
                                                

 

ေဒသအတြင္းရရိွနုိင္သည့္ေ

မီးဖုိအတြက္ ေလာင္စာ

 

အိလိေယာ ့ကာရီ၊ ပက္ထရစ္

စာေရးသူမ်ား၏စာေရးသူမ်ား၏စာေရးသူမ်ား၏စာေရးသူမ်ား၏    ကုိယ္ေရးအက်ဥ္းခ်ဳပ္ကုိယ္ေရးအက်ဥ္းခ်ဳပ္ကုိယ္ေရးအက်ဥ္းခ်ဳပ္ကုိယ္ေရးအက်ဥ္းခ်ဳပ္

ေက်ာင္းသားအျဖစ္ပါ၀င္ခဲ့သူူ အိလိေယာ့

ေနရာမ်ား၌စုိက္ပ်ိဳးေရးစီမံကိန္းအမ်ိဳးမ်ိဳးတုိ႔တြင္

သပ္မႈမ်ားအျပင္ ကၽြန္ပ္တုိ႔၏ 

ေကာက္အပင္မ်ိဳး(ဖန္း -ferm) 

သည့္ပညာရွင္ျဖစ္သည္။ အဂၤလန္ႏိုင္ငံရွိေနာ့တင္းဟမ္းတကၠသုိလ္

ျပဳလုပ္ေနေသာ အိလိေယာ့အား

သည္။ 

အယ္ဒီတာမွတ္ခ်က္အယ္ဒီတာမွတ္ခ်က္အယ္ဒီတာမွတ္ခ်က္အယ္ဒီတာမွတ္ခ်က္ - ဇ၀ီေလာင္စာမ်ားကုိအပူေပးေသာကရိယာ

မီးဖိုမ်ား) သည ္ပို၍သန္႔ရွင္းသည့္ခ်က္ျပဳတ္ျခင္းကုိျဖစ္ေစႏုိင္၍

မ်ားကုိအသံုးျပဳႏိုင္ေသာမီးဖိုမ်ားျဖစ္၍

(ဘုိင္အိုခ်ာ)ကုိဖန္တီးေပးသည္။

ေရာက္မႈ ႏွင္ ့ ေလာင္စာအမ်ိဳးမ်ိဳးတုိ႔၏

ထိေရာက္မႈမ်ားႏွင္ ့ ပတ္သက္၍

ကၽြန္ပ္တုိ႔သည္ နာမည္တူအနဲ္ဂ်ီအိုမွ

ထုိင္းႏိုင္ငံတြင္ျပဳလုပ္သည္ ့ သံေခ်းမတက္သည့္သံမ

၀ယ္ယူရန္စိတ္၀င္စားပါက ကၽြန္ပ္တုိ႔ကုိအသိေပးပါ

အီးစီအိပ္ခ်္အုိ အာရွမွတ္တမ္းမ်ားအီးစီအိပ္ခ်္အုိ အာရွမွတ္တမ္းမ်ားအီးစီအိပ္ခ်္အုိ အာရွမွတ္တမ္းမ်ားအီးစီအိပ္ခ်္အုိ အာရွမွတ္တမ္းမ်ား    

                                                အမွတ္စဥ္ အမွတ္စဥ္ အမွတ္စဥ္ အမွတ္စဥ္ ၃၂၃၂၃၂၃၂    

ၾသဂုတ္လ ၾသဂုတ္လ ၾသဂုတ္လ ၾသဂုတ္လ ၂၀၂၀၂၀၂၀၁၇၁၇၁၇၁၇    

 

တြင္းရရိွနုိင္သည့္ေဘးထြက္ပစၥည္းမ်ားကုိဂက္စီဖီယာ

ေလာင္စာအျဖစ္အသံုးျပဳျခင္းကုိႏႈိင္းယွဥ္ျခင္း

 

ပက္ထရစ ္ထေရးလ္၊ ခနဲက္ ဘေရာင္း ႏွင္ ့အာဘရမ္

ဇူလုိင ္၁၈၊ ၂၀၁၇ 

 

ကုိယ္ေရးအက်ဥ္းခ်ဳပ္ကုိယ္ေရးအက်ဥ္းခ်ဳပ္ကုိယ္ေရးအက်ဥ္းခ်ဳပ္ကုိယ္ေရးအက်ဥ္းခ်ဳပ္ -၂၀၁၆-၂၀၁၇ ႏွစ္အတြင္းကၽြန္ပ္တုိ႔၏အဖြဲ႔သုိ႔

အိလိေယာ ့ သည္ကၽြန္ပ္တုိ႔၏ ခ်င္းမိုင္ရုံးႏွင့္ 

စုိက္ပ်ိဳးေရးစီမံကိန္းအမ်ိဳးမ်ိဳးတုိ႔တြင ္ပါ၀င္ခဲ့သည္။ အိလိေယာ ့သည္

 ေကာ္ဖီေစ့သုေတသနလက္ေတြ႔စမ္းသပ္မႈ၊ စားသံုးႏိုင္သည့္

ferm) စီမံကိန္းႏွင္ ့ လူမႈကြန္ယက္မီဒီယာကုိ ၂၁ ရာစုသုိ႔လမ္းညႊန္

အဂၤလန္ႏိုင္ငံရွိေနာ့တင္းဟမ္းတကၠသုိလ္တြင္ ဘီ၊ အက္စ္၊

အိလိေယာ့အား အေကာင္းဆံုးလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန ္ ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းအပ္ပါ

