
မူရင်းမပျက်လက် တွစ့မ်းသပ်ခန်း 

 (Non-Destructive Testing Laboratory) 

 

နိဒါန်း 

 မူရင်းမပျက် လက် တွစ့မ်းသပ်ခန်း (Non-Destructive Testing - NDT 

Laboratory) ကိ ၁၉၉၃ ခနှစ်၌ ဗဟိသ တသနဌာန(Central Research Organization- 

CRO) တွင် အြပည်ြပည်ဆိင်ရာ အဏြမူစွမ်းအင် အဂျင်စီ (International Atomic 

Energy Agency- IAEA)၏ အကူအညီြဖင် ့စတင်တည် ထာင်ခဲ့သည်။ ယင်းအချိနမ်ှစ၍ 

လိအပ် သာ နည်းပညာအကူအညီများနှင့် စက်ကရိယာပစ္စည်းအ ထာက်အပ့များက ိ

အြပည်ြပည်ဆိင်ရာ အဏြမူစွမ်းအင် အဂျင်စီမ ှ အချိန်အား လျာ်စွာ ရရှိခဲ့သည်။ ၁၉၉၇ 

ခနှစ်တွင ် ဗဟိသ တသနဌာနအား သိပ္ပနှင့်နည်းပညာဝန် ကီးဌာနအြဖစ် တိးတက်ဖွဲ စ့ည်း 

ခ့ဲရာ၊ မရူင်းမပျက်စမး်သပ်စစ် ဆးသည့်ဌာနသည် ြမန်မာ့သိပ္ပနှင့်နည်းပညာသ တသဦးစီး 

ဌာန၏ ဌာနခွဲတစ်ခြဖစ် သာ ရူပ ဗဒနှင့် အင်ဂျင်နီယာသ တသနဌာန၏ ဓာတ်ခွဲခန်း 

တစ်ခအြဖစ် ဆက်လက်ရပ်တည်ခဲ့သည်။ ၎င်း နာက် ၂၀၀၅ ခနှစ်တွင် ဓာတ် ရာင်ြခည ်

အသးြပုမပါဝင်သည့်ဓာတ်ခဲွခန်းြဖစသ်ည့်အတွက် အဏြမူစွမ်းအင်ဦးစီးဌာနလက် အာက ်

သိ ့ ြပာင်း ရွ ခ့ဲ့ ပီး၊ အဏြမူစွမ်းအင်ဦးစီးဌာန(နတ် မာက်ရးခွဲ)၊ အမတ်ှ (၁၂၃)၊ နတ် မာက ်

လမ်း၊ ဗဟန်း မိုန့ယ်၊ ရန်ကန်၌ ဖွင့်လှစ်ထားရိှသည်။ 

 

ရည်ရွယ်ချက် 

 မူရင်းမပျက်တိင်းတာ သာ နည်းပညာ၊စက်ပစ္စည်းကိရိယာနှင့် စမ်းသပ်ခန်းများအား 

အသးြပု၍ နိင်င တာ်၏စက်မလက်မက များြဖစ်သည့်  စက်ရအလပ်ရများ၊ ပိ ့ ဆာင ်

ဆက်သွယ် ရးလပ်ငန်းများနှင့် ရနနှင့်သဘာဝဓာတ် ငွတ့းူ ဖာ် ရးလပ်ငန်းများအား 

မူရင်းမပျက်တိင်းတာသည့် ဝန် ဆာင်မများနှင့် နည်းပညာအကူအညီများကိ ပးြခင်းြဖင့် 

နိင်င တာ်ဖွ ဖိ့ုးတိးတက် ရးကိ တစ်ဖက်တစ်လမ်းမ ှအ ထာက်အကူြပုရန် ရည်ရွယ် သည်။ 

 

 

