသတ္ရွိပါသည္။ Flashlight မ်ားအား လုိအပ္ခဲ့ပါသည္။ လွ်ပ္စစ္လုပ္သားမ်ားသည္ booth ၏

အျခားတစ္ဖက္မွ လုပ္ငန္းမ်ားအား စတင္လုပ္ကုိင္ပါသည္။ လွ်ပ္စစ္လုပ္သားတစ္ဦးသည္ ျဖတ္ခနလဲင္း

လုိက္ေသာ အလင္းေရာင္ကုိ ျမင္ေတြ႔လိုက္ေသာ္လည္း ၅ မိနစ္မွ်အလုပ္ကို ဆက္လက္ လုပ္ကုိင္ကာ

၀ါယာအခ်ိဳ႔လုိသည့္အတြက္ ေအာက္သို႔ျပန္ဆင္းသြားပါသည္။ ၀ါယာမ်ားအား ျဖတ္ေတာက္ေနစဥ္တြင္

မီးေလာင္ေသာအနံ႔ရေသာေၾကာင့္ အျခားလွ်ပ္စစ္လုပ္သားအား ေခၚလုိက္ပါ သည္။ မည္သည့္ျပန္ၾကား
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ေျဖဆိုသံကုိမွ် မၾကားရေသာအခါ သူသည္ booth ၏ အေပၚသုိ႔ျပန္တက္ သြားပါသည္။ သူ၏

လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္သည္ မီးသီးတစ္လံုးမွ ၀ါယာၾကိဳးတစ္ပင္အား ထိလွ်က္ရွိသည္ကုိ ေတြ႔ရွိခဲ့ပါသည္။

needle nose wire stripper တုိ႔သည္ ဓါတ္လုိက္ခံရသူ၏ ရင္အုပ္ လက္၀ဖဲက္တြင္

ကပ္လွ်က္ရွိေနပါသည္။ သိသာထင္ရွားသည္မွာ သူသည္ ေကာင္းမြန္စြာေျမဓါတ္ခ်မထား ေသာ ၅၃၀

ဗို႔အားလိုင္းမွ ၀ါယာၾကိဳးတစ္ပင္၏ လွ်ပ္ကာအားဖယ္ရွားေနစဥ္တြင္ stripper ႏွင့္ ထိသြားပံုရ ေပသည္။

ယင္းကိစၥတြင္ လွ်ပ္စစ္ကၽြမ္းက်င္သူတို႔သည္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားရိွေနေသာ လွ်ပ္စီးပတ္လမ္းတြင္ အလုပ္လုပ္

ေနသည္ကုိ သိရွိၾကပါသည္။ booth ႏွစ္ခုစလံုးရိွ control panel အတြင္းရိွေသာ breaker တို႔သည္

အညြန္းတပ္ဆင္မထားသကဲ့သုိ႔ lock-out/tag-out လုပ္ေသာ lock မွာလည္း ပ်က္စီးေနပါသည္။

အထိခုိက္မခံခဲ့ရေသာ လွ်ပ္စစ္လုပ္သားမွ ေျပာၾကားသည္မွာ လွ်ပ္စီးပတ္လမ္းတစ္ခုအား လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား

ျဖတ္ေတာက္ရန္မွာ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ အမွန္တစ္ကယ္လုပ္ရေသာ အခ်ိန္ကာလတစ္ခုထက္ပုိမိုၾကာ

ျမင့္တတ္ပါသည္။

ေအာက္ပါဥပေဒသမ်ားအား လုိက္နာခဲ့ပါက လွ်ပ္စစ္လုပ္သားအေနျဖင့္ ေသကံမေရာက္ႏိုင္ေပ။

 လုပ္ငန္းမစတင္မွီတြင္ လွ်ပ္စီးပတ္လမ္းအား အစဥ္အျမဲျဖတ္ေတာက္ကာ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားရိွ

မရွိအား စစ္ေဆး အတည္ျပဳရပါမည္။

 လွ်ပ္စီးပတ္လမ္းျဖတ္ေတာက္မည့္ switchgear အား ေကာင္းမြန္စြာအညႊန္းတပ္ထားရမည္ျဖစ္ျပီး

အလြယ္တကူလည္း လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။

 Lock-out/tag-out ပစၥည္းမ်ားအား အျမဲအဆင္သင့္ျဖစ္ေနေစရန္ ထားရိွရမည္ျဖစ္ျပီး lock-

out/tag-out လုပ္ငန္းစဥ္အား အျမတဲေစ လိုက္နာရမည္ျဖစ္ပါသည္။

 Circuit breaker မ်ားအား အျမဲ အညႊန္းစာတပ္ဆင္ထားရပါမည္။

လွ်ပ္စီးပတ္လမ္းမ်ားအား lock-out/tag-out လုပ္ျခင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ပစၥည္းမ်ား

Lock-out/tag-out လုပ္ျခင္းသည္ လွ်ပ္စီးပတ္လမ္းတြင္ျဖစ္ေစ၊ ယင္း၏အနီးအနားတြင္ျဖစ္ေစ လုပ္ငန္း

လုပ္ကုိင္ေနစဥ္အတြင္း လုပ္သားမ်ားအား ထိခိုက္ဒဏ္ရာရျခင္းမွ ကင္းေ၀းေစရန္ မရိွမျဖစ္လိုအပ္ေသာ

လံုျခံဳေရးလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ Lock-out လုပ္သည္ဆိုရာတြင္ လွ်ပ္စီးပတ္လမ္း သို႔မဟုတ္

လွ်ပ္စစ္ပစၥည္း အတြက္ power source အား ပိတ္ျပီးေနာက္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားမရိွေစရန္ လုပ္ေဆာင္ကာ
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ေသာ့ျဖင့္ခတ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ယင္း source အား အလြယ္တကူ ဖတ္ႏိုင္ေသာ အညႊန္း tag

တစ္ခုျဖင့္ tag-out လုပ္ထားျခင္းျဖင့္ အနီးပတ္၀န္းက်င္ရွိ အျခားေသာ အလုပ္သမားမ်ားအား

ေသာ့ခတ္ထားသည့္အေၾကာင္း သတိေပးႏႈိးေဆာ္ျပီးျဖစ္ေပမည္။

အလုပ္သမားမ်ားအား လွ်ပ္စစ္အႏၲရာယ္မွ ကာကြယ္မႈျပဳႏုိင္ရန္ lock-out/tag-out လုပ္ျခင္းျဖင့္

အသြားမ်ား၊ ဂီယာမ်ား၊ ၀င္ရုိးမ်ား၊ ဖိေသာပစၥည္းကရိယာမ်ား အစရိွသည္တုိ႔ႏွင့္ ထိေတြ႔ေစမႈအား

တားဆီးေပးပါမည္။

ျဖစ္ရပ္ ၁

အလုပ္သမားတစ္ဦးသည္ သတၱဳပိုက္တစ္လုံးအား ေလထုိးမီးဖို မီးေတာက္ျဖင့္ ျဖတ္ေတာက္ခဲ့ပါသည္။

ဒီဇယ္ေလာင္စာတုိ႔သည္ မေတာ္တဆ ပုိက္လမ္းေၾကာင္းအတြင္း စီး၀င္လာခ့ဲကာ သူ၏ မီးေတာက္ျဖင့္

ေလာင္ကၽြမ္းခဲ့ပါသည္။ ယင္းအလုပ္သမားသည္ ေနရာတြင္ပင္ မီးေလာင္ကၽြမ္းကာ ပြဲခ်င္းျပီး ေသဆံုးခ့ဲရပါ

သည္။

သတိျပဳမွတ္သားရန္မွာ - ပုိက္လိုင္းတေလ်ာက္ရွိ အဆုိ႔ရွင္ (valves) မ်ား အားလံုးတုိ႔အား locked out

လုပ္ျခင္း၊ blanked out လုပ္ျခင္း ႏွင့္ ေလာင္စာဆီမ်ား ပုိ႔လႊတ္ျခင္းမွ တားဆီးႏိုင္ရန္ ရည္ညႊန္းစာမ်ား

ကပ္ထားျခင္း အစရိွသည္တုိ႔အား ျပဳလုပ္ရပါမည္။ ပိုက္လမ္းေၾကာင္းအား blanking ျပဳလုပ္သည္ဆိုရာတြင္

pipe flanger ႏွစ္ခုအၾကားသုိ႔ metal disk တစ္ခုအား ထည့္သြင္းလိုက္ျခင္း ပင္ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ disk

သုိ႔မဟုတ္ blank အား ယင္းေနရာတြင္ bolted လုပ္ျခင္းျဖင့္ အရည္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ အေငြ႔မ်ား

အစရိွသည္တုိ႔သည္ ပိုက္အတြင္းစီးဆင္းျခင္းအား တားဆီးႏိုင္ေပမည္။



ကုိရန္ေက်ာ္မုိး မွ သင့္ေလ်ာ္သလုိ ဘာသာျပန္ဆုိပါသည္။ Page 72

ျဖစ္ရပ္ ၂

လုပ္သားတစ္ဦးသည္ dust collector တစ္ခုမွ V-belt အား အစားထိုးတပ္ဆင္ေနပါသည္။

လုပ္ငန္းမစတင္မီ သူသည္အနီးအနားရိွ ခလုပ္အား ပိတ္လိုက္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ကြန္ထရုိးခန္းအတြင္းရိွ

ေအာ္ပေရတာသည္ remote switch အား အသံုးျပဳကာ ယူနစ္အား ျပန္လည္စတင္ေမာင္းႏွင္ လိုက္ပါ

သည္။ လုပ္သား၏ လက္သည္ စက္သီး (pulley) ႏွင့္ ေလမႈတ္စက္၏ ပတ္တား (belt) ႏွစ္ခုအၾကား

ေရာက္ရွိျပီး လက္ေခ်ာင္းေလးမ်ားျပတ္ကာ၊ လက္ေခ်ာင္းတစ္ခု က်ိဳးသြားပါသည္။

သတိျပဳမွတ္သားရန္မွာ - စက္ကရိယာတစ္ခုအား lock-out/ tag-out ျပဳလုပ္ရာတြင္ စက္အား

လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ေပးပုိ႔ေသာ ေနရာအားလံုးအား အျမဲတေစ lock-out လုပ္ျပီး tag-out လုပ္ရမည္ျဖစ္ပါ

သည္။

ထုိသုိ႔ lock-out/tag-out လုပ္ျခင္းအားျဖင့္ အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစေသာ ဓါတ္ေငြ႔မ်ား၊ အရည္မ်ား၊ သုိ႔မဟုတ္

အစုိင္အခဲမ်ားအား လုပ္သားမ်ား အလုပ္လုပ္ေနေသာေနရာဆီသုိ႔ မထင္မွတ္ပဲ ထုတ္လႊတ္ျခင္းမွ

ကာကြယ္တားဆီးႏုိင္ပါသည္။

“OSHA မွ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုေသာ qualified person ဆိုသည္မွာ အႏၲရာယ္က်ေရာက္တတ္ေသာ ေနရာမ်ား

ႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခြင္တုိ႔ႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုအတြင္း သက္ဆုိင္ ေသာ ပစၥည္း

ကရိယာမ်ားအား ထိန္းေက်ာင္းေမာင္းႏွင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ပို႔ခ်ေသာ သင္တန္းအား ေလ့က်င့့္ သင္ၾကားမႈ

ရရွိျပီးေသာ သူကုိ ဆုိလိုပါသည္။”

ေသသပ္မႈမရိွေသာ ၀ါယာသြယ္တန္းမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚသည့္အႏၲရာယ္မ်ားအား ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း

မွန္ကန္မႈမရိွေသာ ၀ါယာအမ်ိဳးအစားႏွင့္ အရြယ္အစားတုိ႔ေၾကာင့္ လွ်ပ္စစ္ အႏၲရာယ္မ်ားျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ပါ

သည္။ ထုိသုိ႔ေသာ အႏၲရာယ္မ်ားအား ထိန္းခ်ဳပ္တားဆီးျပီး လံုျခံဳစိတ္ခ်ရေသာ အလုပ္ေနရာ ပတ္၀န္းက်င္

တစ္ခုအား တည္ေဆာက္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ လွ်ပ္စီးပတ္လမ္းအတြင္း စီးဆင္းမည္ဟုယူဆရသည့္

လွ်ပ္စီးပမာဏအတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ၀ါယာအရြယ္အစားအား ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ သုံးစြဲရမည္ျဖစ္ပါ

သည္။ ယင္း ၀ါယာၾကိဳးသည္ လွ်ပ္စီးအား ေကာင္းမြန္လံုျခံဳစိတ္ခ်စြာ သယ္ေဆာင္ စီးဆင္းေစႏုိင္ရပါမည္။

၀ါယာၾကိဳး၏ လွ်ပ္ကာသည္ အသံုးျပဳမည့္ ဗို႔အားအတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေနေစရမည္ျဖစ္ကာ တပ္ဆင္

သြယ္တန္းမည့္ ပတ္၀န္းက်င္အတြက္လည္း သင့္ေလ်ာ္မႈရွိေနရပါမည္။ ဆက္သြယ္မႈျပဳရာတြင္ လည္း

သင့္ေလ်ာ္ျပီး ကာကြယ္မႈ ျပဳႏိုင္ရပါမည္။
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ပံုေသတပ္ဆင္ထားေသာ၀ါယာသြယ္တန္းမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚသည့္အႏၲရာယ္မ်ားအား ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း

၀ါယာသြယ္တန္းမႈနည္းစံနစ္မ်ား ႏွင့္ conductor အရြယ္အစား တို႔သည္ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားစြာေပၚတြင္

မူတည္ေနေပသည္။

 အသံုးျပဳရန္ ရည္ရြယ္ထားေသာ လွ်ပ္စီးပတ္လမ္းစံနစ္

 အေဆာက္အဦးတည္ေဆာက္ရာတြင္အသံုးျပဳေသာ ပစၥည္းမ်ား

 အသံုးျပဳမည့္ လွ်ပ္စစ္ ၀န္အားအရြယ္အစားႏွင့္ ျဖန္႔ခ်ီမႈပုံစံ

 ပစၥည္းမ်ား ထားသုိမႈ (underground ျမွပ္ႏံွတပ္ဆင္မႈ)

 ပတ္၀န္းက်င္အေျခအေနမ်ား (စိုစြတ္မႈ စသည္)

 အညိွမ်ား (Corrosion) မ်ား ရိွမႈ

 အပူခ်ိန္ ေျပာင္းလည္းျမင့္တက္မႈ

ပုံေသတပ္ဆင္ထားေသာ ၀ါယာသြယ္တန္းမႈသည္ မမွန္မကန္သံုးစြဲမႈႏွင့္ အလြယ္တကူပ်က္စီးေစတတ္

ေသာ extension cord အသံုးျပဳျခင္းထက္ ပုိမိုေကာင္းမြန္ပါသည္။ ၀ါယာၾကိဳးမ်ားအား ပုံေသတပ္ဆင္ရာ

တြင္ NEC မွ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအား လိုက္နာလုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထုိသုိ႔၀ါယာသြယ္တန္းရာတြင္

ပစၥည္းအမ်ိဳးအစားမ်ိဳးစံုအား အသံုးျပဳႏုိင္ကာ ယင္းတုိ႔တြင္ သတၲဳမဟုတ္ေသာ sheath cable (Romex)၊

armoured cable တုိ႔ႏွင့္အတူ သတၱဳႏွင့္ ပလပ္စတစ္ ကြန္က် ႔ဳမ်ားပါရိွပါသည္။ ၀ါယာသြယ္တန္းရာတြင္
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အသံုးျပဳမည့္ပစၥည္းမ်ားအား ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ ၀ါယာၾကိဳးသြယ္တန္းလုိေသာ ေနရာပတ္၀န္းက်င္ ႏွင့္

၀ါယာၾကိဳးမ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာ အေထာက္အပံ့ႏွင့္ အကာအကြယ္မ်ား အေပၚတြင္ တည္မွီပါသည္။

အလူမီနီယမ္၀ါယာၾကိဳးမ်ား ႏွင့္ ယင္းတုိ႔အား ဆက္သြယ္မႈျပဳရာတြင္ အထူးသတိထားကာ ကိုင္တြယ္

လုပ္ေဆာင္မႈျပဳရပါမည္။ အလူမီနီယမ္ ၀ါယာၾကိဳးတုိ႔ႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈျပဳရာတြင္ အပူရွိေၾကာင့္ျပန္႔ကားထြက္

လြယ္ျခင္း ႏွင့္ ဓါတ္တုိးျခင္း (oxidize) ျဖစ္ျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ယင္းတုိ႔အား ေကာင္းမြန္စြာ မလုပ္ကုိင္ပါက

အလြယ္တကူလြတ္ထြက္ႏိုင္ေပသည္။ အလူမီနီယမ္၀ါယာၾကိဳးမ်ားႏွင့္ ေကာင္းမြန္စြာဆက္သြယ္ႏိုင္ရန္

အထူးျပဳလုပ္ထားေသာ clamp မ်ားႏွင့္ terminal မ်ားအား လိုအပ္ပါသည္။ ဓါတ္တုိးျခင္းမျဖစ္ႏိုင္

ေစရန္အတြက္ ဓါတ္တုိးမႈကာကြယ္ေသာ paste တစ္မ်ိဳးအား အသံုးျပဳႏုိင္ပါသည္။

၀ါယာၾကိဳးေပ်ာ့မ်ားျဖင့္သြယ္တန္းမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚသည့္အႏၲရာယ္မ်ားအား ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း

ပုံေသတပ္ဆင္ထားေသာ ၀ါယာသြယ္တန္းမႈတြင္ လွ်ပ္စစ္၀ါယာၾကိဳးေပ်ာ့မ်ားအား ျဖည့္စြပ္အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္

ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းရာတြင္ျဖစ္ေစ၊ ကုိင္တြယ္လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ျဖစ္ေစ၊ တုန္ခါမႈမ်ားမွ ဖယ္ရွားႏိုင္ရန္ ႏွင့္

အေရးေပၚႏွင့္ ယာယီအားျဖင့္ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား လုိအပ္ခ်က္အားျဖည့္ဆီးရန္ျဖစ္ပါသည္။

၀ါယာၾကိဳးေပ်ာ့မ်ားအား extension cord သုိ႔မဟုတ္ power supply cord မ်ားအျဖစ္အသံုးျပဳႏုိင္ပါသည္။

power supply cord အေနႏွင့္ အသံုးျပဳရာတြင္ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းတြင္ ပံုေသတပ္ဆင္၍ျဖစ္ေစ၊ ဖယ္ရွားႏိုင္

ေသာ ပုံစံမ်ိဳးျဖင့္ ျဖစ္ေစ အသံုးျပဳၾကပါသည္။ မၾကာခဏ စစ္ေဆးရန္အတြက္ အခက္အခရဲွိေသာ

အေျခအေနတြင္ျဖစ္ေစ၊ အလြယ္တကူပ်က္စီးႏုိင္ေသာ အေျခအေနတြင္ျဖစ္ေစ၊ ၾကာရွည္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား

ေပးပုိ႔ရန္ လိုအပ္ေသာ အေျခအေနတြင္ျဖစ္ေစ ထုိသုိ႔ေသာ အေျခအေနမ်ိဳးတုိ႔တြင္ ၀ါယာၾကိဳးေပ်ာ့မ်ားအား

အသံုးျပဳျခင္း မျပဳလုပ္သင့္ေပ။ ၀ါယာၾကိဳးေပ်ာ့မ်ားအား လွ်ပ္စစ္သြယ္တန္းမႈ တစ္ခု၏ ပုံေသတပ္ဆင္ထား

ေသာ ၀ါယာၾကိဳးမ်ားေနရာတြင္ အစားထုိးအသံုးမျပဳ သင့္ေပ။

၀ါယာၾကိဳးေပ်ာ့မ်ားအေနႏွင့္

 နံရံမ်ား၊ မ်က္ႏွာက်က္မ်ား သို႔မဟုတ္ ၾကမ္းျပင္ရွိအေပါက္မ်ားအတြင္း သြယ္တန္းျခင္း

 တံခါးေလ်ာက္လမ္း၊ ျပဴတင္းေပါက္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ ပြင့္လွ်က္ရွိေသာ ေနရာမ်ား (အကာအကြယ္မ်ား

တပ္ဆင္မထားခ့ဲပါက)

 အေဆာက္အဦး၏ မ်က္ႏွာျပင္မ်ားတြင္ ကပ္လွ်က္ (power supply ေပးမည့္ဖက္ျခမ္းမွ ၆ေပ

အတြင္းရိွျပီး တင္းအားတစ္ခုကုိျဖစ္ေစသည့္ ပစၥည္းတစ္ခုအား ခ်ိတ္ဆြဲမႈမွလြဲ၍)
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 နံရံမ်ား၊ မ်က္ႏွာက်က္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ ၾကမ္းျပင္မ်ား အတြင္း ျမွပ္၍ တပ္ဆင္ျခင္း

 ကြန္က် ႔ဴ သုိ႔မဟုတ္ အျခားေသာ ေလ်ာက္လမ္းမ်ားတြင္ျမွပ္၍ တပ္ဆင္ျခင္း

မွန္ကန္ေသာ extension cord အားအသံုးျပဳျခင္း

Extension cord တစ္ခုတြင္ အသံုးျပဳေသာ ၀ါယာအရြယ္အစားသည္ ယင္း cord မွ သယ္ေဆာင္စီးဆင္း

ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ရေသာ လွ်ပ္စီးပမာဏအတြက္ သင့္ေလ်ာ္မွန္ကန္ေသာ အရြယ္အစားျဖစ္ရပါမည္။

လွ်ပ္စီးပမာဏ သည္ extension cord တြင္ plug တပ္ဆင္သံုးစြဲမည့္ပစၥည္းအေရအတြက္ အေပၚတြင္မူ

တည္ေနေပသည္။ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းတစ္ခုအသံုးျပဳႏုိင္ရန္ လွ်ပ္စီးမည္မွ်လုိအပ္သည္ကုိ တစ္ခါတစ္ရံတြင္

nameplate အေပၚတြင္ ပုံႏွိပ္ေဖာ္ျပထားၾကသည္။ ပါ၀ါမည္မွ်ရွိသည္ကုိ ေပးထားပါက ယင္းပါ၀ါပမာဏ