ေလာင္စာမ်ားကုိအပူေပးေသာကရိယာ မီးဖိုမ်ား 

ပို၍သန္႔ရွင္းသည့္ခ်က္ျပဳတ္ျခင္းကုိျဖစ္ေစႏုိင္၍ အရည္အေသြး

မ်ားကုိအသံုးျပဳႏိုင္ေသာမီးဖိုမ်ားျဖစ္၍ ျဖစ္စဥ္တေလ်ာက္ ထပ္ေဆာင္း-တန္ဖိုးရွိသည့္ထုတ္ကုန္

ကုိဖန္တီးေပးသည္။ဤေဆာင္းပါးတြင္ေဖၚျပေသာစမ္းသပ္မႈသည ္

ေလာင္စာအမ်ိဳးမ်ိဳးတုိ႔၏ ခ်က္ျပဳတ္ခ်ိန္မ်ား၊ အပူခ်ိန္မ်ားႏွင္ ့ အပူဓါတ္ႏွင့္ဆုိင္သည့္

ပတ္သက္၍ ကၽြန္ပ္တုိ႔ေမးထားေသာေမးခြန္းမ်ားမွ ရရိွေသာ

နာမည္တူအနဲ္ဂ်ီအိုမ ွ ႏုိဗိုတယ္ရာမီးဖိပုုံစံကုိအသံုးျပဳခဲ့သည္။ 

သံေခ်းမတက္သည့္သံမဏိမီးဖိုပံုစံမ်ားကုိပိုမိုရရွိလာသည္

ကၽြန္ပ္တုိ႔ကုိအသိေပးပါ (echoasia@echonet.org) 

    

ဂက္စီဖီယာဟင္းခ်က္-

ႏႈိင္းယွဥ္ျခင္း 

အာဘရမ ္ဘစ္ခ္လယ္ 

ႏွစ္အတြင္းကၽြန္ပ္တုိ႔၏အဖြဲ႔သုိ႔ ၾကား-ႏွစ ္

 မ်ိဳးေစ့ဘဏ္ရွိေသာ 

သည ္ဤလက္ေတြ႔စမ္း 

စားသံုးႏိုင္သည္ ့ ဒရင္ 

ရာစုသုိ႔လမ္းညႊန ္ ေပး 

အက္စ္၊ ေလ့လာမႈ ကုိ 

ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းအပ္ပါ 

 (ဘုိင္အိုဂက္စီဖီယာ 

ည္အေသြး-နိမ့္ေသာေလာင္စာ 

တန္ဖိုးရွိသည့္ထုတ္ကုန ္

 ဤမီးဖိုမ်ား၏ထိ 

အပူဓါတ္ႏွင့္ဆုိင္သည္ ့

ရရိွေသာရလဒ္ျဖစ္သည္။ 

 အီးစီအိပ္ခ်္အိုအာရ ွ

ဏိမီးဖိုပံုစံမ်ားကုိပိုမိုရရွိလာသည။္ ၎ကုိ 

(echoasia@echonet.org) သုိ႔မဟုတ္ ၂၀၁၇ 



ခုႏွစ ္ ေအာက္တုိဘာလ ၃-၆ ရက္တြင္ ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ ႔၌က်င္းပေသာ ၆ႀကိမ္္ေျမာက္ ႏွစ္ႏွစ္တစ္ႀကိမ္  

က်င္းပသည္ ့စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင္ ့လူထုဖြံ႔ၿဖိဳးေရးညီလာခတံြြင္ေရာင္းခ်ျခင္းကုိရွာေဖြပါ။ 

နိဒါန္းနိဒါန္းနိဒါန္းနိဒါန္း    

ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံရွိအိမ္ေထာင္စုမ်ားသည ္ ေန႔စဥ္ခ်က္ျပဳတ္ရန္အတြက္ ေလာင္စာလံုေလာက္စြာရရွိရန ္ 

၀န္ထုတ္၀န္ပုိးျဖစ္၍ ေစ်းႀကီးသည္။ ကံေကာင္းစြာျဖင္ ့ ေလာင္စာေလ်ာ့သုံးရသည္၊ ပုိမိုသန္႔ရွင္း 

ထိေရာက္မႈရွိသည္ ့ ေစ်းႏႈန္းသက္သာေသာခ်က္ျပဳတ္နည္းမ်ားကုိအိမ္ေထာင္စုအဆင့္အထိအသံုး 

ျပဳႏိုင္လာၾကသည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ေသာနည္းမ်ားထမဲွတစ္မ်ိဳးမွာဂက္စီဖီယာထမင္း/ဟင္းခ်က္-မီးဖုိျဖစ ္

သည။္ ၎ကုိ (အမ်ားအားျဖင္ ့ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းသုိ႔မဟုတ္ အကုန္အက်သက္သာသည္)့ ကာဘြန္အ 