နည်းပညာ 



 မူရင်းမပျက်စမ်းသပ်သည့်နည်းပညာသည် အရာဝတ္ထ ုသိပ္ပဘာသာရပ်နှင့်သက်ဆိင်၍၊ 

အရာဝတ္ထ ုများနှင့် အစိတ်အပိင်းများ၏ သ ာန်တူညီမ၊ အရည်အ သွးနှင့် အသးြပုနိင်မ 

တိက့ိ စမ်းသပ် ပး သာနည်းပညာတစ်ခြဖစ်သည။် ယင်းနည်းပညာသည် အရာဝတ္ထ ုများ၏ 

ထင်ရှားသည့် အသွငမ်တူမများကိ စစမ်းတိင်းတာသည့်နည်းပညာတင်ိးနှင့်လည်း ဆက်စပ် 

လျက်ရိှသည်။ မရူင်းမပျက်စမ်းသပ်သည့်နည်းပညာဟူသည်မှာ  အရာဝတ္ထ ုများနှင့် စက် 

ကိရိယာ အစိတ်အပိင်းများ၏ အသးြပုနိင်မကိ ြပတ် တာက်၊အ နှာင့်အယှက်မြဖစ် စပဲ 

ယင်းတိ၏့ အြပစ်အနာအဆာတိကိ့ ရှာ ဖွစစ် ဆးသည့်နည်းလမ်းများကိ ဆိလိြခင်း 

ြဖစ်သည်။ 

 မူရင်းမပျက်စမ်းသပ်သည့်နည်းပညာများစွာရှိ သာ်လည်း စက်မက ၌ အဓကိ 

အားြဖင့် 

(၁) မျက်စိအြမင်ြဖင့်စမ်းသပ်ြခင်း( Visual Testing) 

(၂) ရဒီယိဂရပ်ဖီနည်းြဖင့် စမ်းသပ်ြခင်း( Radiographic Testing) 

(၃) အသလွန်လင်းြဖင့် စမ်းသပ်ြခင်း (Ultrasonic Testing) 

(၄) သလိက်မန်များြဖင့် စမ်းသပ်ြခင်း (Magnetic particle Testing) 

(၅) လပ်စစ်စီး ကာင်းြဖင့် စမ်းသပ်ြခင်း (Eddy current Testing) 

(၆) အ ရာင်ရှိ သာ(သိ)့ အလင်းြပန် သာ အရည်များြဖင့်စမ်းသပ်ြခင်း  ( Penetrant 

Testing) ဟူ၍ (၆) မျို းကိ တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် အသးြပုလျက်ရှိသည်။ 