အား ဗို႔အားပမာဏျဖင့္ စားျခင္းျဖင့္ လွ်ပ္စီးပမာဏ ကုိ တြက္ခ်က္ရရိွႏိုင္ေပသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ၁၀၀၀

၀ပ္ အပူေပးစက္တစ္လံုးအား ၁၂၀ ဗို႔ လွ်ပ္စီးပတ္လမ္းတြင္ တပ္ဆင္သံုးစြဲသည္ ဆုိပါက လွ်ပ္စီးပတ္လမ္း

သည္ လွ်ပ္စီးပမာဏ ၁၀ အမ္ပီယာမွ်လုိအပ္ေပမည္။ ေနာက္ထပ္ ဥပမာတစ္ခုအား ၾကည့္မည္ဆိုပါက

ျမင္းေကာင္ေရ တစ္ေကာင္အားရိွေသာ လွ်ပ္စစ္ေမာ္တာတစ္လံုးသည္ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္အားျဖင့္ ၇၅၀

၀ပ္အားအသံုးျပဳသည္ျဖစ္ရာ ၁၂၀ ဗို႔အား အသံုးျပဳေသာ လွ်ပ္စီးပတ္လမ္းတြင္ အနည္းဆံုး ၇ အမ္ပီယာမွ်

လုိအပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ လွ်ပ္စစ္ေမာ္တာမ်ားသည္ စတင္ေမာင္းႏွင္ခ်ိန္တြင္ ျဖစ္ေစ၊ stall

ျဖစ္ေနစဥ္တြင္ျဖစ္ေစ လွ်ပ္စီးပုိမိုလုိအပ္သည္ျဖစ္ျပီး nameplate တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ လွ်ပ္စီးပမာဏ

လိုအပ္ခ်က္၏ ၂၀၀%မွ် လုိအပ္ေပမည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေမာ္တာသည္ ၁၄ အမ္ပီယာမွ် လုိအပ္ေပမည္။
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Extension cord မွ supply လုပ္ေသာ ပစၥည္းမ်ား အားလံုးအတြက္ စုစုေပါင္းလွ်ပ္စီးပမာဏ ရရွိေစရန္

ေပါင္းေပးရပါမည္။ ယင္းစုစုေပါင္းလွ်ပ္စီးအတြက္သင့္ေလ်ာ္ေသာ ၀ါယာအရြယ္အစားအား ေရြးခ်ယ္ရပါ

မည္။

Extension cord ၏ အလ်ား သည္လည္း ၀ါယာအရြယ္အစားေရြးခ်ယ္ သတ္မွတ္ရာတြင္ ထည့္သြင္း

စဥ္းစားစရာ အခ်က္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ cord ၏ အလ်ားတစ္ေလ်ာက္ ဗို႔အား ဆုံးရႈံးမႈလည္း ရွိပါသည္။

cord ၏ အလ်ားရွည္လ်ားပါက ဗို႔အားဆံုးရႈံးမႈသည္ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းအား ပ်က္စီးေစႏုိင္ပါသည္။

လွ်ပ္စစ္ေမာ္တာ အေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသည္ nameplate တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ ဗို႔အားပမာဏႏွင့္

ကြာဟေနပါက အလုပ္လုပ္ေတာ့မည္မဟုတ္ပဲ ဗုိ႔အားပမာဏ က်ဥ္းေျမာင္းေသာ ပမာဏတြင္သာ

လံုျခံဳစိတ္ခ်စြာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေပသည္။ မီးသီးမ်ား (မည္သည့္၀န္းျဖတ္ရွိသည့္) သည္ ဗို႔အားနိမ့္ေနစဥ္တြင္

အလုပ္လုပ္ႏိုင္ေသာ္လည္း လွ်ပ္စစ္ေမာ္တာမ်ားသည္ အမွန္တစ္ကယ္လုိအပ္ေသာ ဗို႔အားပမာဏ

ေအာက္နိမ့္ေနစဥ္တြင္ ေကာင္းမြန္စြာအလုပ္လုပ္ႏိုင္မည္ဟု ယူဆရန္မျဖစ္ႏိုင္ေပ။ ထုိ႔အတူ

လွ်ပ္စစ္ေမာ္တာ တုိ႔သည္ စတင္ေမာင္းႏွင္စဥ္ သုိ႔မဟုတ္ ၀န္အားတစ္ခုျဖင့္ ေမာင္းႏွင္သံုးစြဲေနစဥ္တြင္

လွ်ပ္စီးပမာဏ ပိုမိုလုိအပ္ေပသည္။ ၀ါယာအရြယ္အစား ပုိမိုၾကီးမာေလေလ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္

ကရိယာမ်ားအား ဗို႔အားေလ်ာ့က်မႈမရိွပဲ cord တစ္ခုအား ပုိမိုရွည္လ်ားစြာ သြယ္တန္းႏုိင္ေလေလ ျဖစ္ပါ

သည္။

အေမရိကန္ ၀ါယာဂိတ္ (AWG)

၀ါယာအရြယ္အစား သယ္ေဆာင္ႏုိင္ေသာ

လွ်ပ္စီးပမာဏ

#10 AWG

#12 AWG

#14 AWG

#16 AWG

၃၀ အမ္ပီယာ

၂၅ အမ္ပီယာ

၁၈ အမ္ပီယာ

၁၃ အမ္ပီယာ

သတိျပဳရန္မွာ - ၀ါယာဂိတ္ၾကီးေလေလ ၀ါယာအရြယ္

အစား ေသးငယ္ေလေလ ျဖစ္ပါသည္။
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Extension cord မ်ားအတြက္ ေျမဓါတ္ခ်ေသာလမ္းေၾကာင္းမ်ားအား ေကာင္းမြန္စြာထိေနေစျခင္းျဖင့္

သင့္အား လံုျခံဳမႈရွိေစပါသည္။ စံျပဳ extension cord တစ္ခုအတြက္ ေျမဓါတ္ခ်ရာတြင္ အစိတ္အပုိင္း

ေလးခုရိွပါသည္။

 Cord အတြင္းရိွ တတိယေျမာက္ ၀ါယာၾကိဳးသည္ ေျမဓါတ္ခ်ရာတြင္အသံုးျပဳေသာ ၀ါယာၾကိဳး

 Cord ၏ တစ္ဖက္စြန္းတြင္ ေျမဓါတ္ခ်ေသာ prong ပါရိွေသာ prong သံုးခုပါေသာ plug တစ္ခု

 cord ၏ အျခားတစ္ဖက္တြင္ရွိသည့္ ၀ါယာၾကိဳးသံုးပင္ပါေသာ ေျမဓါတ္ခ်ႏုိင္သည့္ receptacle

 ေကာင္းမြန္စြာေျမဓါတ္ခ်ထားေသာ outlet

လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားရိွေနသည့္ exposed electrical part မ်ားအား ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း - လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားရိွေန ေသာ

အစိတ္အပုိင္းမ်ားအား ဖယ္ရွားျခင္း

၀ါယာၾကိဳး သုိ႔မဟုတ္ အျခားေသာ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္း အစိတ္အပိုင္းတုိ႔သည္ exposed (အဖုံး၊ အကာ

မရွိပါက) လွ်ပ္စစ္အႏၲရာယ္ ရရွိႏိုင္ပါသည္။ ယင္းသုိ႔ေသာ အႏၲရာယ္ မ်ားအား ေကာင္းမြန္လုံျခံဳေသာ

အလုပ္လုပ္ ကုိင္သည့္ ပတ္၀န္းက်င္တစ္ခု တည္ေဆာက္ရာတြင္ ထိန္းခ်ဳပ္ေပးရပါမည္။

လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားအသံုးျပဳေသာ ပစၥည္းကရိယာမ်ားႏွင့္  အထူးအားျပဳလုပ္ကုိင္မႈမ်ား အား မသံုးစြဲခဲ့ပါက

လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ရိွေနေသာ အစိတ္အပုိင္းမ်ားအား ဖယ္ရွားထုတ္ပယ္လိုက္ျခင္းျဖင့္ ယင္းတုိ႔အား

သံုးစြဲႏိုင္မႈ မရိွေတာ့ေပ။ ထုိသုိ႔ ဖယ္ရွားခြဲထုတ္မႈျပဳရာတြင္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ရိွေနေသာ အစိတ္အပုိင္းအား

လက္လွမ္းမမီွႏိုင္ေလာက္ေသာ ၈ေပ မွ်အျမင့္တြင္ ထားရိွျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အကာအရံမ်ား ထားရိွျခင္း

အစရိွသည္တုိ႔ ျပဳလုပ္ေပးရပါမည္။ အကာအရံထားရိွျခင္းသည္လည္း ဖယ္ရွားခြဲထုတ္မႈ တစ္မ်ိဳးပင္ျဖစ္ရာ

ထုိသို႔ျပဳလုပ္ရာတြင္ ကက္ဘိနက္ မ်ား၊ ပံုးမ်ား၊ အကာမ်ား၊ အတားအဆီးမ်ား၊ အဖံုးမ်ား ႏွင့္ အကန္႔မ်ား

တုိ႔ျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားရိွေသာ အစိတ္အပုိင္းအား ဖယ္ရွားထားႏုိင္ပါသည္။
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ေအာက္ပါ ၾကိဳတင္သတိေပးခ်က္တုိ႔အား လုိက္နာျခင္းအားျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားရိွေသာ အစိတ္အပုိင္းတုိ႔

ႏွင့္ ထိေတြ႔မိျခင္းမွ ထိခုိက္ဒဏ္ရာရရိွျခင္းအား တားဆီးႏိုင္ေပမည္။

 အဖံုးအကာလြတ္ေနေသာ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားရိွေနေသာ အစိတ္အပုိင္းမ်ားအား စူပါဗုိက္ဇာ

သုိ႔မဟုတ္ ဆရာ့အား အလွ်င္အျမန္ အသိေပးအေၾကာင္းၾကားျခင္း။ ေက်ာင္းသား

တစ္ေယာက္အေနျဖင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ ၾကည့္ၾကပ္မႈမပါဘဲႏွင့္ ထိုသုိ႔ေသာ အေျခအေနအား

ျပင္ဆင္မႈ မျပဳသင့္ေပ။

 အဖံုးမ်ား၊ အကာမ်ား၊ သုိ႔မဟုတ္ အကန္႔မ်ားအား အသံုးျပဳကာ အကာအရံျပဳ ပစၥည္းမ်ားျဖင့္

လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားရိွေနေသာ အစိတ္အပိုင္းတို႔အား ဖယ္ရွားပါ။

 Panels မ်ား၊ ေမာ္တာမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ျဖဳစ္ပုံးမ်ား၏ ဖယ္ရွားထားခဲ့သည့္ အကာမ်ားအား

ျပန္လည္ဖံုးအုပ္ေ ပးပါ။

 လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားရိွေနေသာ အစိတ္အပုိင္းတုိ႔အား လုိအပ္ေသာ ၈ေပ အျမင့္သုိ႔ ျမွင့္တင္ျပီးသည္

ဆုိေသာ္ လည္း သတၱဳေခ်ာင္း သုိ႔မဟုတ္ ပုိက္မ်ားအား အသံုးျပဳရာတြင္ ထုိသုိ႔ေသာ

အစိတ္အပိုင္းမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႔မႈ မရိွေစရန္ သတိျပဳရမည္ျဖစ္ပါသည္။

 Box မ်ားအတြင္းရွိ အသံုးမျပဳေသာ ပြင့္ေနေသာ ကြန္က် ႔ဳ အစိတ္အပုိင္းတုိ႔အား

ပိတ္ထားျခင္းအားျဖင့္ ခတံဲ၊ သတၱဳကလစ္မ်ား၊ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္ကူးေစေသာ အမႈိက္မ်ား

အစရိွသည္တုိ႔ ၀င္ေရာက္ျခင္းႏွင့္ လွ်ပ္စီးပတ္လမ္း မ်ား ပ်က္စီးျခင္းတို႔မျဖစ္ေပၚႏုိင္ေစေတာ့ေပ။



ကုိရန္ေက်ာ္မုိး မွ သင့္ေလ်ာ္သလုိ ဘာသာျပန္ဆုိပါသည္။ Page 79

လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားရိွေနသည့္ exposed electrical part မ်ားအား ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း - သင့္ေလ်ာ္ေသာ

လွ်ပ္ကာအားအသံုးျပဳျခင္း

လွ်ပ္ကာပစၥည္းမ်ားအား လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား စီးကူးျခင္းမရိွေသာ ပလပ္စတစ္၊ ေရာ္ဘာ၊ သုိ႔မဟုတ္ အမွ်င္

(fiber) တုိ႔ျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားပါသည္။ လွ်ပ္ကာပစၥည္းတုိ႔သည္ ၀ါယာၾကိဳးမ်ားအား ကာကြယ္ထားျခင္း

အားျဖင့္ ယင္း conductor တုိ႔အား တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခု ထိေတြ႔မိျခင္းႏွင့္ အျခားေသာ လွ်ပ္ကူးပစၥည္းမ်ားအား

ထိေတြ႔မိေစျခင္းတုိ႔မွ တားဆီးေပးႏုိင္ပါသည္။ conductor မ်ား ထိေတြ႔မိပါက short circuit ျဖစ္ေစပါသည္။

short circuit ျဖစ္ရာတြင္ လွ်ပ္စီးသည္ ၀န္အားအတြင္းသုိ႔ မစီးဆင္းေတာ့ပဲ ယင္း short ျဖစ္ေနသည့္

ပစၥည္းမွ တစ္ဆင့္ ျဖတ္စီးျခင္းအားျဖင့္ ၀ါယာၾကိဳးအား ပုိမိုပူေလာင္လာေစပါသည္။

လွ်ပ္ကာပစၥည္းသည္ ၀ါယာၾကိဳးမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ လွ်ပ္ကူးပစၥည္းမ်ားအား ထိေတြ႔မိျခင္းမွ

တားဆီးေပးျခင္းျဖင့္ လွ်ပ္စစ္သေဘာအားျဖင့္ short circuit ျဖစ္ျခင္းအား တားဆီးေပးႏုိင္ပါသည္။

လွ်ပ္ကာတုိ႔သည္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားရိွေနေသာ ၀ါယာၾကိဳးတုိ႔အား လူႏွင့္ တိရစၧာန္မ်ားမွ ထိေတြ႔မိျခင္းတုိ႔မွ

တားဆီးကာကြယ္ေပးႏုိင္ျခင္းျဖင့္ electrical shock ျဖစ္ျခင္းမွ ကာကြယ္ေပးပါသည္။

လွ်ပ္ကာတုိ႔သည္ ၀ါယာၾကိဳးမ်ားအား ပတ္၀န္းက်င္အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ပ်က္စီးယုိ႔ယြင္းမႈမ်ားအား

ကာကြယ္ေပးပါသည္။ လွ်ပ္ကာကုိ အခ်ိဳ႔ေသာ ဗို႔အားျမင့္ ေကာင္းကင္ဓါတ္အားလိုင္းမ်ားႏွင့္ အခ်ိဳ႔ေသာ

ေျမဓါတ္ခ်သည့္ ၀ါယာၾကိဳးမ်ားမွလြဲ၍ ၀ါယာၾကိဳးအားလံုး လိုလိုတုိ႔တြင္ အသံုးျပဳၾကပါသည္။

လွ်ပ္ကာမ်ားအား ကရိယာမ်ား၊ ခလုပ္မ်ား၊ ပလပ္မ်ား ႏွင့္ အျခားေသာ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ား ႏွင့္

အီလက္ထရြန္နစ္ပစၥည္းမ်ား၏ အတြင္းပိုင္းမ်ားတြင္လည္း အသံုးျပဳပါသည္။

အထူးျပဳလုပ္ထားေသာ လွ်ပ္ကာပစၥည္းမ်ားအား ဆိုးရြားေသာ အေျခအေနရိွေသာ ပတ္၀န္းက်င္တုိ႔တြင္

အသံုးျပဳေသာ ၀ါယာၾကိဳးမ်ားႏွင့္ ေကဘယ္မ်ားတြင္ အသံုးျပဳၾကပါသည္။ ေျမၾကီးအတြင္း

ထည့္သြင္းျမွပ္ႏွံမည့္ ၀ါယာၾကိဳးမ်ား ႏွင့္ ေကဘယ္မ်ားတုိ႔၏ ျပင္ပလွ်ပ္ကာအလႊာသည္ မီးေလာင္မႈအား

ကာကြယ္ႏိုင္ျခင္း ႏွင့္ ခုခံႏိုင္ျခင္းတုိ႔ရွိရမည္ျဖစ္ကာ ေရေငြ႔ရိုက္ျခင္း၊ မႈိစြဲျခင္းႏွင့္ ေခ်းတက္ျခင္းတုိ႔

မျဖစ္သင့္ေပ။

အေျခအေနအားလံုးတြင္ install လုပ္ေနစဥ္ကာလအတြင္း လွ်ပ္ကာပ်က္စီးမႈမရိွေစရန္ သတိၾကီးစြာထားရ

ပါမည္။ သံၾကိဳး သုိ႔မဟုတ္ အျခားေသာ အေထာက္အပ့ံျပဳမည့္ ပစၥည္းမ်ားသည္ လွ်ပ္ကာအား

ပ်က္စီးေစႏုိင္ေသာေၾကာင့္ မသံုးစြဲသင့္ေပ။ ေကဘယ္မ်ားအား ေကြးမည္ဆိုပါကလည္း အတြင္းဘက္

ေကြးမႈအကြာအေ၀းသည္ ေကဘယ္၏ ၀န္းျဖတ္၏ ငါဆ အနည္းဆံုးရွိေစရျဖစ္ကာ သုိ႔မွသာ ထုိသုိ႔ေသာ
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ေကြးမႈေၾကာင့္ လွ်ပ္ကာအား ပ်က္စီးျခင္းမရိွေစေတာ့ေပ။ extension cord တုိ႔တြင္ လွ်ပ္ကာ

အမ်ိဳးအစားအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ အေရာင္အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိပါသည္။ extension cord တြင္လွ်ပ္ကာသည္ အထူးသျဖင့္

အေရးၾကီးေသာ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္ပါသည္။ extension cord တုိ႔၏ လွ်ပ္ကာသည္ တစ္ခါတစ္ရံတြင္

ၾကမ္းတမ္းစြာကုိင္တြယ္အသံုးျပဳျခင္းကုိ ခံရကာ ပ်က္စီးတတ္ပါသည္။ စိုစြတ္ေသာ ေနရာမ်ားတြင္

extension cord မ်ားအား အသံုးျပဳမည္ဆိုပါက ေကာင္းမြန္ေသာ လွ်ပ္ကာမ်ားအား အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္

electrical shock ျဖစ္ျခင္းမွ တားဆီးကာကြယ္ႏိုင္ပါသည္။ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ extension cord မ်ားအား

မီးေလာင္ေပါက္ကြဲေစတတ္ေသာ ပစၥည္းမ်ား၏ အနီးတြင္ထားရိွသံုးစြဲၾကသည္ျဖစ္ရာ extension cord

တြင္ျဖစ္ေပၚေသာ short circuit ျဖစ္ျခင္းသည္ မီးညြန္႔ျဖစ္ျခင္းႏွင့္ မီးေလာင္ျခင္း တို႔အား အလြယ္တကူ

ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။

၀ါယာၾကိဳးတစ္ခုစီအတြက္ လွ်ပ္ကာအား တစ္ခါတစ္ရံတြင္ အေရာင္သတ္မွတ္ထားရွိပါသည္။ ေယဘုယ်

အားျဖင့္ လွ်ပ္ကာပါရိွေသာ ၀ါယာၾကိဳးတုိ႔တြင္ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ားအား ေျမဓါတ္ခ်ရန္အသံုး ျပဳေသာ

၀ါယာၾကိဳးတုိ႔၏အေရာင္သည္ အစိမ္းေရာင္ခ်ည္းသက္သက္ျဖစ္ေစ အစိမ္းႏွင့္အ၀ါေရာင္စဥ္ေရာျဖင့္

ျဖစ္ေစရိွတတ္ပါသည္။ လွ်ပ္စီးပတ္လမ္းတစ္ပတ္ျပည့္ရန္အတြက္ ေျမဓါတ္ခ်ရာတြင္ အသံုးျပဳေသာ

၀ါယာၾကိဳးတုိ႔အား ေယဘုယ်အားျဖင့္ အျဖဴေရာင္ သို႔မဟုတ္ အညိဳေရာင္ လွ်ပ္ကာကို

အသံုးျပဳကာကာကြယ္ထားၾကပါသည္။ ေျမဓါတ္မခ်ေသာ အပူၾကိဳးမ်ားမွာမူ အစိမ္း၊ အျဖဴ ႏွင့္ အညိဳ

အစရိွေသာ အေရာင္တုိ႔မွလြဲ၍ က်န္ေသာ အေရာင္မ်ားျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ ယင္းတုိ႔သည္ အျမလုိဲလုိ အနက္

သုိ႔မဟုတ္ အနီျဖစ္တတ္ပါသည္။

လွ်ပ္ကူပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ေကဘယ္မ်ားအား ထုတ္လုပ္သူမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါတုိ႔အား အမွတ္အသားျပဳ

ေပးထားရပါမည္။

 အျမင့္ဆံုး ဗုိ႔အား ပမာဏ
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 အေမရိကန္၀ါယာဂိတ္ AWG အရြယ္အစား

 လွ်ပ္ကာ အမ်ိဳးအစား သတ္မွတ္ခ်က္ စကားလံုး ႏွင့္

 ထုတ္လုပ္ေသာကုမၸဏီ၏ အမည္ သို႔မဟုတ္ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္

ေျမဓါတ္ခ်လွ်ပ္စီးပတ္လမ္းႏွင့္ ပစၥည္းမ်ား

လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားစံနစ္အား ေကာင္းမြန္စြာ ေျမဓါတ္ခ်ျခင္းမျပဳပါက အႏၱရာယ္ရွိႏုိင္ေပသည္။ ယင္းသည္

လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားစံနစ္၏ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္ကာ ပုံမွန္အားျဖင့္ ယင္းတုိ႔အား လူမ်ားမွ ထိေတြ႔

ကုိင္တြယ္တတ္ၾကကာ ယင္းတုိ႔သည္ ေျမၾကီးအရ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားစီး၀င္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား

ရွိေနတတ္ပါသည္။ switch plate မ်ား၊ ၀ါယာသြယ္တန္းရာတြင္အသံုးျပဳေသာ box မ်ား၊ ကြန္က် ႔ဴမ်ား၊

ကတ္ဘိနက္မ်ား ႏွင့္ မီးသီး၊ မီးေခ်ာင္းမ်ားသည္ ေျမၾကီးအရ 0 ဗုိ႔အား ရွိေနရမည္ျဖစ္ပါသည္။ အကယ္၍

လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား စံနစ္အား ေကာင္းမြန္စြာ ေျမဓါတ္ခ်ထားျခင္းမရိွပါက ယင္းအစိတ္အပိုင္းတုိ႔သည္

လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား စီး၀င္တတ္ပါသည္။ outlet တစ္ခုတြင္ ပလပ္တပ္ဆင္ကာ အသံုးျပဳေသာ metal

housing တို႔အား ပလပ္မွ တစ္ဆင့္ ေျမဓါတ္ခ်ထားရမည္ျဖစ္ပါသည္။

ေျမဓါတ္ခ်ျခင္းဆုိသည္မွာ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားစံနစ္အား ေျမၾကီးသုိ႔ ၀ါယာၾကိဳးတစ္ပင္အားအသံုးျပဳကာ

ခ်ိတ္ဆက္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ပိုလ်ံေသာ သုိ႔မဟုတ္ အသံုးမ၀င္ေသာ လွ်ပ္စီးတုိ႔သည္ ယင္း ၀ါယာၾကိဳးမွ

တစ္ဆင့္ ေျမၾကီးအတြင္းျမွပ္ႏွံထားေသာ ေျမဓါတ္ခ်ေသာ rod မွတစ္ဆင့္ ေျမၾကီးအတြင္းသုိ႔ စီးဆင္းသြား

ေပမည္။ ေျမဓါတ္ခ်ျခင္းျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းအစိတ္အပုိင္းမ်ားတြင္ျဖစ္ေပၚလာတတ္ေသာ မလုိလားအပ္

ေသာ ဗို႔အားမ်ားအား တားဆီးေပးႏုိင္ပါသည္။ သတၱဳပိုက္မ်ားအားလည္း ေျမဓါတ္ခ်ရာတြင္ အသံုးျပဳႏုိင္ပါ
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သည္။ သတၱဳပုိက္မ်ားအသံုးျပဳ၍ ေျမဓါတ္ခ်ရာတြင္ ယင္းတုိ႔အား conductive rod ကဲ့သုိ႔ေသာ ေျမဓါတ္ခ်

သည့္ပစၥည္းျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးရပါမည္။ ေျမဓါတ္ခ်ရာတြင္အသံုးျပဳေသာ rod တုိ႔သည္

 ၅/၈ လက္မရိွ ေၾကးနီ သုိ႔မဟုတ္ စတီးေခ်ာင္း

 အေဆာက္အဦး ေဖာင္ေဒးရွင္းမွ အနည္းဆံုး ၂ ေပအကြာ

 တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခု ၆ ေပမွ် အကြာအေ၀းရိွရမည္ျဖစ္ကာ

 ေျမၾကီးအတြင္းသုိ႔ ၈ေပမွ် ရိုက္သြင္းထားရေပမည္။

တစ္ခါတစ္ရံတြင္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားစံနစ္သည္ အမွန္တကယ္ ကုိင္တြယ္အသံုးျပဳႏုိင္ရန္ ဒီဇိုင္းထုတ္ထား

ေသာပမာဏ ထက္ ျမင့္မားစြာ ရရိွတတ္ပါသည္။ ထုိသုိ႔ေသာ ျမင့္မားေသာ ဗို႔အားတုိ႔သည္ မိုးၾကိဳးပစ္ေသာ

ေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ ဓါတ္အားလိုင္းအတြင္းျဖစ္ေပၚလာတတ္ေသာ ျမင့္မားေသာဗုိ႔အားမ်ား ေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊

ဗို႔အားျမင့္ဓါတ္အားလိုင္းမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႔မိျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေစ ျဖစ္ေပၚတတ္ပါသည္။ တစ္ခါ တစ္ရံ တြင္

ပစၥည္းတစ္ခုခုသည္ ပ်က္စီးေနကာ ယင္းမွ အကာအရံမရိွေသာ သတၱဳအစိတ္အပိုင္းသုိ႔ ဓါတ္အားစီး

၀င္ျခင္းတုိ႔လည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ေျမဓါတ္ခ်ျခင္းသည္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားစံနစ္တြင္ အလုပ္လုပ္ ကုိင္ေနရ

ေသာ အလုပ္သမားမ်ား၊ ယင္း စံနစ္ကိုယ္တုိင္ႏွင့္ အျခားေသာ စံနစ္အတြင္းတပ္ဆင္ ထားေသာ ကရိယာ

မ်ားႏွင့္ ထိန္းေက်ာင္းေမာင္းႏွင္ေသာ ပစၥည္းမ်ားအား အကာအကြယ္ေပးပါသည္။ ဗုိ႔အားပုိမို ျမင့္မားသည့္

အတြက္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ပုိလ်ံလွ်ပ္စီး တုိ႔သည္ ေျမၾကီးသုိ႔ အေတာ္အတန္စိတ္ခ် ရစြာ စီးဆင္းသြား

ေစပါသည္။

ေျမဓါတ္ခ်ျခင္းအားျဖင့္ အဖုံးအကာမရိွေသာ အစိတ္အပုိင္းတုိ႔တြင္ျဖစ္ေပၚေနသည့္ မလုိလားအပ္ေသာ

ဗို႔အားမ်ားအား ေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚေသာ လွ်ပ္စီးတုိ႔အတြက္ လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုကို ဖန္တီးေပးသက့ဲသုိ႔ျဖစ္ပါ

သည္။ ယင္းလွ်ပ္စီးတုိ႔သည္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားရိွေနေသာ ပစၥည္းအား တစ္စုံတစ္ေယာက္မွ ထိမိကာ သူ၏

ခႏၶာကုိယ္အတြင္းစီး၀င္မည့္အစား ေျမဓါတ္ခ်ေသာလမ္းေၾကာင္းမွတစ္ဆင့္ ေျမၾကီးအတြင္းသုိ႔စီး၀င္ေပ
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မည္။ သို႔ေသာ္ သဆံဲေသာေျမတြင္ ေျမဓါတ္ခ်ေသာ rod အား မိုးၾကိဳးတုိက္ရိုက္ပစ္ပါက ယင္း rod အား

ေကာင္းမြန္စြာဆက္လက္ လုပ္ကုိင္ႏိုင္မႈ ရွိမရိွအား ထပ္မံစစ္ေဆးေပးရပါမည္။ မုိးၾကိဳးပစ္လုိက္ျခင္းေၾကာင့္

ျဖစ္ေပၚေသာ အပူသည္ သအဲား ဖန္သားအျဖစ္ေျပာင္းလည္းျပစ္္ႏိုင္ကာ လွ်ပ္ကာျဖစ္သြားတတ္ပါသည္။

ေျမဓါတ္ခ်ေသာ rod သည္ စုိစြတ္ေသာေျမသားျဖင့္ ထိေတြ႔ေနမွသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရိွေပသည္။

လွ်ပ္စီးသည္ ယင္းစီးလုိေသာ လမ္းေၾကာင္းတေလ်ာက္ စီးဆင္းေနစဥ္တြင္ ယုိစိမ့္မႈျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

ယုိစိမ့္မႈမ်ားသည္ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းတုိင္းတြင္ ျဖစ္တတ္ေသာ လွ်ပ္စီးအနည္းငယ္ျဖင့္ျဖစ္ပြားသည့္ fault

တစ္မ်ိဳးျဖစ္ကာ ထိုသုိ႔ေသာ fault သည္ အညစ္အေၾကး၊ ျပတ္ထြက္ေသာေနရာ၊ အပ်က္အစီး ႏွင့္

စိုစြတ္မႈတုိ႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚတတ္ပါသည္။ ေကာင္းမြန္ေသာ ေျမဓါတ္ခ်မႈေၾကာင့္ ယင္းသုိ႔ေသာ

ယုိစိမ့္လွ်ပ္စီးတုိ႔သည္ ေျမၾကီးအတြင္းသုိ႔ စီးဆင္းသြားႏိုင္ပါသည္။ ေကာင္းမြန္ေသာ ေျမဓါတ္ခ်မႈေၾကာင့္

ground fault မ်ားအား တားဆီးႏုိင္ပါသည္။ ground fault မ်ားသည္ ကရိယာမ်ား သုိ႔မဟုတ္ လွ်ပ္ကာ

ပ်က္စီးေနေသာ အရာမ်ား စသည္တုိ႔အား မွန္ကန္စြာအသံုးမျပဳျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ပြားရျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ကရိယာတစ္ခု သုိ႔မဟုတ္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားစံနစ္တစ္ခုအား ေျမဓါတ္ခ်ျခင္းဆုိသည္မွာ သင္သည္

ခုခံမႈနည္းပါးေသာ လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုအား ေျမၾကီးႏွင့္ ဆက္သြယ္လုိက္ျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။ ေကာင္းမြန္စြာ

လုပ္ကုိင္ထားခ့ဲပါက ယင္းလမ္းေၾကာင္းသည္ အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစသည့္ဗုိ႔အားမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ ေပၚလာမည့္

လွ်ပ္စီးမ်ားအား လံုျခံဳစြာ သယ္ေဆာင္စီးဆင္းႏုိင္ေပမည္။

ေျမဓါတ္ခ်ျခင္းသည္ သင့္အား ပ်က္စီးေနေသာ ပစၥည္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ shock ရျခင္း၊ ထိခိုက္ဒဏ္ရာ

ရျခင္းသုိ႔မဟုတ္ အသက္ေသဆံုးျခင္း တုိ႔အား အာမခံခ်က္မေပးႏုိင္ေပ။ သုိ႔ေသာ္ ထုိသုိ႔ေသာ

အေၾကာင္းအရာမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ေခ်အား ေလ်ာ့ခ်ႏုိင္ေပသည္။

ပစၥည္းမ်ားအား ေအာက္ပါအေျခအေနမ်ားတြင္ ground ခ်ႏိုင္ေပသည္။

 ပစၥည္းသည္ ေထာင္လုိက္ ၈ ေပႏွင့္ ၾကမ္းျပင္ သုိ႔မဟုတ္ အလုပ္လုပ္ေသာ မ်က္ႏွာျပင္မွ

ေရျပင္ညီအလုိက္ ၅ေပ အတြင္းရွိေသာ္

 ပစၥည္းသည္ ေထာင္လုိက္ ၈ ေပႏွင့္ သင္ထိေတြ႔ႏိုင္ေသာ ေျမဓါတ္ခ်ထားေသာ သတၲဳျပားမွ

ေရျပင္ညီအလုိက္ ၅ေပ အတြင္းရွိေသာ္

 ပစၥည္းသည္ စိုထုိင္း သုိ႔မဟုတ္ စြတ္စိုေသာ ေနရာတြင္ရွိျပီး သီးျခားျဖစ္မေနေသာ္

ထုိပစၥည္းသည္ power supply အား cord ႏွင့္ plug တုိ႔ျဖင့္ဆက္သြယ္ျပီး လွ်ပ္ကာ ႏွစ္ထပ္လည္း

အုပ္ထားျခင္းမရိွေပ။
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Ground Fault Circuit Interrupters (GFCI’s) မ်ားအသံုးျပဳျခင္း

GFCI အားအသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ဓါတ္လိုက္မႈျဖစ္စဥ္ အေတာ္မ်ားမ်ားအား သိသိသာသာ ေလ်ာ့ခ်ႏိုင္ပါသည္။

GFCI သည္ အလွ်င္အျမန္ ကာကြယ္မႈျပဳေပးႏိုင္ေသာ ခလုပ္တစ္ခုျဖစ္ကာ conductor

ႏွစ္ခုတြင္ျဖစ္ေပၚေသာ လွ်ပ္စီးကြာဟမႈအား စုံစမ္းစစ္ေဆးေပးႏုိင္ပါသည္။ conductor တစ္ခုခုအား

တုိက္ရိုက္ျဖစ္ေစ ေျမဓါတ္က်ေနေသာ သင္၏ခႏၶာကုိယ္အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုခုျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း

ထိမိပါက GFCI သည္ လွ်ပ္စီးပတ္လမ္းအား တစ္မိနစ္၏ ေသးငယ္ေသာ အစိတ္အပုိင္းအတြင္းမွာပင္

ျဖတ္ေတာက္ေပးႏုိင္ေပသည္။ လွ်ပ္စီးပမာဏသည္ ၄ မွ ၆ မီလီအမ္ပီယာမွ် ေသးငယ္သည္ဆိုေသာ္လည္း

၀ါယာႏွစ္ပင္အတြင္း ေကာင္းမြန္စြာမစီးဆင္းပဲ ေျမၾကီးသုိ႔ ယိုစိမ့္သြားပါက GFCI သည္ trip

ျဖစ္သြားေပမည္။ လွ်ပ္စီးလည္းျပတ္ေတာက္သြားပါမည္။

ပိုမိုအာရံုခံႏုိင္ေသာ GFCI လည္းရွိျပီး ယင္းအား Isolation GFCI ဟုေခၚပါသည္။

လွ်ပ္စီးပတ္လမ္းတစ္ခုတြင္ Isolation GFCI ရွိပါက ground fault သည္ GFCI အတြင္းရိွ

အီလက္ထရြန္နစ္ အာရံုခံလွ်ပ္စီးပတ္လမ္းမွ တစ္ဆင့္ စီးဆင္းသြားႏုိင္ပါသည္။ အီလက္ထရြန္နစ္

အာရံုခံလွ်ပ္စီးပတ္လမ္းတြင္ ယင္းလွ်ပ္စီးအား ၂မီလီအမ္ပီယာမွ်အထိ ေသးငယ္သြားေစရန္

ကန္႔သတ္ေပးႏုိင္သည့္ လုံေလာက္ေသာ ခုခံမႈပါရွိပါသည္။

GFCI သည္ receptacle ႏွစ္ခုပါေသာ ပုံစံႏွင့္တူပါသည္။ ယင္းတုိ႔အား portable ပုံစံႏွင့္ plug-in

ပုံစံမ်ားရိွကာ circuit breaker က့ဲသုိ႔ လွ်ပ္စီးပတ္လမ္းအခြဲတစ္ခုလံုးအား ကာကြယ္မႈျပဳႏိုင္ပါသည္။
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GFCI တို႔သည္ ၀ါယာၾကိဳးႏွစ္ခု သုိ႔မဟုတ္ သုံးခုပါ၀င္ေသာ ေျမခ်စံနစ္တြင္ ေကာင္းမြန္စြာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္

ပါသည္။ GFCI တုိ႔ ေကာင္းမြန္စြာအလုပ္လုပ္ႏိုင္ရန္ ႏ်ဴထရယ္ conductor (အျဖဴေရာင္) သည္ (၁)

တစ္ဆက္တည္း (၂) ခုခံမႈနိမ့္စြာျဖင့္ (၃) လံုေလာက္ေသာ လွ်ပ္စီးသယ္ေဆာင္ ႏိုင္မႈ ရွိၾကရမည္ျဖစ္ပါ

သည္။

GFCI သည္ တစ္ခ်ိန္လံုး လွ်ပ္စီးပတ္လမ္းအား ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ သင့္အား electrical shock

ျဖစ္ျခင္းမွ အကာအကြယ္ေပးပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ GFCI တုိ႔သည္ လူတစ္ေယာက္မွ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား

ရွိေနေသာ အပူၾကိဳး ၀ါယာႏွစ္ပင္စလုံးအား တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ထိကုိင္မိျခင္း သို႔မဟုတ္ အပူၾကိဳးတစ္ခုႏွင့္

ႏ်ဴထရယ္အား ထိကိုင္မိျခင္းတုိ႔အတြက္ ကာကြယ္မႈမျပဳႏုိင္ေပ။ ထုိ႔အတူ သတိျပဳရန္တစ္ခုမွာ GFCI တစ္ခု

trip ျဖစ္ခ်ိန္တြင္စီးေသာ ရုတ္ခ်ည္းလွ်ပ္စီးသည္ အလြန္ျမင့္မားသည္ကို သတိျပဳသင့္ပါသည္။ shock

ျဖစ္ျခင္းအား ခံစားေနရမႈျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ shock ျဖစ္ေနစဥ္တြင္ သင္၏ တုန္႔ျပန္မႈသည္ သင့္အား

ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရရွိေစျခင္းႏွင့္ ျပဳတ္က်ျခင္းတုိ႔ကုိလည္း ျဖစ္ေစပါသည္။

GFCI မွ TEST အဖုေလးအား ႏိွပ္ကာ ပုံမွန္အလုပ္လုပ္ျခင္း ရွိမရိွ စစ္ေဆးေပးရပါမည္။ လွ်ပ္စီးအား

မျဖတ္ေတာက္ခဲ့ပါက GFCI သည္ ပ်က္စီးေနသည္ျဖစ္ရာ အသစ္တစ္ခုျဖင့္ အစားထုိးတပ္ဆင္သင့္ပါသည္။

NEC ၏ လုိအပ္ခ်က္အရ GFCI တုိ႔အား ေအာက္ပါ ျပင္းထန္ေသာ အႏၱရာယ္ျဖစ္လာႏုိင္စရာ

အေျခအေနတုိ႔တြင္ အသံုးျပဳသင့္ပါသည္။

 လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားကုိ ေရရိွေသာ ေနရာ အနီးအနားတြင္အသံုးျပဳျခင္း

 လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းသံုးစြဲသူအေနျဖင့္ ေျမဓါတ္ခ်ထားျခင္း (ေျမဓါတ္ခ်ထားေသာ ပစၥည္းကရိယာ အား

ထိမိကုိင္မိျခင္း)

 လက္ကိုင္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားအသံုးျပဳသည့္ ပစၥည္းကရိယာမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အေဆာက္အဦး ျပင္ပ

တြင္ တပ္ဆင္ထားေသာ receptacle မ်ားပါရိွေသာ လွ်ပ္စီးပတ္လမ္းမ်ား

 ယာယီတပ္ဆင္ထားေသာ ၀ါယာသြယ္တန္းမႈ သုိ႔မဟုတ္ extension cord မ်ားအား အသံုးျပဳျခင္း

 အထူးသျဖင့္ GFCI မ်ားအား ေရခ်ဳိးခန္းမ်ား၊ ဂိုေဒါင္မ်ား၊ အေဆာက္အဦးျပင္ပ ေနရာမ်ား၊

တြားသြားရေသာ ေနရာမ်ား၊ ျပီးျပတ္ေအာင္ မေဆာက္ရေသးေသာ ေျမေအာက္ထပ္မ်ား၊

မီးဖုိေခ်ာင္မ်ား ႏွင္ စိုစြတ္ေသာ ဘားတန္းမ်ား အနီးေနရာမ်ားအတြက္ မျဖစ္မေနတပ္ဆင္ေပး

ရပါမည္။
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ေျမဓါတ္ခ်လမ္းေၾကာင္း ေကာင္းမြန္ေစေသာ တြဲဆက္ပစၥည္းမ်ား

တစ္ဆက္တစ္စပ္တည္းျဖစ္ေစရန္၊ ေကာင္းမြန္ေသာ ေျမဓါတ္ခ်ေသာ လမ္းေၾကာင္းျဖစ္ေစရန္၊ တြဲဆက္

သည့္ jumper wire အားအသံုးျပဳကာ ထိုသုိ႔ဆက္သြယ္ျခင္းျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္း အစိတ္အပိုင္း တုိ႔အား

ေသခ်ာစြာခ်ိတ္ဆက္မိေစပါသည္။ အခ်ိဳ႔ေသာဆက္သြယ္မႈမ်ိဳးျဖစ္သည့္ သတၱဳကြန္က် ႔ဴသည္ box

အတြင္းသုိ႔ ၀င္ေရာက္ေသာ ဆက္သြယ္မႈမ်ိဳးတုိ႔တြင္ လွ်ပ္စစ္သဘာ၀အားျဖင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ အဆက္

တစ္ခုမျဖစ္ႏိုင္ေပ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ေဆးသား သုိ႔မဟုတ္ အညိွလိုက္တတ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါ

သည္။ ေကာင္းမြန္ေသာ electrical connection တစ္ခုအားျပဳလုပ္ရန္မွာ bonding jumper တစ္ခုအား

တပ္ဆင္ျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။

Bonding jumper တစ္ခုသည္ လွ်ပ္ကူးပစၥည္းတစ္ခုပင္ျဖစ္ကာ တြဲဆက္လုိသည့္ အစိတ္အပိုင္းမ်ားအား

ဆက္သြယ္ေပးႏုိင္ပါသည္။ ထုိသို႔တြဲလိုက္ျခင္းအားျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ားအား လွ်ပ္စစ္သေဘာအားျဖင့္

တစ္ဆက္တစ္စပ္တည္းျဖစ္သြားပါသည္။ fault current တို႔သည္ ယင္း bond လုပ္ထားေသာ metal မွ

ေျမၾကီးဆီသုိ႔ အလြယ္တကူ စီးဆင္းသြားႏုိင္ေပသည္။

ထုိမွ်မက အေဆာက္အဦးအတြင္း တပ္ဆင္ထားေသာ metal plumbing တုိ႔အားလည္း bond

လုပ္ထားကာ လွ်ပ္စစ္အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ားအတြက္ထားရိွေသာ ground point သုိ႔ တြဲဆက္ေပးထား

ျခင္းအားျဖင့္ အားလံုးအား ေျမဓါတ္ခ်ျပီးျဖစ္ကာ သုည ဗို႔အား (potential) ကို ရရွိေစပါသည္။ သတၱဳ