ေျချပဳ ဇ၀ီေလာင္စာအတံုးငယ္မ်ားကုိခ်က္ျပဳတ္ရန္အတြက္ မီးေလာင္လြယ္ေသာဓါတ္ေငြ႔အျဖစ ္

သုိ႔ေျပာင္းလေဲစရန ္ ဒီဇိုင္းဆြဲထားသည္ (ဂက္စီဖီယာမီးဖိုမ်ားမည္သုိ႔ အလုပ္လုပ္သနည္းဟူေသာ 

ေဒါက္တာဒူစာဒီး၏ လုပ္ငန္းအခ်က္ အလက္မ်ားတြင္ၾကည့္ပါ (၂၀၁၃))။  

ဂက္စီဖီယာထမင္း/ဟင္းခ်က္-မီးဖိုသည္ဓေလ့ထံုးစံအရအသံုးျပဳသည့္ထင္းသုိ႔မဟုတ္ ဇ၀ီ ေလာင ္

စာ(ဘုိင္အိုမတ္စ)္မ်ားကုိဖိုအတြင္းေလာင္ေစ၍ခ်က္ျပဳတ္ေသာနည္းမ်ားတြင ္ အားသာခ်က္မ်ားစြာ 

ရွိသည္ ့ မီးဖိုျဖစ္သည္။ဒုတိယအဆင့္အသံုးျပဳသည္ဓါတ္ေငြ႔(ပိုင္ရိုလစ္စစ)္ မ်ားသည ္ ဂက္စီဖီယာ 

မီးဖိုမ်ားတြင္ေလာင္းကၽြမ္းသည့္အခါ ပိုမိုသန္႔ရွင္း၍ ထိေရာက္မႈရွိသည့္ေလာင္ကၽြမ္း ျခင္း၊ က်န္းမာ 

ေရးကုိအလြန္အမင္း ျပႆနာျဖစ္ေစမည္ ့ မီးခိုးမ်ားကုိလည္းေလ်ာ့နည္းေစသည ္ (ဘာခီလား 

၂၀၀၄)။ဤမီးဖုိမ်ားသည ္ေသးငယ္သည့္ဘုိင္အိုမတ္စ ္အေျချပဳပစၥည္းအနည္းငယ္ကုိသာ ေလာင ္

ကၽြမ္းရန ္ ဒီဇိုင္းပုံစံဆြဲထားသျဖင္ ့ ခ်က္ျပဳတ္ရန္အတြက္လုိအပ္ေသာေလာငစ္ာလုိအပ္မႈကုိမ်ားစြာ 

ေလ်ာ့နည္း ေစသည္။ရလဒ္အေနျဖင့္ ေလာင္စာစုေဆာင္းရန္အခ်ိန္ႏွင့္အင္အားႏွင့္ သစ ္ ပင္မ်ား 

စြာတုိ႔ကုိခုတ္လွရဲန္မလုိပါ။ အထူးသျဖင္ ့ ထင္းအစား အရည္အသြးနိမ့္သည္ ့ သုိ႔မဟုတ္ ေလလြင္ ့

ပစၥည္းေလာင္စာမ်ားကုိ အသံုးျပဳႏိုင္သည္ ့အခါမ်ိဳးတြင္ျဖစ္သည္။အခ်ိဳ ႔ေသာအေျခအေန မ်ားတြင ္

ထုိမီီးဖိုမ်ားသည ္ ကာဘြန္မ်ားကုိ ေလထသုိဲ႔ထုတ္လႊတ္မည့္အစား သီးျခားထြက္ေပါက္မွ တဆင္ ့

ထုတ္လႊတ္ႏိုင္ရန္ကူညီႏိုင္သည။္ဥပမာ- အသံုးျပဳၿပီးသည္ ့ ေလာင္စာ(ဂက္စီဖီယာမီးဖုိ၏ေအာက္ 

ဆီဂ်င-္နိမ့္သည့္ပတ္၀န္းက်င္မွဖန္တီးသည့္ျမင့္မားသည္-့အရည္အေသြးရွိေသာကာဘြန္-ပါ၀င္မႈ 

မ်ားသည္ ့ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား) ကုိေျမဆီျပင္ဆင္သည္ ့ ဘုိင္အိုခ်ာအျဖစ္အသံုးျပဳႏိုငသ္ည(္ဟူေဂးလ္ 

၂၀၁၃)။ 

ယခုအခါတြင ္ ဂက္စီဖီယာမီးဖိုမ်ားစြာတုိ႔၏ ဒီဇိုင္းပုံစံႏွင္ ့ အစီအစဥ္မ်ားေပၚေပါက္ေနၿပီျဖစ္သည္။ 

တီအယ္လ္ယူဒ ီ TLUD (Top-Lit Up-Draft) မီးဖိုပုံစံမ်ားသည ္ ေရပန္းစားလ်က္ရွိသည။္ ဤမီးဖိ ု

မ်ားသည ္မီးေမႊးရန္ႏွင္ ့အစျပဳရာတြင္ျမန္ဆန္သည္။ 



 