 အသးြပု သာနည်းပညာကိလိက်၍ အရာဝတ္ထ ုများ၏ အတွငး်ပိင်း( internal)၊ 

မျက်နှာြပင်(surface) နှင့် မျက်နှာြပင်နား(sub-surface)ရှ ိ အြပစ်အနာအဆာများ 

(defects)၊ အသင်ွမတူညီမများ(discontinuities) နှင့် အထူ(thickness)ကိ စမ်းသပ ်

စစ် ဆးနိင်သည်။  မူရင်းမပျက်စမ်းသပ်သည့် နည်းပညာများကိ ကန်ကမ်းပစ္စည်းများ၊ 

ထတ်ကန်ပစ္စည်းများနှင့် စက်ပစ္စည်းအစိတ်အပိင်းများအား စမ်းသပ်စစ် ဆးရန ်  အသးြပု 

ကသည်။  

 မူရင်းမပျက်စမ်းသပ်သည့် နည်းပညာဝန် ဆာင်မများသည ် ထတ်ကန်ပစ္စည်း၏ 

အရည်အ သွးယကည်စိတ်ချရမကိ သချာ စြခင်း၊ မ တာ်တဆအန္တရာယ်ြဖစ်ပွားမများက ိ

ကာကွယ်နိင်ြခင်းနှင့် လူတိ၏့အသက်ကိကယ်ဆယ်နိင်ြခငး်၊ ထတ်လပ်မလိအပ်ချက်၏ 



လက်ခနိင်သည့်အ နအထားကိဆးြဖတ်ြခင်း၊ ပစ္စည်းများ၏ ြပန်လညြ်ပုြပငရ်မည့် အ ြခခ 

အချကအ်လက်များကိ ရှာ ဖွ ပးနိင်ြခင်းနှင့် ကန်ထတ်လပ်မစရိတ်များကိ လျာ့ချ၍ အသး 

ြပုသူများ အကျို းရှိ စြခင်း စသည့်အကျို းရလဒ်များနှင့် ဆက်စပလ်ျကရ်ှိသည်။ 

စက်ပစ္စညး်ကိရိယာများ 

 မူရင်းမပျက်စမ်းသပ်စစ် ဆးသည့်ဌာနတွင် ယခလက်ရှိ၌ အာက်ပါစမ်းသပ ်

စစ် ဆးမများအတွက် စက်ပစ္စညး်ကိရိယာများထားရိှသည်။ ယင်းတိမ့ာှ- 

(၁) ရဒီယိဂရပ်ဖီနည်းြဖင့် စမ်းသပ်သည့်ကိရိယာများ 

     - Portable X-Ray set Site-X D3006 with control machine Site X SCU 286 

(၂) အသလွန်လင်းြဖင့် စမ်းသပ်သည့်ကိရိယာများ 

    - Ultrasonic Flaw Detector DIO-562, Thickness gauge DG 40B နှင့် 

      WT 630  

(၃) သလိက်မန်ြဖင့် စမ်းသပ်သည့်ကိရိယာများ 

    - MAGNAFLUX magnetic yoke and bench type,  

    -Defect Detector Stressvision 2 

(၄) လပ်စစ်စီး ကာင်းြဖင့် စမ်းသပ်သည့်ကိရိယာများ 

     - Crack Tester  စသည်တိြ့ဖစ်သည်။ 

 

လပ်ငန်း ဆာင်ရွက်မများ 

(၁) ဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းများ  

- မူရင်းမပျက်စမ်းသပ်စစ် ဆးသည့်ဝန် ဆာင်မများအား စက်ရအလပ်ရများမှ လိအပ်သည့် 

အခါတွင် ဆာင်ရွက် ပးြခင်း( အဓိကအားြဖင့် ရဒီယိဂရပ်ဖီနှင့် အသလွန်လင်းစမ်းသပ်မ 

များ) ြပုလပ်ြခင်း။ 

 



(၂) နည်းပညာြဖန် ့ ဝမများ  

-  အခါအား လျာ်စွာ မူရင်းမပျက်စမ်းသပ်စစ် ဆးသည့်နည်းပညာသင်တန်းများ၊ စာတမ်း 

ဖတ်ပွဲများနှင့် ဆွး နွးပွဲများကိ မိမိဌာနတွင်း၌သာမက အြခားဦးစီးဌာနများနှင့် အဖွဲအစည်း 

များတွင်ပါ  ြပုလပ် ပးြခင်း။ 

- ဝန်ကီးဌာနတွင်း နည်းပညာတက္ကသိလ်များမ ှ ဘွဲ ့ကို၊ဘွဲလ့ွန်သင်တန်းသားများ၏ 

သ တသနစာတမ်းများအတွက် မူရင်းမပျက်စမး်သပ်စစ် ဆးသည့်နည်းပညာများြဖင့် 

သ တသနြပုလပ်ရာတွင ်ကူညီ ဆာင်ရွက် ပးြခင်း။ 

-    သိပ္ပနှင့်နည်းပညာဆိငရ်ာ ြပပွဲများနှင့် စာတမ်းဖတ်ပွဲများတွင ်မူရင်းမပျက်စမ်းသပ်သည့် 