ျဖင့္ျပဳလုပ္ထားေသာ air duct မ်ားပင္ျဖစ္လင့္ကစား လွ်ပ္စစ္အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား အတြက္

ထားရိွေသာ ground point သုိ႔ တြဲဆက္ေပးထားရမည္ျဖစ္ပါသည္။

၀န္အားလြန္လွ်ပ္စီးမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္တတ္ေသာ အႏၲရာယ္မ်ားအား ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း

လွ်ပ္စီးသည္ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္း သို႔မဟုတ္ ၀ါယာသြယ္တန္းမႈမွ လွ်ပ္စီးပမာဏသတ္မွတ္ခ်က္ထက္ ေက်ာ္လြန္

ပါက အႏၱရာယ္ရွိေပသည္။ လွ်ပ္စီးပတ္လမ္း၊ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္း သို႔မဟုတ္ ကရိယာတန္ဆာပလာ တုိ႔ရိွ

၀ါယာသြယ္တန္းမႈ မ်ားသည္ အပူရွိန္ျမင့္တက္သည္အထိရိွတတ္ေသာလွ်ပ္စီး သုိ႔မဟုတ္ အရည္ေပ်ာ္က်

ေလာက္ေသာ လွ်ပ္စီးတုိ႔အား သယ္ေဆာင္စီးဆင္းမႈ မျပဳသင့္ေပ။ ထိုသုိ႔ လွ်ပ္စီးအား
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သယ္ေဆာင္စီးေစျခင္းအားျဖင့္ ၀ါယာသြယ္တန္းမႈႏွင့္ ပစၥည္းကရိယာမ်ားအား ပ်က္စီးေစရံုသာမက

ထိုသို႔ေသာ ျမင့္မားေသာအပူရွိန္ေၾကာင့္ လွ်ပ္ကူးပစၥည္းမ်ားအား မီးေလာင္ကၽြမ္းေစပါသည္။ ထုိသို႔ျဖစ္ပြား

ျခင္းမ်ားအား တားဆီးႏိုင္ရန္ overcurrent အား တားဆီးကာကြယ္ေသာ ပစၥည္းမ်ား (circuit breaker

သို႔မဟုတ္ fuse) တို႔အား လွ်ပ္စီးပတ္လမ္းတြင္ တပ္ဆင္ထားရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ယင္း ပစၥည္းမ်ားသည္

၀ါယာသြယ္တန္းထားမႈ သုိ႔မဟုတ္ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမွ သယ္ေဆာင္ရမည့္ ပမာဏထက္ပိုသြားပါက

လွ်ပ္စီးပတ္လမ္းအား အလုိအေလ်ာက္ open ျဖစ္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထုိသို႔ေသာ ပိုလွ်ံလွ်ပ္စီးတို႔သည္

ၾကီးမားေသာ၀န္အားတို႔ေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ short circuit ျဖစ္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အျမင့္စား ground fault

ျဖစ္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

Overcurrent အား တားဆီးကာကြယ္ေသာ ပစၥည္းမ်ားအား အေဆာက္အဦးမ်ားႏွင့္ အသံုးအေဆာင္

ပစၥည္းမ်ား အား မီးေလာင္ျခင္းမွ ကာကြယ္ႏိုင္ေစရန္ ဒီဇုိင္းထုတ္ထားပါသည္။ ယင္းတုိ႔သည္ သင့္အား

electrical shock ျဖစ္ျခင္းမွ ကာကြယ္ေပးမည္မဟုတ္ေပ။ overcurrent အား တားဆီးကာကြယ္ေသာ

ပစၥည္းမ်ားသည္ လွ်ပ္စီးပတ္လမ္းအတြင္း လွ်ပ္စီး အလြန္ျမင့္မားေသာအခ်ိန္တြင္ လွ်ပ္စီး ဆက္လက္မစီး

ႏိုင္ေစရန္ ျပဳလုပ္ေပးပါသည္။ circuit breaker သုိ႔မဟုတ္ ျဖဳစ္ တုိ႔သည္ လွ်ပ္စီး အနည္းငယ္မွ်သာ

စီးဆင္းေသာေၾကာင့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရရိွျခင္းႏွင့္ အသက္ေသဆံုးမႈတို႔အတြက္ လွ်ပ္စီးပတ္လမ္းအား

ျဖတ္ေတာက္ေပးမည္မဟုတ္ေပ။ ရင္အုပ္ပိုင္းေနရာအား ၂၀မီလီအမ္ပီယာ (၀.၀၂၀ အမ္ပီယာ) မွ်

ျဖတ္စီးသည္ႏွင့္ အသက္ေသဆံုးျခင္းျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ေနအိမ္မ်ားတြင္အသံုးျပဳေသာ circuit breaker

သုိ႔မဟုတ္ ျဖဳစ္ တုိ႔သည္ လွ်ပ္စီးပမာဏ ၂၀ အမ္ပီယာေက်ာ္လြန္သည့္တုိင္ လွ်ပ္စီးပတ္လမ္းအား

ျဖတ္ေတာက္မႈမျပဳၾကေပ။

သုိ႔ေသာ္ overcurrent ကာကြယ္မႈ ပစၥည္းမ်ားအား ယင္းတုိ႔အား ပ်က္စီးေစႏိုင္ေသာေနရာသုိ႔မဟုတ္

အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏုိင္ေသာ ေနရာတုိ႔တြင္ တပ္ဆင္ခြင့္မျပဳေပ။ overcurrent ကာကြယ္မႈ ပစၥည္းမ်ား သည္

အပူတက္ျခင္းႏွင့္ အေျခအေနေပၚမူတည္ကာ မီးညြန္႔ထြက္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ မီးပြားထြက္ျခင္း

အစရိွသည္တို႔ျဖစ္ပြားတတ္ကာ ယင္းသုိ႔ျဖစ္ျခင္းမွ မီးေလာင္ျခင္းႏွင့္ ေပါက္ကြဲျခင္း မ်ားျဖစ္ပြားႏုိင္ပါသည္။

အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစတတ္ေသာ ေနရာတုိ႔တြင္ မီးေလာင္လြယ္ေသာ သို႔မဟုတ္ ေပါက္ကြဲေစတတ္ေသာ

ပစၥည္းမ်ား အထူးသျဖင့္ မီးေလာင္တတ္ေသာ ဓါတ္ေငြ႔မ်ား သုိ႔မဟုတ္ အေငြ႔မ်ား (Class I hazard

Environments)၊ ေသးမႈံေအာင္ျပဳလုပ္ထားေသာ မီးေလာင္ေစတတ္သည့္အမႈံမ်ား (Class II hazard

Environments)၊ သို႔မဟုတ္ မီးအလြယ္တကူေလာင္ကၽြမ္းေစတတ္ေသာ အမွ်င္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ သတၱဳစ
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မ်ား (Class III hazard Environments) တုိ႔ပါ၀င္ပါသည္။ အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစေသာ ေနရာမ်ားတြင္

ေလယ်ာဥ္ အစိတ္အပုိင္းထုတ္လုပ္ေသာစက္ရံုမ်ား၊ ဓါတ္ေငြအေရာင္းဆိုင္မ်ား၊ မီးေလာင္တတ္ေသာ

ေလာင္စာမ်ားစုေဆာင္းသည့္ စက္ရံုေနရာမ်ား၊ သီးႏွံသုိေလွာင္ရံုမ်ား၊ ခ်ည္စမ်ားအား ေလထဲတြင္

ခ်ိတ္ဆြဲထားေသာ စက္ရုံမ်ား အစရိွသည္တုိ႔ပါ၀င္ပါသည္။ ထုိသုိ႔ေသာ အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစေသာ ေနရာမ်ား

တြင္ အထူးစီစဥ္ထားေသာ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား စံနစ္ထားရွိရန္ လုိအပ္ပါသည္။

Overcurrent ကာကြယ္မႈျပဳေသာ ပစၥည္းသည္ လွ်ပ္စီးပတ္လမ္းကုိ ျဖတ္ေတာက္ပစ္ခဲ့ပါက လွ်ပ္စီး

ပတ္လမ္းတြင္ ျပႆနာတစ္ခုခုရိွသည္ဟု ခန္႔မွန္းႏိုင္ေပသည္။ (circuit breaker မ်ား မၾကာခဏဆုိသလုိ

trip ျဖစ္ျခင္းသည္ breaker ပ်က္စီးေနသည္ကုိျပဆိုပါသည္။) circuit breaker သည္ trip ျဖစ္ေသာအခါ

တြင္ျဖစ္ေစ၊ ျဖဳစ္ ျပတ္ေသာအခါတြင္ျဖစ္ေစ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ျဖစ္ရသည္ကုိ ရွာေဖြရမည္ျဖစ္ပါ

သည္။

Circuit breaker သည္ overcurrent ကုိကာကြယ္ေသာ ပစၥည္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ယင္းသည္

လွ်ပ္စီးပတ္လမ္းအတြင္းတပ္ဆင္ထားရိွသည့္ အလိုအေလ်ာက္ ခလုပ္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ယင္း circuit

breaker အား လွ်ပ္စီးမ်ားစြာ ျဖတ္သန္းစီးဆင္းပါက trip လုပ္ေပမည္။ လွ်ပ္စီးပတ္လမ္းတြင္

တပ္ဆင္ထားေသာ circuit breaker အား switching device အျဖစ္သတ္မွတ္ထားေသာ “SWD”

ဆုိေသာသေကၤတ မပါပဲႏွင့္ ပုံမွန္အားျဖင့္ ဖြင့္လုိက္ ပိတ္လုိက္ လုပ္ကာ မသံုးစြဲသင့္ေပ။

ျဖဳစ္သည္လည္း overcurrent ကုိ ကာကြယ္ေသာ ေနာက္ထပ္ ပစၥည္းတစ္မ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။ ျဖဳစ္အတြင္းတြင္

သတၲဳလွ်ပ္ကူးပစၥည္း ပါရိွျပီး၊ ယင္းသည္ ႏႈိင္းရအေျခအေနအားျဖင့္ အရည္ေပ်ာ္မွတ္လည္း နိမ့္ပါသည္။

ျဖဳစ္အတြင္း သတၱဳလွ်ပ္ကူးပစၥည္းအား လွ်ပ္စီးပမာဏမ်ားစြာ မ်ားစြာျဖတ္သန္းစီးဆင္းပါက
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အပူျမင့္တက္လာျပီး စကၠန္႔ပိုင္းအတြင္း အရည္ေပ်ာ္ကာ လွ်ပ္စီးပတ္လမ္းအား ျဖတ္ေတာက္ျပစ္ လိုက္ေပ

မည္။ ၀န္အားပုိမိုမႈအား စစ္ေဆးေတြ႔ရွိျပီးေနာက္ ျပတ္သြားေသာျဖဳစ္ေနရာတြင္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အမ္ပီယာ

ပမာဏအား ခံႏိုင္ရည္ရွိေသာ အသစ္တစ္ခုျဖင့္ အစားထိုးတပ္ဆင္ကာ ျပင္ဆင္ယူရေပမည္။
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ေမာ္ဂ်ဴး ၇ - Quiz

ေအာက္ပါ Quiz မ်ားျဖင့္ ေမာ္ဂ်ဴးအတြင္း ပါရိွသည္မ်ားအတြက္ မိမိ၏ နားလည္ႏိုင္မႈအား စစ္ေဆးၾကည့္ပါ။

၁။ အႏၲရာယ္ က်ေရာက္ႏိုင္သည့္အေျခအေနအား ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ရန္ သင္သည္ ပထမဦးစြာ

လံုျခံဳစိတ္ခ်ရေသာအေနအထားျဖင့္ စတင္လုပ္ကုိင္ျပီး၊ ထို႔ေနာက္တြင္ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရေသာ

လုပ္ငန္းေနရာပတ္၀န္းက်င္အား တည္ေဆာက္ရပါမည္။

(က) မွန္၏။

(ခ) မွား၏။

၂။ ေအာက္ပါတုိ႕မွ မည္သည့္တစ္ခုသည္ လုပ္သားမ်ားအား လွ်ပ္စီးပတ္လမ္းႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္း မ်ားႏွင့္

အလုပ္လုပ္ေနစဥ္ ထိခုိက္ဒဏ္ရာ ရရွိျခင္းမွ ကာကြယ္ေပးႏုိင္ရန္ အလိုအပ္ဆံုးအခ်က္ျဖစ္သနည္း။

(က) မီးေလာင္ျခင္းမျဖစ္ေစရန္ တားဆီးျခင္း

(ခ) အႏၱရာယ္ရွိေၾကာင္းဆက္သြယ္အသိေပးျခင္း

(ဂ) lock-out/tag-out လုပ္ျခင္း

(ဃ) ကန္႔သတ္ေနရာ သုိ႔ ၀င္ေရာက္မႈ

၃။ ေအာက္ပါတုိ႔မွ မည္သည့္အေျခအေနေၾကာင့္ ၀ါယာၾကိဳးေပ်ာ့မ်ားအား လံုျခံဳစိတ္ခ်စြာအသံုးျပဳႏုိင္

သနည္း။

(က) ပ်က္စီးႏုိင္ေျခ ရွိျခင္း

(ခ) ကာလရွည္ အသံုးျပဳမည့္ electrical supply လုိအပ္ျခင္း

(ဂ) စစ္ေဆးရန္ ခက္ချဲခင္း

(ဃ) အထက္ေဖာ္ျပထားသည္တုိ႔ တစ္ခုမွ် မဟုတ္ပါ။
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၄။ _____________________ မလုပ္ထားခဲ့လွ်င္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ရွိေနေသာ အစိတ္အပိုင္းမ်ားအား

လုပ္ကုိင္သံုးစြဲႏိုင္ျခင္းမရိွေစရန္ ေကာင္းမြန္စြာ ဖယ္ထုတ္ထားရန္ျဖစ္ပါသည္။

(က) ကရိယာမ်ားႏွင့္ အထူးအားျပဳပစၥည္းမ်ားအား အသံုးျပဳျခင္း

(ခ) လူမ်ား အနားသုိ႔မကပ္ႏုိင္ေစရန္ အကာအရံမ်ား ထားရွိျခင္း

(ဂ) အစိတ္အပုိင္းတို႔သည္ ေျမျပင္မွ ၆ ေပအကြာတြင္ရွိျခင္း

(ဃ) သင့္ေလ်ာ္ေသာ PPE ကုိ အသံုးျပဳျခင္း

၅။ ________________________ တစ္ခုသည္ အလွ်င္အျမန္လုပ္ေဆာင္ေသာ switch တစ္ခုျဖစ္ကာ

ယင္းသည္ လွ်ပ္စီးပတ္လမ္း၏ conductor ႏွစ္ခုတြင္ရွိေနေသာ လွ်ပ္စီးပမာဏ ကြာဟမႈအား

စုံစမ္းစစ္ေဆးေပးႏုိင္ပါသည္။

(က) double-blind actuator

(ခ) ground fault လွ်ပ္စီးအား တားဆီးေပးေသာ ပစၥည္း

(ဂ) လွ်ပ္စီးအား ကန္႔သတ္ေပးေသာ ခလုပ္

(ဃ) တန္းဆက္ ဒိုင္အုပ္ ပတ္လမ္း
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ေမာ္ဂ်ဴး ၈။ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားရိွေနေသာ လွ်ပ္စီးပတ္လမ္းတြင္ အလုပ္လုပ္ျခင္း

မည္သုိ႔ေသာ အခ်ိန္တြင္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားရိွေသာ လွ်ပ္စီးပတ္လမ္းအနီးတြင္ အလုပ္လုပ္ကုိင္ရမည္နည္း။

လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားရိွေနေသာ လွ်ပ္စီးပတ္လမ္းတြင္ အလုပ္လုပ္သည္ဆုိျခင္းမွာ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား အမွန္

တကယ္ရွိေနေသာ အစိတ္အပုိင္းမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႔လုပ္ေဆာင္ျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား

ရွိေနေသာ လွ်ပ္စီးပတ္လမ္းအနီးတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္သည္ဆုိျခင္းမွာ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားရိွေနေသာ အစိတ္

အပုိင္းမ်ားအနီး လုံေလာက္ေသာ အကြာအေ၀းမွ နီးကပ္စြာ အလုပ္လုပ္ကုိင္ျခင္းျဖစ္ျပီး လွ်ပ္စစ္ဓါတ္ အား

မရွိေနေသာ အစိတ္အပိုင္းမ်ားႏွင့္ အလုပ္လုပ္သည္ႏွင့္ ႏႈိင္းစာပါက အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစ ႏိုင္ေသာ အေျခအေန

ျဖင့္ အလုပ္လုပ္ကုိင္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ရွိေနေသာ လွ်ပ္စီးပတ္လမ္းမ်ားအနီးတြင္ အလုပ္လုပ္မည္ဆိုပါက ေအာက္ပါလုပ္ငန္းစဥ္

မ်ားအား ပုံမွန္လုပ္ေဆာင္ရန္လိုအပ္ပါသည္။

 ဗို႔အားႏွင့္ လွ်ပ္စီး တုိ႔အား တုိင္းတာျခင္း

 Disconnect မ်ားႏွင့္ circuit breaker မ်ားအား open လုပ္ၾကည့္ျခင္းႏွင့္ close လုပ္ျခင္း

 Circuit breaker အား bus တြင္တပ္ဆင္ျခင္းႏွင့္ ျပန္ျဖဳတ္ျခင္း

 Panel မ်ားႏွင့္ အလုပ္လုပ္မည့္ေနရာဘက္ျခမ္းတုိ႔တြင္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားရိွေသာ အစိတ္အပုိင္းမ်ား

မရွိေစ ရန္ ဖယ္ရွားေပးျခင္း

 စစ္ေဆးရန္ အတြက္ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ားထားသုိ႔ေသာ တံခါးမ်ားအား ဖြင့္ထားျခင္း

ထုိသုိ႔ေသာ အစဥ္အျမဲလုပ္ေဆာင္ရမည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ စံနစ္တက်ေရးသားထားေသာ

လုပ္ကုိင္မႈနည္းလမ္း ႏွင့္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈ မ်ား ရွိသင့္ပါသည္။ disconnect မ်ားအား open

လုပ္ျခင္းႏွင့္ close လုပ္ျခင္းတို႔ျပဳလုပ္ရာတြင္ ျဖစ္ႏိုင္ပါက left hand rule (ညာဖက္ျခမ္းတြင္ disconnect

ရွိေနေသာပစၥည္း၏ ညာဘက္ျခမ္းတြင္ရပ္လွ်က္ disconnect အား သင္၏ ဘယ္ဖက္လက္ျဖင့္ operate

လုပ္ျခင္း) ကုိ အသံုးျပဳသင့္ပါသည္။ အျခားေသာအေျခအေနမ်ားတြင္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားရိွေနေသာ

လွ်ပ္စီးပတ္လမ္းအနီးတြင္ အလုပ္လုပ္မည္ဆိုပါက သင္၏ အလုပ္ရွင္မွ live-work permit system

တစ္ခုအားျပဳစုကာ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားေသာ ဆူပါဗိုက္ဇာမွ တာ၀န္ခံရပါမည္။
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Case Study

အသက္ ၄၀ အရြယ္ရွိေသာ မီတာကၽြမ္းက်င္သူလုပ္သားတစ္ဦးသည္ ၇ ပတ္ၾကာေလ့က်င့္သင္ၾကားေပး

ေသာ လိုင္းမန္းသင္တန္းအား တက္ေရာက္ျပီးခါစျဖစ္ပါသည္။ ပုံမွန္အလုပ္ခ်ိန္အတြင္း သူသည္

မီတာကၽြမ္းက်င္သူလုပ္သားတစ္ဦးအေနျဖင့္သာလုပ္ကိုင္ျပီး လုိင္းမန္းအျဖစ္ အေရးေပၚမီးပ်က္ခ်ိန္မ်ားတြင္

သာ လုပ္ကိုင္ပါသည္။ တစ္ခုေသာညေနခင္းတြင္ ေနအိမ္တစ္ခုတြင္ မီးပ်က္ေသာေၾကာင့္ သူအားေခၚယူ

သျဖင့္ သြားေရာက္ျပဳျပင္ခဲ့ပါသည္။ မီးပ်က္ေသာေနရာသုိ႔ သူေရာက္ခ်ိန္တြင္ သူသည္ အခ်ိန္ပို ၂

နာရီလုပ္ျပီးသကဲ့သုိ႔ ထုိေန႔မတုိင္မီကလည္း ၁၄နာရီ ဆက္တိုက္အလုပ္ဆင္းခဲ့ျပီးျဖစ္ပါသည္။ လုပ္ငန္း

ေနရာတြင္ သစ္ကုိင္းတစ္ခုသည္ ေကာင္းကင္ဓါတ္အားလိုင္းေပၚသုိ႔ ျပဳတ္က်ေနပါသည္။ လိုင္းမွ ႏ်ဳထရယ္

၀ါယာၾကိဳးသည္ ဆုိးရြားစြာပ်က္စီးေနျပီး လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားရွိေနေသာ ၁၂၀ ဗုိ႔အား ၀ါယာၾကိဳးႏွစ္ခု မွာလည္း

ျပတ္ေနပါသည္။ လုပ္သားသည္ သစ္ကုိင္းအား ဖယ္ရွားျပီးေနာက္ ဓါတ္တိုင္ေပၚသုိ႔တက္ကာ ၀ါယာၾကိဳး

သံုးေခ်ာင္းအား ျပန္လည္တပ္ဆင္ပါသည္။ သူသည္ လွ်ပ္ကာလက္အိပ္၊ ဦးထုတ္အမာႏွင့္ အျခား

လံုျခံဳမႈသံုးမ်က္မွန္တုိ႔အား ၀တ္ဆင္ထားပါသည္။

သူသည္ ၀ါယာၾကိဳးမ်ားအား တပ္ဆင္ရန္ျပင္ဆင္ေနပါသည္။ ၀ါယာၾကိဳးမ်ားအား ကုိင္တြယ္ရာတြင္

တစ္ခုေသာ ဓါတ္အားရိွေနေသာ ၀ါယာသည္ သူ၏ လက္၀ဖဲက္ လက္အိပ္အား ပတ္သြားသျဖင့္

ျပန္ျဖည္ပါသည္။ conductor သည္ လက္ေကာက္၀တ္အနီး လက္ခုံအေပၚဘက္ျခမ္းႏွင့္ ထိသြားပါသည္။