ပံုပံုပံုပံု၁၁၁၁။။။။ဤစမ္းသပ္မႈတြင္အသံုးျပဳသည့္ TLUD တီအယ္လ္ယူဒီ နိုဗုိတယ္ 

ရာဂက္စီဖီယာထမင္း/ဟင္းခ်က္မီးဖုိ။ ေလအထက္ လမ္းေၾကာင္းသုိ႔တက္ရန္အတြက ္

လွ်ပ္စစ္ပန္ကာကုိအသံုး ျပဳသည္ကုိသတိျပဳပါ။ 

(ဓါတ္ပံု - ဘြန္းေဆာင္ သန္ရွရီေသာင္း) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ပု၂ံ။ အိမ္ေထာင္စုမ်ားမွေရြးခ်ယ္သည့္ ဂက္စီဖီယာထမင္း/ဟင္းခ်က္-မီးဖုိအမ်ိဳးမ်ိဳး (ဒူဆာဒီး ၂၀၁၃)။ 

 

ဆီေလွ်ာ္မႈရွိသည္ ့ သာမန္ပန္ကာသည ္ ဂက္စီဖီယာမီးဖိအုတြင္း အထက္တက္ေလကုိ အားျဖည္ ့

ေပးသည(္ပု ံ ၁ႏွင္၂့)။ အီးစီအိပ္ခ်္အိုအာရွမ၀ွန္ထမ္းမ်ားသည ္ ကာဘြနအ္ေျချပဳမ်ား၊ ႏွင္ ့ စြန္႔ပစ ္

ပစၥည္းမ်ား ျဖစ္သည္ ့ေဒသတြင္းရရွိႏိုင္သည္ ့အရာအမ်ိဳးမ်ိဳးတုိ႔ကုိ ေလာင္စာအျဖစ္သံုးရာတြင ္ျဖစ္ 

ႏိုင္ေျခႏွင့္ လက္ေတြ႔က်သည့္အေျခအေနမ်ားကုိ လက္ေတြ႔စမ္းသပ္ခဲ့ၾကသည္။ ကၽြန္ပ္တုိ႔သည္ 

ထုိင္းႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းတြင ္အခမဲ့ရရွိႏိုင္သည္ ့စိုက္ပ်ိဳးေရးဆုိင္ရာေဘးထြက္ စြန္႔ပစ ္ပစၥည္းမ်ား ျဖစ္ 

သည္ ့ စပါးခြံမ်ား၊ ေကာ္ဖီခြံ၊ လႊစာမႈန္႔ႏွင့္ေျပာင္းခြံမ်ားျဖင့္စမ္းသပ္ခဲ့ၾကသည္။ ကၽြန္ပ္တုိ႔သည္ 

ေလအေပၚသုိ႔တက္သည့္ 

ဂက္စီဖီယာ 
ေလေအာက္လက္သုိ႔ဆင္း 

သည့္ ဂက္စီဖီယာ 

ေလကန္႔လန္႔ျဖတ္သည့္ ့ 

ဂက္စီဖီယာ 

 စပါးခြ ံ

 

ေလာင္ကၽြမ္းဇံု 

ခ်ာ 

စပါးခြ ံ

 

အပူရိွန္ျဖင့္ေလာင္ေသာဇုံ 

ပူေသာခ်ာ-

ဂက္စီဖီေကးရွင္းဇံု 

စပါးခြ ံ

ေလ 

ဓါတ္ေငြ႔ ခ်ာ 

ေလာင္ကၽြမ္းဇံု 

ပြတ္ျကိတ္ျခင္း 
ေလ 

ဓါတ ္

ေငြ႔ 



ေလာင္စာတစ္မ်ိဳးမွေလာင္းကၽြမ္းမႈျဖစ္ေနခ်ိန္တြင ္၎၏အပူဓါတ္ပမာဏႏွင့္ေလာင ္ကၽြမ္းသည္ ့အ 

ခ်ိန္ကုိ ျမွင့္ေပးလုိပါသည္။  

 

ပစၥည္းပစၥည္းပစၥည္းပစၥည္းမ်ားႏွင့္နည္းမ်ားႏွင့္နည္းမ်ားႏွင့္နည္းမ်ားႏွင့္နည္းလမ္းလမ္းလမ္းလမ္းမ်ားမ်ားမ်ားမ်ား    

ဤလက္ေတြ႔စမ္းသပ္မႈကုိခ်င္းမိုင္ရွိအီးစီအိပ္ခ်္အိအုာရွေဒသဆုိင္ရာအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈစင္တာ

တြင ္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ ္ ေအာက္တုိဘာလ၌ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ မတူညီေသာအရာ ၅ခုအနက္ ေဒသတြင္ရ 

ရွိႏိုင္သည့္စြန္႔ပစ္ပစၥည္း ၄မ်ိဳး(ေကာ္ဖီခြံ၊ လႊစာမႈန္႔၊ ေျပာင္းရိုးႏွင့္စပါးခြ)ံတုိ႔ကုိႏိဗုိုတယ္ရာဘုိင္အိုခ်ာ 

ဟင္းခ်က္-မီးဖိဟူုေသာအမည္တူကုိသံုးကာျမင့္ေသာအပူခ်ိန္ျဖင့္ေလာင္ကၽြမ္းေစသည ္ (ပု ံ ၁)။၎ 

မွာေအာက္မွအထက္ေလမ်ားကုိတြန္းပို႔ရန္ပန္ကာကုိအသံုးျပဳသည္ ့အယ္လ္ယူဒီဂက္ဆီဖီယာဒီဇိုင္း 

ပုံစံမ်ိဳးျဖစ္သည(္ပု၁ံ)။ 

ေလာင္စာတစ္မ်ိဳးစီအတြက္ ကၽြန္ပ္တုိ႔သည္ ေရ ၁လီတာ ဆူလာရန္ၾကာသည့္အခ်ိန္ ၊ တစ္မ်ိဳးစီ၏ 

စုစုေပါင္းေလာင္ကၽြမ္းခ်ိန္၊ ေလာင္ေစေသာအရာတစ္ခု၏စတင္ခ်ိန္မွွကုန္ုဆံုးခ်ိန္အထိအပူခ်ိန ္ ႏွင့္ 

ၿပီးဆံုးသည့္အခ်ိန္တြင္စုစုေပါင္းေလာင္စာအေလးခ်ိန္စသည္တုိ႔ကုိမွတ္တမ္းျပဳစုပါသည္။ ဂက္စီဖီ 

ယာမီးဖိုတြင္ေလာင္စာတစ္ခုစီတုိ႔ ေလာင္ကၽြမ္းရာ၌ ထိေရာက္ေသာအပူစြမ္းအင္မ်ားကုိေအာက္ပါ 

ပုံေသနည္းျဖင့္တြက္ခ်က္ရန္အတြက္ ဤအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ကၽြန္ပ္တုိ႔အသံုးျပဳပါသည။္  

ယူဆခ်က္မ်ား 
ေလာင္စာမ်ားတြင္ အစုိဓါတ္ပါ၀င္မႈ သည္ သံုညျဖစ္သည္ (ဆုိလုိသည္မွာ လံုး၀ေျခာက္ေသြ႔ေနသည္)။ 
ျပာစြမ္းအားပါ၀င္မႈသည္ သံုညျဖစ္သည္(ဆုိလုိသည္မွာမီးေသြးအားလံုးေလာင္ကၽြမ္းသည္)။ 

ေႏႊးေသာကာလအေတာအတြင္းအေငြ႔ပ်ံျခင္းမရွ။ိ   

ေလာင္စာပစၥည္းမ်ား(ေျခာက္ေသြ႔ေသာပစၥည္း၏အပူေပးသည့္တန္ဖိုး(အီးစီအနဲ္ ဖိလစ္(စ)) 
စပါးခြံမ်ား ၁၂.၂၇  MJ/kg 
ေကာ္ဖီီခြံ ၁၉.၀၇  MJ/kg 
လႊစာ ၁၈.၁၂  MJ/kg 
ေျပာင္းရိိုး ၁၆.၃၈  MJ/kg 

ေရပစၥည္းမ်ား (ေရဆူျခင္းကုိစမ္းစပ္ျခင္း၂၀၁၄) 
ကနဦးအပူခ်ိန္ Initial Temperature: ၂၀ deg C 
ဆူေသာအပူခ်ိန ္ ၁၀၀ deg C 
အေငြ႔ပ်ံေသာအပူ ၂၂၅၇၀၀၀ J/kg 
သီးျခားေရအပူ ၄၁၈၆ J/kg/K 
၁၀၀ deg. C တြင္ ေရသိပ္သည့္မႈ ၀.၉၅၈၄ kg/l 



 

အပူဓါတ္ထိေရာက္မႈ= 

ေရကိုဆူသည္အထိအေပူေပးရန္စြမ္းအင္���+ အေငြ႔ပ်ံျခင္းအထိစြမ္းအင္��� 

(ေျခာက္ေသြ႔ေသာေလာင္စာတြင္ရိွသည့္စြမ္းအင္��� - ေလာင္စာကိုေျခာက္ေသြ႔သြားေစရန္စြမ္းင္��� - ခ်ာတြင္က်န္သည့္စြမ္းအင္��� 

 

ကၽြန္ပ္တုိ႔သည္ ေလာင္စာအမ်ိဳးအစားအားလံုးအတြက္ တႀကိမ္လွ်င္ ေလာငသ္ည့္ပမာဏကုိကနဦး 

ေလာင္စာတည္ၿငိမ္မႈ အေျပာင္းအလမဲရွ ိ၆၀၀ဂရမ္ထားသည္။ ဤကိန္းဂဏန္းသည္ ဂက္စီဖ ီယာ 

မီးဖိအုရြယ္အတြက္ ဆီေလ်ာ္မႈရွိသည္ ့ အေျခခံေလာင္စာပမာဏဟုယူဆ၍ ယခင္လက္ေတြ႔ စမ္း 

သပ္မႈအေပၚတြင္မူတည္ထားျခင္းလည္းျဖစ္သည္။ ကၽြန္ပ္တုိ႔သည္ေအာက္ပါယူဆခ်က္မ်ား ႏွင္ ့အ 

ခ်က္အလက္မ်ားအားမွတ္တမ္းျပဳထားသည္ ့ ေဒတာအခ်က္အလက္မ်ားကုိစီစစ္အကျဲဖတ္ ရာတြင္ 

အ သံုးျပဳပါသည။္  

 

ကၽြန္ပ္တုိ႔သည္ေရထည့္ထားသည္ ့ အုိးတင္ထားသည့္မီးလွ်ံႏွင္ ့ မီးဖိုထိပ္ၾကားတြင္ထားသည့္ အီးစီး 