သူသည္ ဓါတ္လိုက္ခံရကာ ေနာက္ျပန္ျပဳတ္က်ပါသည္။ သူသည္ အျမင့္တက္ေသာ ခါးပတ္ၾကိဳးကုိ

၀တ္ဆင္ထားသည္ျဖစ္ရာ ဓါတ္တုိင္တြင္ ေဇာက္ထုိးေျပာင္းျပန္ျဖစ္ေနပါသည္။ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာလုပ္သား

မ်ားသည္ အခင္းျဖစ္ျပီး ငါးမိနစ္အတြင္းေရာက္ရွိလာၾကပါသည္။ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားျဖန္႔ျဖဴးေသာ

ကုမၸဏီသည္ ေသဆံုးသူ၏ ခႏၶာကုိယ္အား မိနစ္ ၃၀ မွ်ၾကာအျပီးတြင္ ေအာက္သုိ႔ခ်လုိက္ပါသည္။

ထုိသုိ႔ထိခိုက္ေသဆံုးမႈျဖစ္ပြားျခင္းအတြက္ အခ်က္ေပါင္းမ်ားစြာ ပါ၀င္ပတ္သက္ေနပါသည္။ ေအာက္ပါ

အခ်က္တုိ႔သည္ အႏၲရာယ္က်ေရာက္ေစတတ္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားအား ဖယ္ရွားႏုိင္ရန္ နည္းလမ္း

မ်ားျဖစ္ပါသည္။

 အလုပ္တစ္ခုအားလုပ္ရန္ တာ၀န္ေပးခံရပါက ယင္းအလုပ္သည္ တစ္ေယာက္တည္းလုပ္ကုိင္ရန္

လံုျခံဳစိတ္ခ်ရမႈမရွိခဲ့ပါက အကူအညီေပးႏုိင္မည့္သူအား ေတာင္းခံပါ။

 အႏၲရာယ္ရွိေသာ လုပ္ငန္းမ်ားအားလုပ္ကိုင္ရာတြင္ သင္၏လုပ္ေနက် ပံုမွန္အလုပ္မဟုတ္ခဲ့ပါက

အခ်ိန္ပိုမလုပ္ပါႏွင့္။
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 ၀န္ထမ္းမ်ားအားလည္း အမွန္တစ္ကယ္အရည္အေသြးျပည့္လုပ္ႏိုင္သူကုိသာ ေရြးခ်ယ္တာ၀န္ေပး

သင့္ပါသည္။ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးျပီးေသာ၀န္ထမ္း ေအာက္နိမ့္ေသာ အဆင့္၀န္ထမ္းအားလံုး

တုိ႔အား အျမဲေစာင့္ၾကည့္ညြန္ၾကားေပးရမည္ျဖစ္ပါသည္။

Live-work permit system

Live-work permit တစ္ခုတြင္ အနည္းဆံုး ေအာက္ပါ အခ်က္အလက္မ်ား ပါရိွရမည္ျဖစ္ပါသည္။

 လွ်ပ္စီးပတ္လမ္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အေျခအေန ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား ႏွင့္ အမွန္တစ္ကယ္

လုပ္ေဆာင္လိုေသာ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ယင္းတုိ႔တည္ရိွေသာေနရာမ်ား

 အဘယ္ေသာအေၾကာင္းေၾကာင့္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားရိွေနစဥ္တြင္ အလုပ္လုပ္ရသည္ကုိရွင္းျပျခင္း

 ခြင့္ျပဳခ်က္တြင္ပါရိွေသာ ေန႔စြဲႏွင့္ အခ်ိန္ကာလ

 မည္သုိ႔ေသာ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္မည္ဆိုေသာ ေဖာ္ျပခ်က္

 Shock ျဖစ္ေစေသာအႏၲရာယ္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သံုးသပ္ခ်က္ ႏွင့္ shock အား

တားဆီးကာကြယ္ႏုိင္မည့္ boundaries မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား

 Flash ျဖစ္ေစေသာအႏၲရာယ္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သံုးသပ္ခ်က္ ႏွင့္ flash အား

တားဆီးကာကြယ္ႏုိင္မည့္ boundary ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား

 အလုပ္ေကာင္းမြန္ လံုျခံဳစြာလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ PPE လိုအပ္ခ်က္

 မည္သူမွ လုပ္ငန္းကုိလုပ္ေဆာင္မည္ ႏွင့္ ေလ့က်င့္မထားေသာ လူမ်ားအား

မည္သုိ႔အေ၀းေနရာတြင္ထား ရိွမည္။

 လုပ္ငန္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဆြးေႏြးမႈ ႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ အႏၲရာယ္မ်ားအေၾကာင္း

ေဆြးေႏြးမႈ မ်ား အပါအ၀င္တုိ႔ ျပီးစီးေၾကာင္း အေထာက္အထား

 လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားလႊတ္ထားစဥ္တြင္ လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္မည့္အေၾကာင္း ခြင့္ျပဳခ်က္ (လုပ္ငန္းပုိင္ရွင္၊

လံုျခံဳမႈလုပ္ငန္းစဥ္ အရာရိွ၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီ အစရိွသည္တုိ႔မွ ခြင့္ျပဳခ်က္)

Case Study

ကုမၸဏီတစ္ခုသည္ ရုံးခန္းအေဆာက္အဦးအသစ္အတြက္ ၀ါယာသြယ္တန္းရန္ႏွင့္ မီးေခ်ာင္း fixtures မ်ား

တပ္ဆင္ရန္ ကန္ထရုိက္တစ္ခု ရရွိပါသည္။ တတိယထပ္အား ေနထိုင္မည့္သူအသစ္မ်ားေနထုိင္
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မည့္အတြက္ အေရးတစ္ၾကီးျပင္ဆင္ၾကျပီး၊ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် ေျပာင္းလဲေန ေသာ လွ်ပ္စစ္တပ္ဆင္မႈစံနစ္

အတြက္ ဘလူးပရင့္မ်ားသည္ ဖက္စ္မရွင္းျဖင့္ ေရာက္ရွိေနခဲ့ပါ သည္။ ရုံးခန္းအတြင္းရွိ မီးသီး မီးေခ်ာင္းမ်ား

ႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ fixtures မ်ားအား metal grid မ်ားတြင္တပ္ဆင္ ကာ မ်က္ႏွာက်က္တြင္ တပ္ဆင္

မည္ျဖစ္ကာ ေကာင္းမြန္စြာ ေျမဓါတ္ခ်ထားပါသည္။

အသက္ ၂၃ ႏွစ္ရွိ လွ်ပ္စစ္သင္တန္းသားတစ္ဦးသည္ light fixture တစ္ခုတြင္ လုပ္ကုိင္ေနကာ သူသည္

လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားရိွေနေသာ conductor တစ္ခုအား ဆက္သြယ္ေနပါသည္။ သူသည္ ဖိုင္ဘာဂလပ္စ္

ေလွခါးမွ ဆင္းလာျပီးေနာက္ ျပိဳလဲက်သြားပါသည္။ သိသာထင္ရွားသည္မွာ သူသည္ metal grid

ႏွင့္ထိသြားသည္ျဖစ္ကာ သူသည္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားရိွေနေသာ အပူ conductor ႏွင့္ ထိသြားပါသည္။

လွ်ပ္စီးသည္ သူ၏ ခႏၶာကုိယ္အားျဖတ္စီးကာ ေျမဓါတ္ခ်ထားေသာ grid ထံသို႔ျဖတ္သန္းစီးဆင္းသြား

ပါသည္။ လွ်ပ္စီးသည္ အျမဲတမ္း ေျမၾကီးဆီသုိ႔သာ စီးဆင္းပါသည္။ ယင္းအေျခအေနတြင္ အလုပ္သမား

သည္ လွ်ပ္စီး စီးဆင္းရာ လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုျဖစ္ေနပါသည္။

သူသည္ နီးစပ္ရာေဆးရံုသုိ႔အေရာက္တြင္ အသက္ဆံုးပါးသြားခဲ့ပါသည္။ ေနာက္ပိုင္း စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား

အရ အဆုိပါေသဆံုးသူသည္ fixture အတြင္း conductor မ်ားအား တပ္ဆင္ရာတြင္ cross-wired

အေနျဖင့္ တပ္ဆင္မိပါသည္။ ထိုသုိ႔ေသာ မွားယြင္းေသာ ၀ါယာသြယ္တန္းမႈေၾကာင့္ လွ်ပ္စီးသည္

အေဆာက္အဦး၏ ျပီးစီးေနေသာအစိတ္အပိုင္းရွိ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားရိွေနေသာ အစိတ္အပုိင္းမွ လုပ္သား၏

အလုပ္လုပ္ေနေသာ လွ်ပ္စီးပတ္လမ္းသုိ႔ စီး၀င္မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ေအာက္ပါတို႔သည္ အခ်ိဳ႔ေသာ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးအတြက္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားျဖစ္ကာ ထုိသို႔ေသာ

အေျခအေနတြင္ အသံုးခ်သင့္ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ သူတုိ႔သည္ ယင္းသုိ႔ေသာ အခ်က္မ်ားအား

ဥေပကၡာျပဳခ့ဲသည့္အတြက္ အလုပ္အား အသက္ဆံုးရႈံးျခင္းျဖင့္ အဆံုးသတ္ခဲ့ရပါသည္။

လုပ္ငန္းမစတင္မွီတြင္ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္မည့္ေနရာတစ္၀ုိက္ရွိ လွ်ပ္စီးပတ္လမ္းမ်ားအား လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား

ျဖတ္ေတာက္ျခင္း၊ lock out လုပ္ျခင္းႏွင့္ tagged out လုပ္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္ကာ ရမည္ျဖစ္ကာ

ထုိ႔ေနာက္ ယင္းတုိ႔တြင္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား မရွိေၾကာင္းကုိ စစ္ေဆးေပးရပါမည္။

အလုပ္သင္လုပ္သားမွ လုပ္ကုိင္ခဲ့ေသာ ၀ါယာသြယ္တန္းမႈတုိ႔အား ေလ့က်င့္သင္ၾကားထားျပီးေသာ

လုပ္သားမွ ျပန္လည္စစ္ေဆးသင့္ပါသည္။
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ဆူပါဗိုက္ဇာတုိ႔သည္ မူလ ဘလူးပရင့္မွ အေျပာင္းအလမဲ်ားအား စဥ္ဆက္မျပတ္ စစ္ေဆးကာ

အသစ္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားမွ မည္သုိ႔ေသာ အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္မႈ အသစ္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္သည္ကို

စစ္ေဆးဆံုးျဖတ္ထားျခင္းျဖင့္ အေျပာင္းအလမဲ်ားအား လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသည္။

ေဘးကင္းလံုျခံဳေသာ အလုပ္လုပ္ကုိင္မႈ

လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားရိွေနေသာ အစိတ္အပုိင္းမ်ားတြင္ သုိ႔မဟုတ္ အနီးတြင္ အလုပ္လုပ္ကုိင္မည္ဆိုပါက

ေအာက္ပါတုိ႔အား လုပ္ေဆာင္သင့္ပါသည္။

 လုပ္ကိုင္မည့္အလုပ္အတြက္ live-work permit အားေရးသားထားပါ။

 ေကာင္းမြန္မွန္ကန္ေသာ PPE အား ၀တ္ဆင္ျခင္းအားျဖင့္ electric shock ျဖစ္ျခင္းႏွင့္

မီးပန္းခံရျခင္းတုိ႔မွ ကာကြယ္ပါ။ acetate၊ ႏိုင္လြန္၊ ေပၚလီအက္စတာ၊ ေပၚလီပရိုပိုင္လင္း

သုိ႔မဟုတ္ rayon အစရိွသည္တို႔ျဖင့္ျပဳလုပ္ထားေသာ အ၀တ္အစားမ်ားျဖစ္ေစ၊

ခ်ည္ထည္ျဖင့္ေရာ၍ျပဳလုပ္ထားေသာ အ၀တ္အထည္မ်ားျဖစ္ေစ၊ တုိ႔အား မ၀တ္ဆင္သင့္ေပ။

ယင္း သုိ႔ေသာအ၀တ္အထည္တုိ႔သည္ မီးေလာင္ႏိုင္သက့ဲသို႔ အရည္ေပ်ာ္ကာ

သင္၏အေရျပားအားေလာင္ကၽြမ္းႏိုင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။

အမွန္တစ္ကယ္အလုပ္လုပ္မည့္ လွ်ပ္စစ္လုပ္ငန္းအေပၚတြင္မူတည္ကာ PPE လုိအပ္မႈ ကြာျခားတတ္ပါ

သည္။ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားလိုင္းမ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ရာတြင္ အနိမ့္ဆံုး PPE လိုအပ္မႈအေနႏွင့္

အက ႌ်လက္ရွည္ (untreated nature fiber ျဖင့္ျပဳလုပ္ထားေသာ) ႏွင့္ ေဘာင္းဘီအရွည္တုိ႔အျပင္

ေဘးအကာပါေသာ safety glass တုိ႔ကုိ ၀တ္ဆင္ရန္လုိအပ္ပါသည္။ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မည့္ ဗို႔အားႏွင့္

လုပ္ငန္းစဥ္တုိ႔အေပၚတြင္မူတည္ကာ မတူကြဲျပားေသာ PPE မ်ားလိုအပ္ပါသည္။ မီးေလာင္ဒဏ္ခံႏိုင္ေသာ

၀တ္စုံမ်ားတြင္ အလႊာမ်ားစြာပါ၀င္ေသာ flash suit jacket ႏွင့္ ေဘာင္းဘီ၊ မ်က္ႏွာအကာ၊

အလႊာႏွစ္ခုပါေသာ switching hood၊ ဗို႔အားဒဏ္ခံႏိုင္ေသာ လယ္သာလက္အိပ္အကာ၊ လွ်ပ္စစ္လုပ္ငန္း

လုပ္ကုိင္ႏိုင္ရန္ သတ္မွတ္ထားေသာ ဦးထုတ္အမာစားမ်ား၊ အစရိွသည္တုိ႔ပါ၀င္ပါသည္။
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 သင့္ေလ်ာ္ေသာ ကာကြယ္မႈျပဳေပးႏုိင္မည့္ ပစၥည္းမ်ား ျဖစ္သည့္ လွ်ပ္ကာပါေသာ

ကရိယာတန္ဆာပလာမ်ား၊ ဗို႔အားသတ္မွတ္ခ်က္ပါရိွေသာ လက္ကုုိင္ပစၥည္းကရိယာမ်ား အား

အသံုးျပဳသင့္ပါသည္။ ယင္းတုိ႔တြင္ လွ်ပ္ကာပါရိွေသာ ျဖဳစ္ သို႔မဟုတ္ ျဖဳစ္ ထည့္သြင္းရန္ ပစၥည္း၊

လွ်ပ္စစ္မစီးႏိုင္ေသာ ၾကိဳးမ်ားႏွင့္ လက္ကုိင္မ်ား၊ မာေက်ာေသာ ဖိုင္ဘာဂလပ္စ္

ပလပ္စတစ္ေခ်ာင္းမ်ား၊ အလြယ္တကူသယ္ယူသြားႏိုင္သည့္ လွ်ပ္စစ္ မစီးႏုိင္ေသာ ေလွခါးမ်ား၊

အကာအကြယ္ျပဳ အကာအရံမ်ား၊ ေရာ္ဘာလွ်ပ္ကာ ပစၥည္းမ်ား၊ ဗို႔အားဒဏ္ခံႏိုင္ေသာ အကာမ်ား

အစရိွသည္တို႔အား အသံုးျပဳသင့္ပါသည္။

Case Study

လိုင္းမန္းတစ္ေယာက္သည္ ဗို႔အား ၁၇ ၄၀၀ ဗို႔ရိွေသာ ဓါတ္အားရိွေသာ switch ႏွင့္ ထိမိျပီးေနာက္

ေသဆံုးခ့ပဲါသည္။ ေသဆံုးသူသည္ အဖြဲ႔၀င္ ၃ ဦးပါရိွေသာ အဖြဲ႔၏ အဖြဲ႔၀င္တစ္ဦးျဖစ္ကာ switch cabinet

ေအာက္ဖက္တြင္ရွိေသာ cable မ်ားအား အစားထိုးျခင္းမ်ားကုိလုပ္ေဆာင္ေနပါသည္။ ထုိသုိ႔

ထိခိုက္မႈျဖစ္ခ်ိန္တြင္ အဖြဲ႔၀င္သည္ cabinet ေအာက္ရွိ ကြန္ကရစ္ေဖာင္ေဒးရွင္းထု ေအာက္မွ

ေကဘယ္အသစ္အား feeding လုပ္ေနစဥ္တြင္ျဖစ္ပါသည္။ လုပ္သားတစ္ဦးမွ ေဖာင္ေဒးရွင္းေအာက္သို႔

ေကဘယ္တစ္ခုအား တြန္းထည့္ကာ ဓါတ္လုိက္ခံရသူသည္ cabinet ေအာက္ေျခရွိ ေဖာင္ေဒးရွင္းအတြင္း

cable အား loop လုပ္ေနပါသည္။ ဓါတ္လုိက္ခံရသူသည္ hot stick အားအသံုးျပဳကာ cable အား loop

လုပ္ေနကာ သူသည္ ဦးထုတ္အမာအား၀တ္ဆင္ထားျခင္းမရွိဘဲ သူ၏ ဦးေခါင္းသည္

လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားရိွေနေသာ switch ၏ အနီးသုိ႔ ေရာက္ရွိသြားသည္သုိ႔မဟုတ္ ထိမိသည္ စသည္

တစ္ခုခုျဖစ္မိေပမည္။ အဖြဲ႔သားတုိ႔သည္ မီးလက္သည္ကုိ ျမင္ေတြ႔ျပီးေနာက္ ဓါတ္လုိက္ခံရသူ
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အလုပ္လုပ္ေနေသာ switch cabinet အနီးသုိ႔ေရာက္ရွိလာၾကပါသည္။ သူသည္ cabinet အတြင္း

တစိတ္တစ္ပိုင္း ၀င္လွ်က္ လကဲ်ေနသည္ကို ျမင္ေတြ႔ခဲ့ၾကပါသည္။ အဖြဲ႔သားတစ္ဦးသည္ hot stick အား

အသံုးျပဳကာ ဓါတ္လုိက္ခံရသူအား cabinet မွ ကြာေ၀းရာသုိ႔ ဖယ္ရွားျပီးေနာက္ CPR ျပဳလုပ္ေပးပါသည္။

အေရးေပၚ ေဆးကုသမႈလုပ္ငန္းမွ လူနာအား နီးစပ္ရာေဆးရံုသို႔ ပုိ႔ေဆာင္ေပးခဲ့ေသာ္လည္း ဗို႔အားျမင့္

ဓါတ္လုိက္ခံရေသာ ဒဏ္ရာေၾကာင့္ပင္ ေသဆံုးေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့ရပါသည္။

စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားအရ ထုိသုိ႔ေသာ ထိခုိက္မႈမ်ိဳးမွ ကာကြယ္တားဆီးႏုိင္ရန္ အလုပ္ရွင္တုိ႔အေနျဖင့္

ေအာက္ပါတုိ႔အား လုပ္ေဆာင္သင့္ပါသည္။

 လုပ္သားမ်ားအား ယင္းတို႔ႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ ကာကြယ္မႈျပဳပစၥည္းမ်ားအား ေသခ်ာစြာ မျဖစ္မေန

အသံုးျပဳ ရန္ ညႊန္ၾကားသင့္ပါသည္။

 လုပ္သားမ်ားအား အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေသာ အေနအထားတုိ႔အား သတိျပဳမိေစျခင္းျဖင့္

အႏၲရာယ္တုိ႔ အား တားဆီးႏုိင္ရန္ သင္ၾကားေပးထားသင့္ပါသည္။

 လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား မရွိေစရန္လုပ္ေဆာင္မႈ၊ ဖယ္ထုတ္မႈ၊ သုိ႔မဟုတ္

လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ရွိေနေသာအစိတ္အပိုင္းတုိ႔အား ဖုံးအုပ္ထားရိွမႈ အစရွိသည္တုိ႔အား

ဗို႔အားျမင့္ေသာ အႏၲရာယ္က်ေရာက္ေစ တတ္သည့္ ဇုံအတြင္း အလုပ္လုပ္ကုိင္မည့္ လူတုိင္းအား

သိရွိဂရုျပဳမိေစသင့္ပါသည္။
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ေမာ္ဂ်ဴး ၈ - Quiz

ေအာက္ပါ Quiz မ်ားျဖင့္ ေမာ္ဂ်ဴးအတြင္း ပါရိွသည္မ်ားအတြက္ မိမိ၏ နားလည္ႏိုင္မႈအား စစ္ေဆးၾကည့္ပါ။

၁။ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားရိွေနေသာ လွ်ပ္စီးပတ္လမ္းတုိ႔တြင္ အလုပ္လုပ္ျခင္း ဆိုသည္မွာ သင့္အား

အႏၲရာယ္က်ေရာက္ေစႏုိင္ေသာ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားရိွေနေသာအစိတ္အပုိင္း အနီးလံုေလာက္ေသာ

အကြာအေ၀းမွ အလုပ္ လုပ္ကုိင္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

(က) မွန္၏။

(ခ) မွား၏။

၂။ “left-hand rule” အား အသံုးျပဳရာတြင္ လုပ္သားသည္ disconnect ၏ _______________

ျခမ္းတြင္ ရပ္ေနရမည္ျဖစ္ပါသည္။

(က) ဘယ္ဖက္ျခမ္း

(ခ) ညာဖက္ျခမ္း

(ဂ) တစ္ဖက္တစ္ခ်က္

(ဃ) အေရွ႔ဖက္

၃။ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ရွိေနေသာ လွ်ပ္စီးပတ္လမ္းတြင္ သုိ႔မဟုတ္ အနီးတြင္ အလုပ္လုပ္ရမည္ဆိုပါက