ေလာ ့ သာမိုကာပယ္(အပူခ်ိန္ျခားနားမႈကုိတုိင္းတာေသာကရိယာ)ႏွင္ ့ ယူအက္စ္ဘီေဒတာသိမ္း 

ဆည္းစုေဆာင္းကရိယာကုိအသံုးျပဳ၍ အပူခ်ိန္အခ်က္အလက္ကုိထားရွိပါသည ္ (ပု၁ံ)။ကၽြန္ပ္တုိ႔ 

သည ္ ေလာင္စာမ်ားမိမိဘာသာေလာင္ေနသည္ဟုယူဆသည္ႏွင့္တၿပိဳင္နက္ အခ်ိန္ႏွင္ ့ အပူခ်ိန္ 

အခ်က္အလက္မ်ားကုိစတင္၍မွတ္သားသည္၊ အမ်ားအားျဖင့္ေလာင္စာအေပၚတြင ္ စကၠဴ တစ္စ 

ႏွစ္စကုိမီးရႈိ၍တင္ၿပီးသည့္ေနာက္ မိနစ္ပိုင္းအခ်ိန္အတြင္းျဖစ္သည္။ ေလာင္သည့္ျဖစ္စဥ္ၿပီးဆံုး 

သည္ ့အခ်ိန္ကုိအပူခ်ိန္ ၄၀ oစီေအာက္က်သည့္အခ်ိန္ဟုသပ္မွတ္သည္။ ကၽြန္ပ္တုိ႔သည္လက္ေတြ႔ 

စမ္းသပ္မႈတစ္ခုလံုးကုိႏွစ္ပတ္တာၾကာသည့္အခ်ိန္အတြင္းအၿပီးလုပ္ႏိုင္ခဲ့၍ေဒသရွိရာသီဥတု 

အေျခအေနႏွင္ ့ေလ၏အပူခ်ိန္တုိ႔ကုိအဓိကေျပာင္းလမဲႈလုပ္ျခင္းတုိ႔ကုိေရွာင္ရွား၍ လုပ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ 

ရလဒ္မ်ားရလဒ္မ်ားရလဒ္မ်ားရလဒ္မ်ား    

ဇယား၁ ရွိရလဒ္မ်ားသည ္ ဂက္စီဖီယာပုံစံကုိအသံုးျပဳထားသည္ ့ ဤလက္ေတြ႔စမ္းသပ္မႈသည္ 

အခ်ိန္တုိအတြင္းျမင့္ေသာအပူရွိန္ျဖင့္ အျမင့္ဆံုးအပူခ်ိန ္ ၆၀၀ႏွင္ ့  ၇၅၀ ဒီဂရီစလ္ဲစီယပ္စ ္ ၾကား 

အထိေရာက္ရွိ၍ ေလာင္စာအမ်ိဳးအစားအားလံုးကုိေလာင္ကၽြမ္းသည္ဟုညႊန္ျပသည္။ မီးစတင ္    

ရႈ ိ ႔သည္ႏွင့္တၿပိဳင္နက္ေရတစ္လီတာသည္ ပ်မ္းမွ်အားျဖင္ ့ ရွစ္မိနစ္ေအာက္အတြင္းဆူလာသည္ 

(ပု ံ ၁)။အဆင့္အနည္းငယ္နိမ့္သည္ ့ ဓါတ္ေငြ႔မ်ားေလာင္ကၽြမ္းမႈကုိမီးေလာင္ေနစဥ ္ အဓိကမဟုတ္ 

သည္ ့ေလေပါက္မ်ားမွထြက္လာေသာအျပာေရာင္မီးေတာက္ႏွင္ ့မီးခိုးမဲ့မီးေတာက္တည္ရွိေနမႈတုိ႔မ ွ

ညႊန ္ျပေနသည္ ့မီးေလာင္ေနသည့္ျဖစ္စဥ္တစ္ခုစီအတြင္းေလ့လာမွတ္သားထားသည္။  



ဇယာဇယာဇယာဇယာ    ၁၁၁၁။။။။ဂက္စီဖီယာမီးဖိုတြင ္အပူခ်ိန္ေၾကာင့္ေလာင္ကၽြမ္းသည့္ ေလာင္စာေလးမ်ိဳးစလံုး၏ အခ်ိန္၊ အပူခ်ိန ္

ႏွင္ ့စြမ္းအား(ပါ၀ါ) တုိ႔ကုိတိုင္းတာျခင္း၊ 

 ေကာ္ဖီခြံေကာ္ဖီခြံေကာ္ဖီခြံေကာ္ဖီခြံ    လႊစာလႊစာလႊစာလႊစာ    ေျပာင္းေစ့ခြံေျပာင္းေစ့ခြံေျပာင္းေစ့ခြံေျပာင္းေစ့ခြံ    စပါးခြံစပါးခြံစပါးခြံစပါးခြံ    
ဆူရန္အခ်ိန(္မိနစ္) ၀၃း၅၁ ၀၄း၄၄ ၀၇း၄၅ ၀၄း၀၃ 
ေလာင္သည့္အခ်ိန္တာ၏ပ်မ္းမွ် အပူခ်ိန(္oC) ၂၆၉ ၂၁၈ ၂၀၀ ၂၀၁ 
အျမင့္ဆံုးအပူခ်ိန္ Max Temp (oC) ၆၅၈ ၇၁၆ ၆၁၅ ၇၄၆ 
ပူေသာကာလအတြင္းစြမ္းအား(ပါ၀ါ)(kW) ၁.၃၈ ၁.၄၃ ၁.၁၃ ၀.၇၄ 
ေအးေသာကာလအတြင္းစြမ္းအား(ပါ၀ါ)( (kW) ၀.၇၄ ၀.၇၇ ၀.၉၅ ၁.၂၈ 
ျပာအစုိင္အခဲ/ဘုိင္အိုခ်ာ(g) ၁၁.၈၂ ၁၁.၇၂ ၆၂.၂၆ ၁၀၇.၂၂ 
ဘုိင္အုိခ်ာလက္က်န္ %  ၂ ၂ ၁၀ ၁၈ 

 

စပါးခြံမ်ားသည ္ အပူဆံုးႏွင့္အျမန္ဆံုးေလာင္သည(္ဇာယား ၁ ႏွင္ ့ ပု ံ ၃)။ ေျပာင္းရုိးမ်ားသည္ 

အျမင္ ့ ဆံုးအပူခ်ိန္ထက္အနိမ္းဆံုးျဖစ္၍ အၾကာဆံုးေလာင္သည ္ (ပု ံ ၃)။ စပါးခြံမ်ားသည ္ေလာင ္

စာေလးမ်ိဳးထတဲြင္ အခ်ိန္တုိတုိႏွင့္အျမင့္ဆံုးအပူဓါတ္ရွိသည ္ (၉.၁% အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ) (ပု ံ

၄)။ စပါးခြံသည ္ အျခားေသာေလာင္စာရင္းျမစ္မ်ားထက္စာလွ်င္သိသာထငရ္ွားစြာဘုိင္အိုခ်ာကုိ 

ပို၍ျမင့္သည္ ့ ႏႈန္းျဖင့္ထုတ္သည။္ ထ႔ိ ု

ေၾကာင့္ျပာလံုး၀မထုတ္သေလာက္ 

ျဖစ္သည ္(ဇယား ၁)။ 

ပံုပံုပံုပံု    ၃၃၃၃။။။။မီးေလာင္မႈ ျဖစ္စဥ္ ၅ခုအတြင္း ပ်မ္းမွ် 

တိုင္း တာမႈမ်ားမ ွ ေလာင္စာအမ်ိဳး အစား 

ေလးမ်ိဳးတြင္တစ္ခုစီ၏ အပူခ်ိန္မ်ဥ္းေကြးမ်ား။ 

မ်ဥ္းေကြးမ်ားကိုုလမ္တာဖန္းရွင္းကိုအသုံးျပဳ

ထားသျဖင္ ့ အထက္တြင္ ေဖၚျပထားသည္ ့

ကိန္းဂဏန္းတန္ဖိုးမ်ားႏငွ္ ့ ဆက္ႏြယ္မႈ မရွ ိ

ျခင္းလည္းျဖစ္ႏိုင္သည္။ 

 

 

 

အပူဓါတ္ထိေရာက္မႈျမင့္သည့္တန္ဖိုးမွာ ႏွစ္လုိဘြယ္ေကာင္းသည္။ ဂက္စီဖီယာမီးဖိုပုံစံအမ်ိဳး မ်ိဳး 

တုိ႔ သည ္ အပူဓါတ္ထိေရာက္မႈ ၃၀ မ ွ ၅၀%အထိရွိသည္။ အပူဓါတ္အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈသည ္

ေလာင္စာရင္းျမစ္၊ အစိုဓါတ္ပါ၀င္မႈႏွင့္ ပစၥည္း၏အသက္စသည္တုိ႔အေပၚတြင္မူတည္ေနေသာ ္

လည္း ကၽြန္ပ္တုိ႔၏စမ္းစပ္မႈမ်ားတြင ္အပူဓါတ္ထိေရာက္မႈ ၁၀%ထက္ပို၍တစ္ခါမွ်မရရိွခဲ့ပါ။ 

အခ်ိန္ (မိနစ)္ 

အ 

ပ ူ

ခ်ိန ္

ဒီ 

ဂရီ 

စ ီ

 

မတူေသာေလာင္စာမ်ား၏ 

ပ်မ္းမွ်အပူခ်ိန္ျပမ်ဥ္းေကြးမ်ား 

 ေလာင္စာမ်ားေလာင္စာမ်ားေလာင္စာမ်ားေလာင္စာမ်ား    

ေကာ္ဖီခြ ံ
ေျပာင္းရိုး 

စပါးခြ ံ

လႊစာ 



 

 

ပံုပံုပံုပံု    ၄၄၄၄။။။။ေလာင္စာအမ်ိဳးမ်ိဳးတုိ႔၏ အပူဓါတ္ ထိေရာက္မႈႏွင္ ့အျမင့္ဆံုးအပူခ်ိန။္ 

 

နိဂံုးနိဂံုးနိဂံုးနိဂံုး 

ကၽြန္ပ္တုိ႔သည္ ဤမီးဖိုပုံစ၏ံအပူူဓါတ္အက်ိိဳးသက္ေရာက္မႈ အျမင့္ဆံုးကုိေဖၚထုတ္ႏိုင္ရန-္ ထုိ႔ 