သင္၏ အလုပ္ရွင္သည္ _______________________ စံနစ္ အား ေရးသားသင့္ကာ ယင္းအား qualified

supervisor မွ တာ၀န္ယူးလုပ္ေဆာင္ရပါမည္။

(က) live-work permit

(ခ) hot-work permit

(ဂ) tag-out permit

(ဃ) ကန္႔သတ္နယ္ေျမ ၀င္ေရာက္ခြင့္ပါမစ္
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၄။ live-work permit တြင္ ယင္း အခ်က္အလက္မပါရိွပါ။

(က) အလုပ္လုပ္ရမည့္ ေန႔စြဲႏွင့္ အခ်ိန္ တုိ႔ permit အတြင္း ပါရွိျခင္း

(ခ) လုပ္ငန္းကုိ ေကာင္းမြန္စြာလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ PPE လိုအပ္မႈ

(ဂ) အလုပ္လုပ္မည့္ေနရာအတြင္း ေအာက္ဆီဂ်င္ အဆင့္

(ဃ) လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ရွိေနစဥ္တြင္ အလုပ္လုပ္ကုိင္ရန္ ခြင့္ျပဳခ်က္ လက္မွတ္မ်ား

၅။ စာသားအရ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ရွိေနေသာ လွ်ပ္စစ္စီးပတ္လမ္းမ်ားတြင္ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ရာ၌ PPE

________________ လိုအပ္ခ်က္မွာ အက ႌ်လက္ရွည္ (untreated nature fiber ျဖင့္ျပဳလုပ္ထားေသာ)

ႏွင့္ ေဘာင္းဘီအရွည္တုိ႔အျပင္ ေဘးအကာပါေသာ safety glass တုိ႔ကို ၀တ္ဆင္ရန္လိုအပ္ပါသည္။

(က) အနိမ့္ဆံုး

(ခ) အျမင့္ဆံုး

(ဂ) စံျပဳ

(ဃ) သတ္မွတ္ခ်က္
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ေမာ္ဂ်ဴး ၉ ။ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရေသာ လုပ္ငန္းစဥ္

အလုပ္အား မည္သို႔ လံုျခံဳေဘးကင္းစြာလုပ္ေဆာင္မည္နည္း။

ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းေသာ လုပ္ငန္းခြင္တစ္ခု အေနႏွင့္ လွ်ပ္စစ္အႏၲရာယ္မ်ားအားလံုးအား လုံေလာက္စြာ

ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္မည္မဟုတ္ေပ။ သင့္အေနျဖင့္လည္း လံုျခံဳေဘးကင္းရန္ လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။

ေဘးကင္းလံုျခံဳေသာ လုပ္ငန္းစဥ္တုိ႔သည္ သင့္အား ထိခိုက္အႏၲရာယ္ျဖစ္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အသက္ေသဆံုး

ျခင္း တုိ႔ႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ လုပ္ငန္းခြင္ အႏၲရာယ္တုိ႔အား ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေပမည္။ သင္သည္ လွ်ပ္စီးပတ္လမ္း

မ်ား သုိ႔မဟုတ္ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ား ႏွင့္ ကရိယာမ်ား ႏွင့္ အလုပ္လုပ္မည္ဆုိပါက ေဘးကင္းလံုျခံဳေသာ

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား သံုးစြဲလုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။

လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုအား မစတင္မွီ ကိုယ့္ကုိယ္ကုိေမးျမန္းသင့္သည္မွာ …

 မည္သုိ႔ မွားယြင္းသြားမည္နည္း။

 လံုျခံဳစိတ္ခ်ရေစသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ သင့္တြင္ အသိသညာ၊ ကရိယာမ်ားႏွင့္

အေတြ႔အၾကံဳ မည္မွ်ရွိပါသနည္း။

လုပ္သားအားလံုတုိ႔သည္ သူတုိ႔၏ လုပ္ငန္းႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ေဘးကင္းလံုျခံဳေစေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား

ႏွင့္ ရင္းႏွီးကၽြမ္း၀င္ေနရမည္ျဖစ္ပါသည္။ သင့္အေနျဖင့္လည္း သင့္အတြက္ ေဘးကင္းလံုျခံဳေစရန္

အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည့္ မည္သုိ႔ေသာ တိက်ေသာ ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ားအား လုပ္ေဆာင္သင့္သည္ကုိ

သိရွိရပါမည္။ သင့္တြင္ ေယဘုယ်အေတြ႔အၾကံဳႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ စီစဥ္ဆုံးျဖတ္မႈမ်ားအား အသံုးျပဳရပါ

မည္။

လွ်ပ္စစ္ႏွင္႔ပတ္သက္ေသာ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားအား ေလ်ာ့ခ်ထိန္းခ်ဳပ္ကာ ေကာင္းမြန္လံုျခံဳေသာ

လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုျဖစ္ေစရန္

 လုပ္ငန္းအား စီမံခ်က္ခ်ျခင္းႏွင့္ ေဘးကင္းလံုျခံဳေစရန္စီမံျခင္း

 စုိစြတ္ေသာ လုပ္ငန္းေနရာမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ အႏၲရာယ္ရွိေနရာမ်ားအား ေရွာင္ရွားျခင္း

 ေကာင္းကင္ဓါတ္အားလိုင္းမ်ားအား ေရွာင္ရွားျခင္း

 သင့္ေလ်ာ္ေသာ၀ါယာသြယ္တန္းမႈႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈမ်ား

 သံုးစြဲမည့္ ပစၥည္းကရိယာမ်ားအား ေကာင္းမြန္စြာ ထိန္းသိမ္း သံုးစြဲျခင္း

 PPE အား မွန္ကန္စြာ ၀တ္ဆင္မႈျပဳျခင္း
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လုပ္ငန္းအား စီမံခ်က္ခ်ျခင္းႏွင့္ ေဘးကင္းလံုျခံဳေစရန္စီမံျခင္း

သင္၏ လုပ္ငန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ သင္ကုိယ္တုိင္ျဖစ္ေစ၊ အျခားသူမ်ားႏွင့္ျဖစ္ေစ အခ်ိန္ယူကာ အစီအစဥ္

ဆြဲပါ။ မည္သည့္လုပ္ငန္းအတြက္မဆုိ ေဘးကင္းလံုျခံဳေရးအတြက္ အစီအမံမ်ားသည္ အေရးၾကီး ေသာ

အစိတ္အပိုင္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ျဖစ္လာႏုိင္ဖြယ္ရာ အႏၲရာယ္မ်ားအား သတိျပဳျခင္း၊ မည္သုိ႔ေျဖရွင္း ရမည္ကုိ

နည္းလမ္းရွာျခင္း ႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ၾကိဳးစားျခင္းတုိ႔အား အားစုိက္လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ သင္သည္

သင့္လုပ္ငန္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ လုပ္ေဆာင္ရန္အခ်က္မ်ားအား စဥ္းစားေနသည္ဆိုပါက သုိ႔မဟုတ္

အျခားေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားအား စဥ္းစားေနမည္ဆိုပါက ေဘးကင္းလံုျခံဳေရးႏွင့္သက္ဆိုင္ သည္မ်ား

အတြက္ အခ်ိန္ယူစီစဥ္ရန္ ခက္ခေဲပမည္။ မည္သုိ႔ပင္ဆိုေစကာမူ မျဖစ္မေန စီစဥ္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။

အျခားသူမ်ားႏွင့္အတူ အစီအစဥ္မ်ားေရးဆြဲခ်မွတ္ ေရးဆြဲျခင္းသည္ အေထာက္အကူျဖစ္ပါသည္။ သင္၏

လုပ္ငန္းပုိင္းဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ တြဲဖက္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္သာမက အျခားသူမ်ားမွ သိရွိထားေသာ

ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားအား မည္သုိ႔သတ္မွတ္ခြဲျခားကာ ထိန္းခ်ဳပ္မႈျပဳႏုိင္သည္အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားအားလည္း

ရရွိႏုိင္ပါသည္။ ေအာက္ပါအခ်က္တုိ႔သည္ သင့္အေနႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ားေရးဆြဲရာတြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရ

မည့္ အခ်က္မ်ားျဖစ္ပါသည္။

အေပါင္းအေဖာ္ႏွင့္ အလုပ္လုပ္ပါ - တစ္ေယာက္တည္း အလုပ္မလုပ္ပါႏွင့္။ ႏွစ္ဦးစလံုးအေနႏွင့္ CPR

လုပ္တတ္ေစရန္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားျပီးျဖစ္ရပါမည္။ ႏွစ္ဦးစလံုးအေနႏွင့္လည္း အေရးေပၚအေျခအေနတြင္

မည္သုိ႔လုပ္ေဆာင္ရမည္ကို သိရွိထားျပီးျဖစ္ရပါမည္။

မည္သုိ႔ shut off လုပ္ရမည္ႏွင့္ လွ်ပ္စီးပတ္လမ္းတြင္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား လံုး၀မရိွေစရန္ မည္သို႔

လုပ္ေဆာင္ရမည္ကို သိရွိထားရပါမည္။ မည္သည့္ေနရာတြင္ circuit breaker မ်ား၊ ျဖဴစ္မ်ားႏွင့္

မီးခလုပ္မ်ားတပ္ဆင္ထားရိွသည္ကုိလည္း ရွာေဖြထားရပါမည္။ ထုိ႔ေနာက္ နိမ့္ပါးေသာ ဗို႔အားပင္ျဖစ္လင့္

ကစား သင္အလုပ္လုပ္မည့္ လွ်ပ္စီးပတ္လမ္းလား လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားလံုး၀မရွိေစရန္ “Turn Off”
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လုပ္ထားရမည္ျဖစ္ကာ လုပ္ငန္းမစတင္မွီမွာပင္ ယင္းလွ်ပ္စီးပတ္လမး္တုိ႔သည္ လံုး၀ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား

ရွိမေနေၾကာင္း စစ္ေဆးထားရပါမည္။

လွ်ပ္စီးပတ္လမ္းမ်ားႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ားအား lock-out လုပ္ျခင္း၊ tag-out လုပ္ျခင္းမ်ားအား

စီစဥ္လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ လွ်ပ္စီးပတ္လမ္း သုိ႔မဟုတ္ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္း မ်ားႏွင့္ မည္သို႔ေသာ

အလုပ္မ်ိဳးမဆုိ မလုပ္မီကပင္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ရရွိႏိုင္ေသာ ေနရာမွန္သမွ်အား lock-out လုပ္ျခင္း၊ tag-

out လုပ္ျခင္းတုိ႔အား လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ လုပ္သားမ်ားလုပ္ေလ့လုပ္ထရိွေသာ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား

ရွိေနေသာ လွ်ပ္စီးပတ္လမ္းမ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ျခင္းသည္ အႏၲရာယ္အရိွဆုံးျဖစ္ပါသည္။ မည္သည့္

အသိေပးျခင္းမွ်မရိွပဲ တစ္စုံတစ္ဦးသည္ လွ်ပ္စီးပတ္လမ္အား “Turn On” လုပ္လိုက္ပါက သင့္အေနႏွင့္

shock ရျခင္း၊ အေရျပားေလာင္ကၽြမ္းျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ဓါတ္လုိက္ျခင္းမ်ား ရရွိျဖစ္ေပၚႏုိင္ပါသည္။

မထင္မွတ္ပဲ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ား စတင္ေမာင္းႏွင္ျခင္းေၾကာင့္ ျပင္းထန္ေသာထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရရွိမႈမ်ားျဖစ္ႏိုင္

သကဲ့သုိ႔ အသက္ေသဆံုးျခင္းမ်ားလည္းျဖစ္ႏိုင္ေပသည္။

လွ်ပ္စီးပတ္လမ္းတြင္ မည္သည့္ အလုပ္ကုိမွ် စတင္မလုပ္ကုိင္မွီ distribution panel တြင္ လွ်ပ္စီးပတ္လမ္း

အား shut off လုပ္ကာ lock out လုပ္ျခင္းႏွင့္ tag out လုပ္ျခင္းမ်ားအား လုပ္ေဆာင္ျပီး ေနာက္ လွ်ပ္စစ္

ဓါတ္အား လုံး၀ရိွမေနေၾကာင္း ေသခ်ာသည္ထက္ေသခ်ာစြာ စမ္းသပ္စစ္ေဆးရမည္ျဖစ္ပါသည္။
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မည္သုိ႔ေသာ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ားအားမဆုိ (အကယ္၍ နိမ့္ေသာဗုိ႔အားအား အသံုးျပဳေသာ

လွ်ပ္စီးပတ္လမ္းတြင္အသံုးျပဳေသာ) စစ္ေဆးျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ျပင္ဆင္ျခင္း ျပဳလုပ္မည္ဆုိပါက switch box

တြင္ လွ်ပ္စီးအား turn off လုပ္ကာ switch အားလည္း padlock ျဖင့္ ခတ္ျပီး “Off Position” တြင္

ထားရိွသင့္ပါသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းအားလည္း လံုျခံဳစိတ္ခ်မႈရွိေစရန္ tagged

လုပ္ထားရမည္ျဖစ္ကာ လူတုိင္းအား အလုပ္လုပ္ေနသည့္အေၾကာင္း သတိေပးျပီးျဖစ္ေပမည္။ ထုိ႔အျပင္

လွ်ပ္စီးပတ္လမ္းႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းတုိ႔အားလည္း လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား လုံး၀မရိွေစရန္ စစ္ေဆးထားရပါမည္။

မည္သည့္ ေသာ့ႏွစ္ခုမဆုိတုိ႔သည္ တူညီမႈမရွိေစရပါ။ ေသာ့တစ္ေခ်ာင္းစီသည္ ေသာ့တစ္ခုအတြက္သာ

ကုိက္ညီရမည္ျဖစ္ျပီး၊ လုပ္သားတစ္ေယာက္စီအားလည္း ေသာ့တစ္ေခ်ာင္းကုိသာ ေပးထားရမည္ျဖစ္ပါ

သည္။ လွ်ပ္စီးပတ္လမ္းတြင္ တစ္ဦးထက္ပိုေသာ လုပ္သားသည္ အလုပ္လုပ္ေနပါက သုိ႔မဟုတ္

ပစၥည္းအစိတ္အပုိင္းတစ္ခုခုအား ျပင္ဆင္ေနသည္ဆုိပါက လုပ္သား တစ္ဦးစီသည္ သူ သုိ႔မဟုတ္ သူမ

အတြက္ထုတ္ေပးထားသည့္ ေသာ့ကုိအသံုးျပဳကာ ေသာ့ခတ္သင့္ျပီး မည္သူမွ် ဖယ္ရွားျခင္း မျပဳရေပ။

အခ်ိန္တုိင္းတြင္ သင္သည္ အျခားေသာ လုပ္သားမ်ားအား အႏၲရာယ္က်ေရာက္ေစျခင္းမရိွေစရန္

အခ်က္အား ေသခ်ာေနေစရပါမည္။ lock-out/ tag-out လုပ္မည့္လုပ္သားတို႔သည္ ေလ့က်င့္သင္ၾကား

ျပီးျဖစ္ေသာ လုပ္သားမ်ားျဖစ္ကာ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ားအား ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းရန္ တာ၀န္ေပးထားျခင္းခံရသူ

မ်ားသာျဖစ္သင့္ပါသည္။ locked-out switch တစ္ခု သုိ႔မဟုတ္ feeder panel တုိ႔သည္

တစ္စုံတစ္ေယာက္မွ လွ်ပ္စီးပတ္လမ္းအား turn on လုပ္ျခင္းမွ တားဆီးကာကြယ္ေပးပါသည္။ tag

လုပ္ထားျခင္းအားျဖင့္ အျခားလုပ္သားမ်ားအား သင္ အလုပ္လုပ္ေနပါသည္ဟု သတင္းေပးျပီးျဖစ္ေပမည္။

 လက္၀တ္ရတနာမ်ား၊ သတၱဳထည္မ်ားအား ဖယ္ရွားပါ - လုပ္ငန္းမ်ားမစတင္မွီတြင္

သင္၏ခႏၶာကိုယ္မွ လက္၀န္ရတနာမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ သတၱဳထည္မ်ား သုိ႔မဟုတ္

အ၀တ္အစားမ်ားအား ဖယ္ရွားထားရ ပါမည္။ လွ်ပ္စီးပမာဏျမင့္မားေသာ ေနရာအနီးတြင္ ႏွင့္

အလုပ္လုပ္ေနစဥ္ ထိုသုိ႔ေသာ အရာမ်ားအား ၀တ္ဆင္လွ်င္ မီးေလာင္ကၽြမ္းတတ္ပါသည္။

 ျပဳတ္က်ျခင္းမ်ားကင္းေ၀းေစရန္ စီစဥ္ျခင္း - ေလွခါး သုိ႔မဟုတ္ ျငမ္း အစရွိသည္တုိ႔မွ

ျပဳတ္က်ျခင္းျဖင့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာမ်ား ရရွိႏိုင္ပါသည္။ အျခားေသာ လုပ္သားမ်ား သည္လည္း

ျငမ္းမ်ား ႏွင့္ ေလွခါးမ်ားမွ ျပဳတ္က်ေသာ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ အပ်က္အစီးမ်ားေၾကာင့္ ထိခုိက္ဒဏ္ရာ

ရရွိႏုိင္ပါသည္။
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 သင္သည္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားထားျပီးေသာသူမဟုတ္ခဲ့လွ်င္ သုိ႔မဟုတ္ လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္

စိတ္၀င္စား မႈမရိွခဲ့ပါက မည္သည့္လုပ္ငန္းကုိမွ် မလုပ္ပါႏွင့္။

Case Study

လုပ္သားအစုအဖြဲ႔၀င္ ၇ ေယာက္တုိ႔သည္ ေရွာ့ပင္းေမာတစ္ခုမွ ၃၃ ေပအရွည္ရွိေသာ ဆိုင္းဘုတ္တစ္ခုအား

ေဆးသုတ္ေနၾကပါသည္။ အဖြဲ႔၀င္သည္ဂေဟဆက္ထားေသာ ပိုက္ျဖင့္ျပဳလုပ္ထားေသာ ျငမ္းစင္ကုိ

အသံုးျပဳကာ ယင္းသည္ ၃၁ ေပျမင့္ျပီး အလႊာမ်ားစြာပါ၀င္ပါသည္။ ဆုိင္းဘုတ္အား တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း

ေဆးသုတ္ထားကာ အဖြဲ၀င္အား ျငမ္းကုိေရြ႔ခိုင္းျခင္းအားျဖင့္ access rod အတြက္ ကြန္ကရစ္ကုိ ေလာင္းခ်

ႏိုင္ပါသည္။ အဖြဲ႔၀င္သည္ ျငမ္းအား ေပ ၃၀မွ် မျဖဳတ္ပဲ ေရြ႔ယူပါသည္။ ေကာင္းကင္ဓါတ္အား လိုင္းသည္

ျငမ္းစင္ႏွင့္ ၁၀ ေပမွ် ကြာေ၀းပါသည္။ ကြန္ကရစ္မာသြားေသာအခါ လုပ္သားသည္ ျငမ္းအား မတင္ကာ

ဆုိင္းဘုတ္ဖက္သို႔ေရြ႔လိုက္ပါသည္။ အေပၚလႊာသည္ ေလ်ာ့တိေလ်ာရျဲဖစ္ျပီးေနာက္ ျပဳတ္ထြက္ကာ

ဓါတ္အားလိုင္းႏွင့္ တိုက္မိသြားပါသည္။ အဖြဲ႔သား ၇ ဦးစလံုးသည္ ျငမ္းစင္မွ လြင့္စင္ထြက္သြားပါသည္။

ႏွစ္ဦးေသဆံုးျပီး က်န္ ငါးဦးမွာ ေဆးရံုတက္ေရာက္ကာ ေဆးကုသမႈခံယူလုိက္ရပါသည္။

ျငမ္းစင္ျဖင့္အလုပ္လုပ္ရာတြင္ ေအာက္ပါ ၾကိဳတင္စီစဥ္မႈမ်ားအား မျဖစ္မေန လုပ္ေဆာင္ရပါမည္။

 ျဖစ္လာႏုိင္ေခ်ရွိေသာ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားအား ေသခ်ာစြာခြဲျခားစိစစ္ျပီးေနာက္ ထိန္းခ်ဳပ္ျပီးေသာ

အခ်ိန္ တြင္မွ ျငမ္းစင္အား ေရြ႔လ်ားသင့္ပါသည္။ ယခုျဖစ္ရပ္တြင္ ျငမ္းစင္သည္ မေရြ႔ခင္တြင္

ခပ္လွမ္းလွမ္းေနရာ တြင္ ထားရိွသင့္ပါသည္။

 တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခု ခုိင္ျမေဲနေစရန္ locking pin မ်ားအား တပ္ဆင္ထားရပါမည္။

 သင့္လုပ္ရမည့္အစိတ္အပုိင္းအား ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈရွိေစရန္ အျမဲ လုံေလာက္ေသာ အခ်ိန္ယူရ

မည္ျဖစ္ပါ သည္။ သင္သည္ အေလာတၾကီးလုပ္ကုိင္ပါက သင့္တြင္ အသက္ေသဆံုးသည္အထိ

ျဖစ္တတ္ (မေရြ႔မွီတြင္ ျငမ္းအား မျဖဳတ္မိျခင္း) ပါသည္။

 ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္လည္း လံုျခံဳေရးအစီအမံမ်ားအား စာျဖင့္ ေရးသားေပးထားရမည္ျဖစ္ကာ

ယင္းတြင္ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားအား သတိျပဳမိေစျခင္းႏွင့္ ေဘးကင္းလံုျခံဳေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား

လည္းပါ၀င္ပါသည္။
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ေကာင္းကင္ဓါတ္အားလိုင္းမ်ားအား ေရွာင္ရွားျခင္း

ေကာင္းကင္ဓါတ္အားလိုင္းမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အျခားေသာ အဖံုးအကာမရိွသည့္ ၀ါယာၾကိဳးမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႔မႈ

မရွိေစရန္ အလြန္ဂရုစိုက္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဓါတ္လုိက္ခံရမႈမ်ား၏ ထက္၀က္ေက်ာ္သည္ ေကာင္းကင္