ေနာက္ေလာင္စာတစ္ခုစီ၏ ထိေရာက္မႈအျမင့္ဆံုးအရည္အတြက္ သုိ႔မဟုတ္ ထုထည္္ကုိ အဆံုး 

အျဖတ္ေပးႏိုင္ရန္ လက္ေတြ႔စမ္းသပ္မႈမ်ားဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္လုိအပ္ေကာင္း လုိအပ ္မည္။ 

သုိ႔ေသာ ္စမ္းသပ္ခဲ့သည့္ေလာင္စာအမ်ိဳးအစားမ်ားသည ္ေလာင္စာရင္းျမစ္အေနျဖင္ ့အသံုး ျပဳရန ္

သင့္ေလ်ာ္မႈရွိ၍ ဤေလ-အထက္သုိ႔တက္သည့္ပုံစံမ်ိဳးတြင ္ ေကာင္းမြန ္ လံုေလာက္စြာေလာင ္

မည္။ ေကာ္ဖီခြံ၊ လႊစာ၊ ေျပာင္းရုိးႏွင္ ့ စပါးခြံတုိ႔သည ္အေရွ႔ေတာင္အာရွေဒသမ်ားတြင္ရႏိုငသ္ည။္ 

ေစ်းမ ႀကီးပါ။ လြယ္ကူစြာလည္းရယူႏိုင္သည္။ မီးစရန္လြယ္၍ ဂက္စီဖီယာဟင္းခ်က္-မီးဖိုစနစ္မ်ား 

တြင ္ လွ်င္ျမန္စြာေလာင္ကၽြမ္းသည္။ စပါးခြံသည ္ အထူးေကာင္းမြန္သည္ ့ ေလာင္စာရင္းျမစ္ ျဖစ္ 

သည္မွာထင္ရွားသည္၊ ၎တုိ႔သည ္အျခားေသာေလာင္စာမ်ားထက္ ပိုမိုထိေရာက္စြာအက်ိဳး ရိွ၍ 

ဘုိင္အိုခ်ာဖန္တီးမႈပို၍ျမင့္မားသည။္ ရလဒ္မွာေျမႀကီးမ်ားကုိျပဳျပင္မႈျပဳလုပ္ရန္အတြက္ အသံုးျပဳႏိုင ္

သည့္စြန္႔ ပစၥည္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ 

ႏိုဗိုတယ္ရာဘုိင္အိုခ်ာဟင္းခ်က္-မီးဖိ၏ုအားနည္းခ်က္မ်ားကုိမွတ္တမ္းျပဳပါသည-္ ၁) မီးဖုိထသဲို႔ 

ေလာင္စာမ်ားကုိအရင္ျပည့္ေအာင္ထည့္ရသျဖင္ ့ ခ်က္ျပဳတ္ေနစဥ္အတြင္းေလာင္စာထပ္ထည္ ့

ရန္ခက္ခသဲည္၊  ၂) ခ်က္ေနစဥ္အတြင္းအပူခ်ိန္ကုိညွိရန္ခက္သည္၊ ၃) ဤသီးျခားအမ်ိဳးအစား 

ပုံစံသည ္ေအာက္မ ွေလကုိတြန္းထုတ္ရန္အတြက္ လွ်ပ္စစ္ကုိအဓိကထားရသည္ ့ လွ်ပ္စစ္ပန္ကာ 

ကုိအသံုးျပဳရသည္။ အျမန္ႏႈန္းကုိအတုိးအေလ်ာ့လုပ္ႏိုင္သည့္ပန္ကာသည ္ ေလေၾကာင္းကုိတုိး၍ 
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Thermal Efficiency of Fuel Types

Thermal Efficiency (%) Max Temperature (oC)

ေလာင္စာအမ်ိဳးအစားမ်ား၏ေလာင္စာအမ်ိဳးအစားမ်ား၏ေလာင္စာအမ်ိဳးအစားမ်ား၏ေလာင္စာအမ်ိဳးအစားမ်ား၏    အပူဓါတ္ထိေရာက္မႈအပူဓါတ္ထိေရာက္မႈအပူဓါတ္ထိေရာက္မႈအပူဓါတ္ထိေရာက္မႈ    

အပူဓါတ္အပူဓါတ္အပူဓါတ္အပူဓါတ္    

ထိေရာက္မႈထိေရာက္မႈထိေရာက္မႈထိေရာက္မႈ    %%%%    

အျမင့္ဆံုးအပူခ်ိန္အျမင့္ဆံုးအပူခ်ိန္အျမင့္ဆံုးအပူခ်ိန္အျမင့္ဆံုးအပူခ်ိန္    

(   (   (   (   ံံ ံံC)C)C)C) 

ေကာ္ဖီခြ ံ လႊစာ ေျပာင္းရိုး စပါးခြ ံ

အျအျအျအျမင့္ဆံုးအပူခ်ိန္မင့္ဆံုးအပူခ်ိန္မင့္ဆံုးအပူခ်ိန္မင့္ဆံုးအပူခ်ိန္((((ံံ ံံC)C)C)C)    အပူအပူအပူအပူဓါတ္ထိေဓါတ္ထိေဓါတ္ထိေဓါတ္ထိေရာရာရာရာက္မႈက္မႈက္မႈက္မႈ%%%%    
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