ဓါတ္အားလိုင္းမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႔မႈမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚပါသည္။ ေကာင္းကင္ဓါတ္အားလိုင္းမ်ား အနီး

အျမင့္တက္ရေသာ အလုပ္မ်ားျဖင့္ လုပ္ကုိင္မည္ဆုိပါက သင္ေရာက္ရွိေသာ ေနရာ (လက္တြင္

လွ်ပ္ကူးေစတတ္ေသာ ပစၥည္းအားကုိင္ေဆာင္၍) သည္ ေျမဓါတ္ခ်မထားေသာ သို႔မဟုတ္ လွ်ပ္ကာ

တပ္ဆင္မထားေသာ ဓါတ္အားလိုင္းမ်ားအား အထူးသျဖင့္ ေရွာင္ရွားရေပမည္။ သင္သည္ ဗို႔အားျဖင့္

ဓါတ္အားလိုင္းမ်ားမွ ၁၀ ေပ (၃.၀၅ မီတာမွ်) အကြာအေ၀းတြင္ ရိွေနရပါမည္။

ယာဥ္ေမာင္းႏွင္သူမ်ားသည္လည္း ေကာင္းကင္ဓါတ္အားလိုင္း သြယ္တန္းထားမႈမ်ားအား ဂရုတစုိက္

ထားရိွသင့္ပါသည္။ dump truck မ်ား၊ front-end loader မ်ား ႏွင့္ ကရိန္းကားမ်ားသည္ ပစၥည္းမ်ား

မတင္ေသာအခါမ်ိဳးတြင္ ေကာင္းကင္ဓါတ္အားလိုင္းမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႔သြားတတ္ပါသည္။ ပစၥည္းမ်ား သည္

လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားရိွေနေသာ ၀ါယာၾကိဳးမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႔ေသာအခါတြင္ သင္သည္ shock ရျခင္း ႏွင့္

အသက္ေသဆံုးသည္အထိ ျဖစ္ေပၚႏုိင္ပါသည္။ သင္သည္ ယာဥ္အတြင္း ရွိေနပါက အတြင္းတြင္

ေနသည္က ပိုမိုေကာင္းမြန္ပါသည္။ သင့္ပတ္၀န္းက်င္တြင္ မည္သုိ႔ ျဖစ္ပ်က္ေနသည္ကုိ ဂရုတစုိက္

ေစာင့္ၾကည့္သင့္ပါသည္။

Case Study

လွ်ပ္စစ္လုပ္ငန္း ၀န္ေဆာင္မႈေပးေသာ ကုမၸဏီတစ္ခုမွ လုပ္သားတစ္ဦးသည္ ေရွာ့ပင္စင္တာတစ္ခု၏

ပတ္ကင္ေနရာရိွ ဓါတ္တုိင္မ်ားအေပၚတြင္တပ္ဆင္ထားေသာ မီးအိမ္မ်ားမွ မီးသီးအား လလွဲယ္ပါသည္။

မီးသီးမ်ားအား တပ္ဆင္ထားေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မွာ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္ပါသည္။ လုပ္သားသည္ ယင္း၏

ထရပ္ကားအား ပထမ မီးတုိင္အနီးတြင္ ရပ္လိုက္ရပါမည္။ ထရပ္ကားတြင္ အမုိးေပၚတြင္ တပ္ဆင္ထား

ေသာ ေလွခါးပါရိွပါသည္။ လုပ္သားသည္ မီးသီးကုိ လလွဲယ္ႏိုင္ေလာက္ေသာ အျမင့္ရရိွေစရန္ ေလွခါးအား

ဆန္႔ထုတ္ရသည္ျဖစ္ကာ ဓါတ္တုိင္ တစ္ခုမွ တစ္ခု ေလွခါးအား မႏွိမ့္ခ်ေတာ့ပဲ ကားအား ေမာင္းႏွင္သြား

ပါသည္။

လုပ္သားသည္ ပထမဦးစြာ မီးသီးအား လဲလွယ္ျပီးေနာက္တြင္ ထရပ္ကားအတြင္းသုိ႔ ျပန္ဆင္းကာ

ေနာက္ထပ္မီးတိုင္တစ္ခုထံသုိ႔ ေမာင္းႏွင္ပါသည္။ ထရပ္ကား ေမာင္းႏွင္ေနစဥ္တြင္ ေလွခါးအထက္တြင္
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တပ္ဆင္ထားေသာ စတီးေကဘယ္ၾကိဳးသည္ ေကာင္းကင္ဓါတ္အားလုိင္းႏွင့္ ထိခိုက္မိပါသည္။ လုပ္သား

သည္ တစ္ခုခုမွားေနသည္ကုိ သတိျပဳမိျခင္းေၾကာင့္ ထရပ္ကားအား ရပ္ကာ လမ္းပုခုံးေပၚသုိ႔ တက္လုိက္ပါ

သည္။ ထိုသုိ႔ လမ္းပုခုံးေပၚသုိ႔ တက္လိုက္စဥ္တြင္ သူသည္ ထရပ္ကား၏ တံခါးအား ကုိင္ထားလွ်က္ရွိ

ေနပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ထရပ္ကားအတြင္းရွိေနေသာ လွ်ပ္စီးအတြက္ သူသည္ ေျမၾကီးဆီသုိ႔ ပတ္လမ္း

ျပည့္ေစပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ေလွခါးသည္ ေကာင္းကင္ဓါတ္အား လုိင္းႏွင့္ ထိလွ်က္ရွိေနကာ

ထရပ္ကားတစ္စီးလံုးသည္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ရွိေနပါသည္။ သူသည္ မီးေလာင္ေနေသာ ထရပ္ကားအတြင္း

ေရာက္ရွိေနေသာ မီး၀ုိင္းေနေသာ သူကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနပါသည္။ မီးသတ္၊ ရတဲပ္ဖြဲ႔ႏွင့္ အေရးေပၚေဆးကုသမႈ

ယူနစ္တုိ႔ သည္ ငါးမိနစ္အတြင္း အခင္းျဖစ္ပြား ရာသုိ႔ေရာက္ရွိ လာခ့ဲပါသည္။ ဌာနဆုိင္ရာ

၀န္ထမ္းတုိ႔သည္လည္း ဆယ္မိနစ္အတြင္း ေရာက္ရွိလာကာ ဓါတ္အားလိုင္ အား လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား

လံုး၀မရိွေစရန္ လုပ္ေဆာင္ပါသည္။ လူနာသည္ မီးေလာင္ ဒဏ္ရာျဖင့္ ေနရာတြင္ ပင္ အသက္ဆုံး

ပါးခ့ဲရပါသည္။

ေအာက္ပါတုိ႔သည္ ေကာင္းကင္ဓါတ္အားလိုင္းမ်ားႏွင့္ မထိေတြ႔ေစရန္ လုပ္ေဆာင္သင့္သည့္ နည္းလမ္းမ်ား

ျဖစ္ပါသည္။

 ေလွခါးမ်ား (ႏွင့္ အျခားေသာ ပစၥည္းမ်ား) အား ေကာင္းကင္ဓါတ္အားလိုင္းမ်ားႏွင့္

လံုေလာက္ေသာ အကြာအေ၀းတြင္ထားရိွသင့္ပါသည္။ OSHA မွ သတ္မွတ္ေသာ

ေထာင္လွ်က္ေလွခါးႏွင့္ ၅၀ ၀၀၀ ဗို႔အားရိွ ေသာ ေကာင္းကင္ဓါတ္အားလိုင္း တုိ႔အၾကား

အကြာအေ၀းသည္ အနည္း ဆံုး ဆယ္ေပျဖစ္ရ ပါမည္။

 ေလွခါးႏွင့္ ထရပ္ကားအား ေရြ႔လ်ားမႈသည္ အႏၱရာယ္ရွိေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုသုိ႔ေသာ

ေဘးအႏၱရာယ္မ်ိဳးအား ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္မည့္ တစ္ခုတည္းေသာ နည္းလမ္းမွာ ေလွခါးအား

မူလေနရာသုိ႔ ျပန္ခ်မျပီးမခ်င္း ထရပ္ကား အင္ဂ်င္အား စတင္ျခင္းမျပဳႏုိင္ေစရန္ အင္ဂ်င္ေသာ့ကုိ

တပ္ဆင္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

 အေရးေပၚလုပ္ေဆာင္ရမည့္ ေနရာတစ္၀ုိက္တြင္ ေကာင္းကင္ဓါတ္အားလိုင္းမ်ားရိွပါက ေျမျပင္မွ

လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္ အလင္းေရာင္ေပးစံနစ္အား ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈသဘာ၀အရ အသံုးျပဳ

သင့္ေၾကာင္း အၾကံေပးအပ္ပါသည္။

 အကယ္၍ လုပ္သားအား ေကာင္းမြန္စြာသင္ၾကားျပသေပးထားျပီးျဖစ္ပါက သူသည္ ေမာ္ေတာ္

ယာဥ္ အတြင္းတြင္သာ ေနထုိင္သင့္ေၾကာင္း သိရွိေပမည္။
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 ျဖစ္လာႏုိင္ေသာ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားအား သတိျပဳ ထိန္းခ်ဳပ္ တားဆီးႏိုင္ရန္ လုပ္ငန္းခြင္

အႏၱရာယ္မ်ားအား သုေတသနျပဳ သရုပ္ခြဲမႈမ်ားအား အျမျဲပဳလုပ္သင့္ပါသည္။ ယခုကိစၥတြင္

ေကာင္းကင္ဓါတ္အားလိုင္းအား အႏၱရာယ္ျဖစ္ပြားဖြယ္ရာ အျဖစ္ ရႈျမင္ကာ သင့္ေလ်ာ္ေသာ

အႏၱရာယ္တားဆီးႏိုင္မည့္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အခ်က္မ်ား (installation ျပီးတုိင္းျပီးတိုင္း ေလွခါးကုိ

ျပန္လည္ႏိွမ့္ခ်ျခင္း) တုိ႔အား လုပ္ေဆာင္ရ မည္ျဖစ္ပါ သည္။

သင့္ေလ်ာ္ေသာ ၀ါယာသြယ္တန္းမႈႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈျပဳပစၥည္းမ်ားအား အသံုးျပဳျခင္း

 ၀န္အားပုိမႈကုိ တားဆီးပါ - လွ်ပ္စီးပတ္လမ္းအား ပုိလ်ံ၀န္အားမျဖစ္ေစရပါ။

 GFCI မ်ားအား စစ္ေဆးပါ - GFCI မ်ားအား test button ျဖင့္ လစဥ္ စစ္ေဆးေပးပါ။

 Switch မ်ားႏွင့္ လွ်ပ္ကာမ်ားအား စစ္ေဆးပါ။ - ကရိယာမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ ပစၥည္းမ်ားသည္

ေကာင္းမြန္စြာ လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ switch မ်ားႏွင့္ လွ်ပ္ကာမ်ားတုိ႔သည္

ေကာင္းမြန္ေသာ အေနအထားတြင္ ရိွေနရပါမည္။

 Prong သုံးခုပါေသာ ပလပ္မ်ားအား အသံုးျပဳပါ။ - prong သံုးခုပါေသာ ေျမဓါတ္ခ်သည့္

ပလပ္အား သုံးစြဲရာတြင္ တတိယေျမာက္ prong ျပဳတ္ထြက္ေနပါက မသံုးစြဲသင့္ပါ။

ကရိယာတစ္ခုခုအား အသံုးျပဳရာတြင္ ေျမဓါတ္ခ်ထားေသာ တတိယေျမာက္ ၀ါယာၾကိဳးလိုအပ္ကာ

၀ါယာသံုးခုပါ extension cord အား prong သံုးခုပါ ပလပ္မ်ားႏွင့္ အေပါက္ သံုးခုပါ electrical
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outlet တြင္ အသံုးျပဳရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ပလပ္မွ ေျမဓါတ္ခ်ေသာ prong အား မဖယ္ရွားသင့္ပါ။

ထုိသုိ႔ဖယ္ရွားျခင္းအားျဖင့္ သင့္အား သုိ႔မဟုတ္ အျခားတစ္ဦးတစ္ေယာက္အား ယင္း ပလပ္မွ

အႏၲရာယ္က်ေရာက္ေစႏုိင္ပါသည္။ သင္သည္ cord တစ္ခုတြင္ ေျမဓါတ္ခ်မထားေသာ prong

အား ေတြ႔ရွိပါက အသံုးျပဳျခင္းမွ အလွ်င္အျမန္ ဖယ္ရွားသင့္ပါသည္။

 Extension cord အားေကာင္းမြန္မွန္ကန္စြာ အသံုးျပဳျခင္း - extension cord တစ္ခုအား

အသံုးျပဳေတာ့မည္ဆိုပါက အသံုးျပဳမည့္ ကရိယာမ်ားအတြက္ လံုေလာက္ေသာ အမ္ပီယာပမာဏ

ရွိမရိွအား စစ္ေဆးသင့္ပါသည္။ အရြယ္အစားေသးငယ္ေသာ cord မ်ားသည္ အပူလြန္ကဲတတ္ျပီး

ဗို႔အား ႏွင့္ ကရိယာ၏ လုပ္ကုိင္ႏိုင္စြမ္းအား ကုိက်ဆင္းေစပါသည္။ ကရိယာထုတ္လုပ္သူမွ

သတ္မွတ္ေပးထားေသာ လုိအပ္ေသာ ၀ါယာအရြယ္အစားႏွင့္ ၾကိဳးအလ်ားကုိ စစ္ေဆးသင့္ပါ

သည္။ ထုိ႔အတူ ထိစပ္လွ်က္ရွိေသာ လွ်ပ္ကာကုိလည္း စစ္ေဆးသင့္ပါသည္။ ၾကိဳး၏ လွ်ပ္ကာ

ပ်က္စီးမႈအား ေလ်ာ့က်ေစရန္ လွ်ပ္ကာအမွတ္အသား “S” ပါေသာ အမာစားအား “SJ”

အမွတ္အသားျပဳထားေသာ မာေက်ာမႈနိမ့္ပါးသည့္ အမ်ိဳးအစားထက္ ပိုမိုေရြးခ်ယ္အသံုး ျပဳသင့္ပါ

သည္။ ေျမဓါတ္ခ်ေသာ prong အားလည္း ေသခ်ာစြာထိေနေစသင့္ပါသည္။ စိုစြတ္ေသာ

ေနရာမ်ားတြင္ ၀ါယာၾကိဳးမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေသာ connector မ်ားတို႔သည္ ေရလံုေသာ

အမ်ိဳးအစားမ်ားျဖစ္ကာ ယင္းသုိ႔ေသာ ေနရာမ်ားတြင္အသံုးျပဳရန္ သင့္ေတာ္သည္ဟု လက္ခံထား

သည့္ပစၥည္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ tripping harzard တစ္ခုအား မတည္ေဆာက္ပါႏွင့္။
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 Power cord မ်ားႏွင့္ extensionမ်ားအား စစ္ေဆးပါ။ - electrical cord မ်ားအား ပုံမွန္

စစ္ေဆးသင့္ကာ ေအာက္ပါလုပ္ကုိင္နည္းစံနစ္မ်ားအား အသံုးျပဳသင့္ပါသည္။

၁။ မစစ္ေဆးမီွတြင္ cord အား electrical power source မွ ဖယ္ရွားရပါမည္။

၂။ ပလပ္အတြင္း ေျမဓါတ္ခ် prong ရွိေနေစရပါမည္။

၃။ ပလပ္ႏွင့္ receptacle တုိ႔ ပ်က္စီးမေနေစရပါ။

၄။ cord အား သန္႔ရွင္းေနေစရန္ လွ်ပ္ကာအား detergent အေပ်ာ့စားျဖင့္ သုတ္သင္ေပးျပီး

ျဖတ္ရာ၊ ျပတ္ရာ၊ ျပတ္လုျပတ္ခင္အေနအထား၊ အပ်က္အစီး အစရိွသည္တုိ႔အား

စစ္ေဆးေပးရပါမည္။

၅။ cord အား ခ်ိတ္ထား ၍ျဖစ္ေစ၊ ေခြထား၍ ျဖစ္ေစထားသုိ႔သင့္ပါသည္။ အျခားေသာ

နည္းမ်ားအား မသံုးစြဲသင့္ပါ။ ေခြထားျခင္း၊ ခ်ိတ္ဆြဲ ထားျခင္းျဖင့္ လွ်ပ္ကာ သုိ႔မဟုတ္

conductor အား တင္းက်ပ္စြာ ခ်ည္မိျခင္း၊ ျဖတ္မိျခင္း ႏွင့္ အျခစ္ရာမ်ားျဖစ္ေပၚျခင္းအား

တားဆီးႏိုင္ပါသည္။

 Electrical cord မ်ားအား continuity tester အားအသံုးျပဳကာ ေျမၾကီးႏွင့္ အဆက္ျပတ္မျပတ္

ေအာက္ပါအတုိင္း ပုံမွန္စစ္ေဆးသင့္ပါသည္။

၁။ tester ၏ အစြန္းတစ္ဖက္အား cord ၏ အစြန္းတစ္ဖက္ရွိ ေျမဓါတ္ခ် prong

ျဖင့္ဆက္သြယ္ပါ။

၂။ tester ၏ ဒုတိယ အစြန္းတစ္ဖက္အား cord ၏ အျခားတစ္ဖက္ရွိ ground wire hole ႏွင့္

ဆက္သြယ္ပါ။

၃။ tester တြင္ အလင္းေရာင္ေတာက္လာသည္ျဖစ္ေစ၊ beep သံထြက္လာသည္ျဖစ္ေစ

(ဒီဇိုင္းေပၚတြင္မူတည္ကာ) ျဖစ္လာခ့ဲပါက cord ၏ ground wire သည္ ေကာင္းမြန္သည္

ဟုဆိုႏႈိင္ပါသည္။ ထုိသုိ႔မဟုတ္ပါက cord သည္ ပ်က္စီးေနျခင္းေၾကာင့္ သံုးစြဲရန္မသင့္

ေလ်ာ္ေပ။
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 Cord အား မဆြဲပါႏွင့္။ - cord အား ပလပ္မွသာ အျမဲ disconnect လုပ္ပါ။

 မွန္ကန္ေသာ connector မ်ားကုိသာ အသံုးျပဳပါ။ - သင္အလိုရွိေသာ ဗို႔အားႏွင့္ လွ်ပ္စီးကုိ

အသံုးျပဳႏုိင္ေစရန္ မွန္ကန္ေသာ plug ႏွင့္ receptacle မ်ားအား အသံုးျပဳပါ။ connector

မ်ားသည္လည္း တိက်ေသာ ဗုိ႔အားႏွင့္ လွ်ပ္စီးတုိ႔အတြက္ ဒီဇိုင္းထုတ္ထားသည္ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္

ကုိက္ညီေသာ plug ႏွင့္ receptacle မွသာ တပ္ဆင္သံုးစြဲမႈ ျပဳႏုိင္ေပသည္။ ထိုသုိ႔ျပဳလုပ္ျခင္း

အားျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းအစိတ္အပုိင္းကုိျဖစ္ေစ၊ cord တစ္ခုႏွင့္ ဗို႔အားႏွင့္ လွ်ပ္စီး လိုအပ္ခ်က္ျခင္း

မတူညီၾကေသာ power source တုိ႔အား အတူတကြ ပလပ္တြင္ အတူတကြ တပ္ဆင္သံုးစြဲ

မႈမ်ားအား တားဆီးေပးႏုိင္ပါသည္။ စံျပဳထားေသာ ပလပ္မ်ားႏွင့္ receptacle မ်ား၏ တည္ေဆာက္

ပုံမ်ားအား National Electric Manufacturers Association (NEMA) မွ သတ္မွတ္ပါသည္။

ပစၥည္းကရိယာမ်ားအား အသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္း

လက္ႏွင့္ power tool မ်ားသည္ စက္ရံုအလုပ္ရုံတုိင္းနီးပါးတြင္အသံုးျပဳၾကသည့္ ေနစဥ္အသံုးျပဳသည့္

အသံုးတြင္သည့္ပစၥည္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ယင္း ပစၥည္းမ်ားသည္ လုပ္ငန္းမ်ားအား အလြယ္တကူ

လုပ္ေဆာင္ျပီးေျမာက္ေစကာ ထုိ ပစၥည္းမ်ား မရွိပါက လုပ္ငန္းအလြယ္တကူျပီးေျမာက္ရန္ မလြယ္ကူေပ။

သုိ႔ေသာ္ ယင္းသုိ႔ေသာ ရုိးရွင္းေသာ ပစၥည္းမ်ား သည္လည္း ေဘးအႏၲရာယ္ျဖစ္ေစႏိုင္ကာ ေကာင္းမြန္စြာ

အသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ပါက ျပင္းထန္ေသာ ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရရိွမႈမ်ားအား

ျဖစ္ေစႏုိင္ပါသည္။ လက္ႏွင့္ power tool မ်ားအား အသံုးျပဳရာတြင္ အထူးသတိထား လုပ္ေဆာင္

ရမည္ျဖစ္ျပီး ထိုသို႔ လုပ္ေဆာင္ျခင္းအားျဖင့္ ေဖာ္ျပျပီးခဲ့ေသာ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားအား ေလ်ာ့က်ေစျခင္းႏွင့္

ဖယ္ရွားႏုိင္ျခင္းအက်ိဳးမ်ား ရရွိေစပါသည္။
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သင္၏ ပစၥည္းကရိယာမ်ားသည္ သင့္အတြက္ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ႏွလုံးသားသဖြယ္ အေရးၾကီး

လွပါသည္။ ပစၥည္းကရိယာမ်ားသည္ သင့္လုပ္ငန္း ၏ အရည္အေသြးျမင့္မားမႈအတြက္လည္း အေထာက္

အကူျပဳပါသည္။ အျခားေသာ လုိအပ္ေသာေနရာမ်ားတြင္လည္း ပစၥည္းကရိယာမ်ားသည္ အသံုး၀င္ပါ

သည္။ ယင္းတုိ႔သည္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရိွမႈျဖစ္ေစသက့ဲသုိ႔ အသက္ေသဆံုးသည္အထိလည္းျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။

အလုပ္အတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ကရိယာအား ေရြးခ်ယ္အသံုးျပဳရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ေကာင္းမြန္စြာ ျပဳျပင္

ထိမ္းသိမ္းမႈမျပဳပါက ပစၥည္းကရိယာမ်ားသည္ ပ်က္စီးျခင္းႏွင့္ အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏုိင္ေသာ အေျခအေနမ်ား အား

ဖန္တီးႏုိင္ပါသည္။ သင္၏ ပစၥည္းကရိယာမ်ားအား ေကာင္းမြန္စြာ ဂရုစုိက္ျခင္းျဖင့္ ယင္းတို႔သည္ သင့္အား

အကူအညီေပးကာ ထိခိုက္မႈလည္း ေ၀းေစပါမည္။

 ပစၥည္းကရိယာမ်ားအား အသံုးမျပဳမီတြင္ စစ္ေဆးပါ။ - ကုိယ္ထည္တြင္ အကြဲမ်ား၊ ပိန္ေနေသာ

ေနရာမ်ား၊ ေပ်ာက္ဆုံး သုိ႔မဟုတ္ ျပဳတ္ထြက္ေနေသာ အစိတ္အပုိင္းမ်ားႏွင့္ အဆိပ္

အေတာက္ျဖစ္ေစေသာ (ဆီမ်ား၊ စိုထုိင္းမႈ၊ အညစ္အေၾကးမ်ား၊ အညိွမ်ား) အရာမ်ားအား

စစ္ေဆးရပါမည္။ ပ်က္စီးယုိ႔ယြင္းေနေသာ ပစၥည္း ကရိယာမ်ားအား အသံုးျပဳမႈမွ ဖယ္ရွားကာ

အညႊန္းစာ တပ္ဆင္ထားရပါမည္။ ယင္း ပစၥည္းကရိယာ မ်ားအား ျပင္ဆင္ စမ္းသပ္မႈ မျပီးမခ်င္း

အသံုးမျပဳသင့္ေပ။
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 ပစၥည္းကရိယာမ်ားကုိမွန္မွန္ကန္ကန္ အသံုးျပဳပါ။ - ပစၥည္းကရိယာမ်ားအား ယင္းတုိ႔အတြက္

ရည္မွန္းထား သည့္အတုိင္း မွန္မွန္ကန္ကန္အသံုးျပဳပါ။ ထုတ္လုပ္သူမွ ညႊန္ၾကားထားေသာ

ေဘးကင္းလံုျခံဳေရး ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္ လုပ္ကိုင္သုံးစြဲမႈနည္းစဥ္မ်ားအား လိုက္နာပါ။ လွ်ပ္စီး

ပတ္လမ္းတြင္ လုပ္ငန္းလုပ္ ေဆာင္ပါက လွ်ပ္ကာ လက္ကုိင္ပါေသာ ခြင့္ျပဳထားသည့္ ပစၥည္း

ကရိယာမ်ားကုိသာ သုံးစြဲရမည္ျဖစ္ပါ သည္။

မွတ္ခ်က္။ ။ ဤပစၥည္းကရိယာမ်ားအား လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားရိွေနေသာ လွ်ပ္စီးပတ္လမ္းမ်ားတြင္

အသံုးမျပဳရ။ လွ်ပ္စီးပတ္လမ္းမ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္မည္ဆိုပါက လုပ္ငန္းမစတင္မွီ အျမဲတမ္း shut off

လုပ္ကာ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား လံုး၀မရိွေစရန္ လုပ္ေဆာင္ပါ။

 သင္၏ ပစၥည္းကရိယာမ်ားအား ကာကြယ္ထားပါ။ - ပစၥည္းကရိယာမ်ားႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္ၾကိဳး

မ်ားအား အပူ၊ ဆီႏွင့္ ထက္ေသာ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ေ၀းေသာေနရာတြင္ ထားရိွပါ။ ယင္း သုိ႔ေသာ

အႏၲရာယ္ရွိအေျခအေန တုိ႔သည္ လွ်ပ္ကာအား ပ်က္စီးေစပါသည္။ ပစၥည္းကရိယာမ်ားႏွင့္

လွ်ပ္စစ္ဓါတ္ၾကိဳးမ်ား အပူတက္လာ ပါက ရပ္တန္႔ျပီး ဆက္လက္မသံုးစြဲသင့္ပါ။ ယင္းအေျခအေန

အား ဆူပါဗိုက္ဇာ သုိ႔မဟုတ္ ဆရာအား အလွ်င္အျမန္တင္ျပသင့္ပါသည္။ ပစၥည္းကရိယာ

အားျပဳျပင္ျပီးေသာအခါတြင္လည္း အသံုးမျပဳမီတြင္ စမ္းသပ္စစ္ေဆးကာ ေကာင္းမြန္လုံျခံဳစြာ

အသံုးျပဳႏုိင္ေၾကာင္း လက္မွတ္ရယူရပါမည္။ ပစၥည္းကရိယာအား cord မွ ကုိင္တြယ္ျခင္း

မျပဳသင့္ပါ။ cord အားဖယ္ရွားရာတြင္ ပလပ္မွသာ ဆြဲလွ်က္ဖယ္ရွားရမည္ျဖစ္ျပီး cord မွ

မဆြဲယူသင့္ပါ။
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 လွ်ပ္ကာႏွစ္ထပ္ပါေသာ ပစၥည္းကရိယာမ်ားအား အသံုးျပဳပါ။ - လက္ကုိင္ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းကရိယာ

မ်ားအား ပစၥည္းကရိယာအတြင္းအသံုးျပဳေသာ electrical conductor ႏွင့္ လွ်ပ္စစ္လုပ္သား

တုိ႔အၾကား ၾကားခံထားေသာ လွ်ပ္ကာအေရအတြက္အားျဖင့္ အဆင့္သတ္မွတ္ ခြဲျခားထားပါသည္။

လက္ကိုင္ပစၥည္းကရိယာမ်ားအား အသံုးျပဳရာတြင္ Underwriter’s Laboratories မွ ခြင့္ျပဳျပီးေသာ

ပစၥည္းကရိယာမ်ားကုိသာ NEC မွ ခြင့္ျပဳသံုးစြဲေစပါသည္။ ပစၥည္းကရိယာမ်ားတြင္ လွ်ပ္ကာ

ႏွစ္ထပ္ပါရိွျပီး သတၲဳအစိတ္အပုိင္းမ်ား ေပၚမေနျခင္းအား double insulated လုပ္ထားသည္ဟု

ေခၚဆုိပါသည္။ ေကာင္းမြန္စြာသံုးစြဲပါက ယင္းသုိ႔ေသာ double insulation အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္

တတိယ ေျမဓါတ္ခ်ေသာ ၀ါယာၾကိဳးမပါရိွေသာ္လည္း shock ျဖစ္ျခင္းအား ေကာင္းမြန္စြာ

ကာကြယ္ႏိုင္ပါသည္။ သတၱဳအိမ္အတြင္း ထည့္သြင္းထားေသာ power tool မ်ား သို႔မဟုတ္

လွ်ပ္ကာတစ္လႊာတည္းသာပါ၀င္သာ ပါ၀င္ပါက တတိယေျမဓါတ္ခ် ၀ါယာၾကိဳးပါရိွရမည့္အျပင္

prong သံုးခုပါေသာ ပလပ္ကုိလည္း အသံုးျပဳရပါမည္။

 အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ေဘးကင္းလံုျခံဳေရးနည္းလမ္းမ်ားအား အသံုးျပဳျခင္း။ - လွ်ပ္စီးပတ္လမ္းတစ္ခုအား

မွန္ကန္စြာ ၀ါယာသြယ္တန္းတပ္ဆင္မႈ ရွိခ်င္မွ ရွိေပလိမ့္မည္။ ၀ါယာၾကိဳးမ်ားအေနႏွင့္လည္း

ပူေနေသာ လွ်ပ္စီးပတ္လမ္းမ်ားႏွင့္ ထိေကာင္း ထိေနေပလိမ့္မည္။ တစ္စုံတစ္ဦးမွလည္း သင့္အား

အႏၱရာယ္က်ေရာက္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္မိေကာင္း လုပ္မိေနေပလိမ့္မည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ျဖစ္လာ

ႏိုင္သမွ်ေသာ ျဖစ္ႏုိင္သည့္ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ားအား လုပ္ေဆာင္ထားသင့္ပါသည္။

Case Study

၀န္ထမ္းတစ္ေယာက္သည္ သူ၏အထက္ ငါးေပမွ်ျမင့္ေသာေနရာရိွ ျငမ္းစင္ေပၚတြင္အလုပ္လုပ္ေနေသာ

လွ်ပ္စစ္တပ္ဆင္သူ journeyman အား electrical drill တစ္ခုအားေပးရန္အတြက္ သတၱဳေလွခါးေပၚသုိ႔

တက္ေရာက္သြားပါသည္။ ထုိသူသည္ ေလွခါး၏ တတိယအဆင့္သုိ႔ေရာက္ေသာအခါတြင္ electrical

shock ရရွိကာ အသက္ဆံုးပါးသြားခ့ဲပါသည္။ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားအရ drill တြင္ တပ္ဆင္ထားေသာ

extension cord တြင္ ေျမဓါတ္ခ်ေသာ grounding prong သည္ ေပ်ာက္ဆုံးေနပါသည္။ ထုိ႔အတူ

ေျမဓါတ္ခ်ရာတြင္အသံုးျပဳေသာ အစိမ္းေရာင္ ၀ါယာၾကိဳးသည္လည္း ထုိအခ်ိန္တြင္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား

ရွိေနေသာ အနက္ေရာင္ ၀ါယာၾကိဳးႏွင့္ ထိေနပါသည္။ ထုိသုိ႔ အပူၾကိဳးႏွင့္ ထိေနသည့္အတြက္ drill ၏
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ကုိယ္ထည္ႏွင့္ ေျမဓါတ္ခ် ၀ါယာၾကိဳးတစ္ေလ်ာက္တြင္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား စီး၀င္ေနပါသည္။ drill တြင္လည္း

လွ်ပ္ကာႏွစ္ထပ္ မရွိပါ။

ထုိသုိ႔ေသာ အသက္ေသဆံုးသည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ိဳးမွ တားဆီးကာကြယ္ႏိုင္ရန္ ေအာက္ပါ အခ်က္မ်ားအား

ၾကိဳတင္လုိက္နာသင့္ပါသည္။

 ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခြင္မ်ားတြင္ ခြင့္ျပဳထားေသာ GFCI သို႔မဟုတ္ ပစၥည္းမ်ားအား

ေျမဓါတ္ခ်ေသာ စံနစ္အား အသံုးျပဳရပါမည္။

 ေျမၾကီးသုိ႔ ပုံေသ သို႔မဟုတ္ တစ္ဆက္တစပ္တည္း ဆက္သြယ္ထားေသာ ပစၥည္းမ်ားအား

အသံုးျပဳပါ။ မည္သည့္ fault current မဆုိတို႔သည္ ယင္းလမ္းေၾကာင္းမွ လံုျခံဳစိတ္ခ်စြာ

စီးဆင္းသြားၾကေပမည္။

 လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ား၊ ကရိယာမ်ားအား ေန႔စဥ္ စစ္ေဆးျခင္း ႏွင့္ ပ်က္စီးေနေသာ ပစၥည္းမ်ားအား

ဖယ္ရွားကာ အသံုးမျပဳႏုိင္ေစသည့္ ေနရာတြင္ ထားသုိသင့္ပါသည္။

မွန္ကန္ေသာ PPE အား ၀တ္ဆင္ျခင္း

OSHA မွ လူမ်ားအား ကာကြယ္မႈျပဳသည့္ ပစၥည္းမ်ားအား သံုးစြဲေစလုိပါသည္။ ယင္း ပစၥည္းမ်ားသည္

OSHA မွ သတ္မွတ္ထားေသာ လုိအပ္ခ်က္မ်ားအား ျပည့္စုံကုိက္ညီေနေစရမည္ျဖစ္ကာ လုပ္ငန္းလုပ္

ေဆာင္ရန္အတြက္ျဖစ္ေစ၊ မိမိခႏၶာကိုယ္အစိတ္အပုိင္းမ်ားအား ကာကြယ္မႈျပဳရန္ သင့္ေလ်ာ္မႈ ရွိေနေစရပါ

မည္။ PPE အမ်ိဳးအစားမ်ားစြာရွိသည္ျဖစ္ရာ ေရာ္ဘာလက္အိပ္မ်ား၊ လွ်ပ္ကာ ရႈးဖိနပ္မ်ား၊ ႏွင့္

ဘြတ္ဖိနပ္မ်ား၊ မ်က္ႏွာ အကာမ်ား၊ ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈျပဳရာတြင္အသံုးျပဳေသာ မ်က္မွန္မ်ား၊ ဦးထုတ္အမာ

မ်ား အစရိွသည္တို႔ ပါ၀င္ပါသည္။ PPE အား အသံုးျပဳရန္ ဥပေဒသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားမရိွေသာ္လည္း ယင္း

ပစၥည္းအား အသံုးျပဳရန္ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားစြာရွိေပသည္။ PPE သည္ သင့္အား ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈကုိ

ေပးစြမ္းႏိုင္ပါသည္။ ယင္းသည္ သင္ႏွင့္ ေဘးအႏၱရယ္တုိ႔အၾကား ေနာက္ဆုံးကာကြယ္မႈျပဳ လိုင္းတစ္ခု

ျဖစ္ပါသည္။

 Safety glass မ်ားအား ၀တ္ဆင္ပါ။ - မ်က္စိ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈ မရိွေစရန္ safety glass မ်ားအား

၀တ္ဆင္ပါ။
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 သင့္ေလ်ာ္ေသာ အ၀တ္အစားအား ၀တ္ဆင္ပါ။ - ပြလြန္းေသာ ၾကပ္လြန္းျခင္းမရိွေသာ

အ၀တ္အစားမ်ား အား ၀တ္ဆင္ပါ။ ေလ်ာ့ရလဲြန္းေသာ အ၀တ္အစားမ်ားသည္ ၾကမ္းတမ္းေသာ

မ်က္ႏွာျပင္ ေထာင့္စြန္းမ်ားတြင္ ျငိတတ္ပါသည္။ အ၀တ္အစားအား သင့္ေလ်ာ္စြာ မ၀တ္ဆင္ျခင္း

အားျဖင့္ စိတ္မအီမသာျဖစ္ျခင္းႏွင့္ အလုပ္အေပၚတြင္ အာရံုေဆာက္တည္မႈ မရျခင္းအစရိွသည္

တုိ႔ျဖစ္တတ္ပါသည္။

 ေျပေလ်ာ့ေနေသာ ဆံပင္မ်ားအား ခ်ည္ေႏွာင္ထား စုစည္းထားပါ။ - ဆံပင္အား စုစည္းခ်ည္ေႏွာင္

ထားျခင္းျဖင့္ သင္၏ အလုပ္ သုိ႔မဟုတ္ ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈအား အေႏွာင့္အယွက္ မျဖစ္ေစေတာ့ေပ။

 ေျခေထာက္အား ကာကြယ္မႈျပဳႏုိင္ေစရန္ အကာအကြယ္၀တ္ဆင္ပါ။ - လွ်ပ္စစ္လုပ္ငန္းႏွင့္

သင့္ေလ်ာ္ခြင့္ျပဳထားေသာ ရႈးဖိနပ္၊ ဘြတ္ဖိနပ္ အစရိွသည္တုိ႔အား ၀တ္ဆင္ပါ။ (တင္းနစ္ရႈးဖိနပ္

တုိ႔သည္ သင့္အား လွ်ပ္စစ္အႏၱရာယ္မွ ကာကြယ္မႈ မျပဳႏုိင္ေပ။) လုပ္ငန္းခြင္တြင္ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္

မသက္ဆိုင္ေသာ အႏၱရာယ္မ်ား (ၾကမ္းျပင္ေပၚတြင္ အိမ္ရိုက္သံမ်ားရိွျခင္း၊ ေလးလံေသာ ပစၥည္း

မ်ား၊ အစရိွသည္တုိ႔) ရွိပါက ထုိသို႔ေသာ အႏၱရာယ္ရွိေသာ အေျခအေနမ်ားအတြက္

သင့္ေလ်ာ္ခြင့္ျပဳထားေသာ ေျခ၀တ္မ်ားအား ၀တ္ဆင္ရပါမည္။

 ဦးထုပ္အမာ ၀တ္ဆင္ပါ။ - သင္၏ ဦးေခါင္းအား တုိက္မိခိုက္မိျခင္း၊ ျပဳတ္က်ေသာအရာမ်ား၊

လွ်ပ္စစ္အႏၲရာယ္မ်ားမွ ကာကြယ္ရန္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ကာကြယ္မႈျပဳအဆင့္ရိွေသာ ဦးထုပ္အမာ

အား ၀တ္ဆင္ပါ။ ထုိသုိ႔ မာေက်ာေသာ ဦးထုပ္မ်ားအား ၀တ္ဆင္ျခင္းျဖင့္ သင့္အား ေကာင္းမြန္စြာ

ကာကြယ္မႈျပဳေပးႏုိင္ပါသည္။
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 နားၾကားမႈ အကာအကြယ္မ်ားအား ၀တ္ဆင္ပါ။ - အသံဆူညံလြန္းေသာေနရာမ်ားတြင္ နားၾကားမႈ

အကာအကြယ္ျပဳပစၥည္းမ်ားအား ၀တ္ဆင္ျခင္းအားျဖင့္ အၾကားအာရံု ခ်ိဳ႔တ့ဲျခင္းအား ကာကြယ္

ႏိုင္ပါသည္။

 ညႊန္ၾကားမႈမ်ားအား လိုက္နာပါ။ - PPE အား မည္သို႔ သန္႔စင္ရွင္းလင္းရမည္ႏွင့္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္း

သင့္သည္တုိ႔ကို ထုတ္လုပ္သူမွ ညႊန္ၾကားသည့္အတုိင္း လိုက္နာပါ။

 အားစုိက္ပါ။ - သင့္အား shock ျဖစ္ေစျခင္းႏွင့္ အျခားေသာ ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရရိွမႈတုိ႔မွ ကာကြယ္

မႈျပဳေပးႏုိင္သည့္ မည္သည့္ ပစၥည္းကုိမဆို ရွာေဖြ သုံးစြဲပါ။
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ေမာ္ဂ်ဴး ၉ - Quiz

ေအာက္ပါ Quiz မ်ားျဖင့္ ေမာ္ဂ်ဴးအတြင္း ပါရိွသည္မ်ားအတြက္ မိမိ၏ နားလည္ႏိုင္မႈအား စစ္ေဆးၾကည့္ပါ။

၁။ ထုိသို႔ေသာ ေလ့က်င့္မႈသည္ သင့္လုပ္ငန္းခြင္အတြက္ တြဲဖက္သံုးစြဲႏိုင္သက့ဲသုိ႔ အျခားသူမ်ားအားလည္း

ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားအား သတ္မွတ္ခြဲျခားႏိုင္ကာ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ျခင္း ေကာင္းက်ိဳးမ်ားအား ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။

(က) သင္၏ လုပ္ငန္းအား ၾကိဳတင္စီစဥ္ထားျခင္း

(ခ) လက္ကုိင္သံုးစြဲနည္းစာအုပ္အား ဖတ္ရႈျခင္း

(ဂ) အျခားသူမ်ားႏွင့္ တုိင္ပင္စီစဥ္ျခင္း

(ဃ) အကူအညီေတာင္းခံျခင္း

၂။ သင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္မည့္ လွ်ပ္စီးပတ္လမ္းသည္ လွ်ပ္စစ္ဗို႔အား နိမ့္ပါးသည္ဆုိသာ္လည္း turn off

လုပ္ရပါမည္။

(က) မွန္၏။

(ခ) မွား၏။

၃။ ေအာက္ပါတုိ႔မွ မည္သည့္အခ်က္ သည္ လွ်ပ္စီးပတ္လမ္းမ်ားတြင္ လုပ္ငန္းမစတင္မွီတြင္ ျပဳလုပ္သင့္

သနည္း။

(က) လက္၀တ္ရတနာမ်ားအား ဖယ္ရွားျခင္း

(ခ) လွ်ပ္စီးပတ္လမ္းအား ျပန္လည္ဓါတ္အားရိွေစျခင္း

(ဂ) လွ်ပ္စီးလမ္းေၾကာင္းအား စစ္ေဆးထားျခင္း

(ဃ) အကာအရံမ်ားအား ျပန္လည္ထားရိွျခင္း
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၄။ အလုပ္လုပ္ကုိင္ေသာ အခါတြင္ ဗို႔အားျမင့္ ေကာင္းကင္ဓါတ္အားလိုင္းမ်ားႏွင့္ အနည္းဆံုး

_____________________ အကြာအေ၀းမွ လုပ္ေဆာင္ရပါမည္။

(က) ၅ ေပ (၁.၅ မီတာ)

(ခ) ၈ ေပ (၂.၄ မီတာ)

(ဂ) ၁၀ ေပ (၃.၀၅ မီတာ)

(ဃ) ၁၅ ေပ (၄.၆ မီတာ)

၅။ လွ်ပ္ကာႏွစ္ထပ္အသံုးျပဳေသာ ပစၥည္းသည္ ေအာက္ပါ မည္သည့္ အေၾကာင္းအရာႏွစ္ခုႏွင့္

ကုိက္ညီသနည္း။

(က) လွ်ပ္ကာအတားႏွစ္ခု၊ အဖံုးအကြယ္မရွိေသာ အစိတ္အပုိင္းမရွိ

(ခ) လံုျခံဳေရး switch ႏွစ္ခု၊ ကာကြယ္ထားေသာအစိတ္အပုိင္းမ်ား

(ဂ) လွ်ပ္ကာအတားမရိွ၊ အဖုံးအကြယ္မရိွေသာ အစိတ္အပုိင္း ႏွစ္ခု

(ဃ) အဖံုးအကာမရိွေသာ အစိတ္အပိုင္း သုိ႔မဟုတ္ လွ်ပ္ကာ အတား မရွိ