နည်းပညာများအ ကာင်းြပသ ဆွး နွးြခင်း။ 

(၃) နည်းပညာပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်မများ 

- အြပည်ြပည်ဆိင်ရာ အဏြမူစွမ်းအင် အဂျင်စ ီ  (IAEA) နှင့် သိပ္ပနှင့်နည်းပညာ 

၀န်ကီးဌာနတိ ့ နည်းပညာပူး ပါင်း ဆာင်ရွက် ရးအစီအစဉ်အရ NDT 

နည်းပညာဆိင်ရာ သင်တန်းများ၊ လ့လာ ရးခရီးများ၊ 

အလပ်ရ ဆွး နွးပဲွများနှင့် အစည်းအ ဝးများသိ ့

သွား ရာက်တက် ရာက်် ြခင်းြဖင့် 

နည်းပညာနှင့်စက်ပစ္စည်းအကူအညီများ ရရှိ စရန် ဆာင်ရွက် ြခင်း။ 

 

(၄)နည်းပညာဖွ ဖိုးတးိတက် ရး ဆာငရွ်က်မများ 

-  အဆင့်ြမင့် မူရင်းမပျက်စမ်းသပ်စစ် ဆးသည့်နည်းပညာများ (Advanced NDT 

Techniques) ြဖစ်သည့် - 

* ဒီဂျစ်တယ် ရဒီယိဂရပ်ဖီနည်းပညာ (Digital Industrial Radiography- DIR) နှင့် 

ကွန်ပျူတက်တိမိဂရပ်ဖီနည်းပညာ (Computed Tomography- CT) 

* အချိန်နှင့်တ ြပးညီရလဒသ်ိနိင်သည် ့ရီယယ်တိင်း ရဒီယိဂရပဖီ်နည်းပညာ ( Real Time 

Radiography- RTR)၊ 



*စွမ်းအားြမင့် ဓာတ် ရာင်ြခည်များက ိအသးြပုသည့် စွမ်းအားြမင့် အိပ်စ် ရာင်ြခည် (High 

Energy X-Ray- Linear Accelerator) နင့်ှ စမွ်းအားြမင့်ဂမ်မာ ရာင်ြခည်( High 

Energy Gamma-Ray ) များ ၊ 

* ခတ်မီအသလွန်လင်းနည်းပညာများြဖစ်သည့် Phased Array Method (PA) and 

Time of Flight Diffration (TOFD) များ စသည်တိက့ ိ လ့လာဆည်းပူး၍ လိအပ် 

သာအချိနတွ်င် စမ်းသပ် ဆာင်ရွက်နိင်ရန် ြပင်ဆင်ထားရှိြခင်း။ 

 

 အထက်ပါလပ်ငန်းများကိ မိမိတိဌ့ာန၏လမ်းညွန်မနှင့်အည ီ

လပ်ကိင် ဆာင်ရွက် လျက်ရှိ ပါသည်။ 

 

 

နိဂး 

 မိမိတိဌ့ာနအ နြဖင့် NDT နည်းပညာများြဖင့် 

လိအပ် သာစက်ရအလပ်ရများသိ ့  ဝန် ဆာင်မများကိ ထိထိ ရာက် ရာက် ပးနိင်ရန်နငှ့် 

NDT နည်းပညာများကိ အသးြပု လျက်ရှိ သာဌာနများသိ ့ NDT နှင့် 

Advanced NDT တိ၏့ နည်းပညာနှင့်သတင်းအချက် 

အလက်များြဖန် ့ ဝ ပးရန်တိအ့ြပင်၊ ြမန်မာနိင်ငရှိ အစိးရနှင့်ပဂ္ဂလိက NDT 

လပ်ငန်းဌာန များနှင့် အြပန်အလှန် နည်းပညာ၊ ဗဟသတဖလှယ် ပီး 

ပူး ပါငး် ဆာင်ရွက်နင်ိ ရးအတွက် ခိင်မာသည့် မူရင်းမပျက်စမ်းသပ်စစ် ဆးသည့် 

အဖဲွအ့စည်း (Non-Destructive Testing –NDT Society) တစ်ခဖွဲ စ့ည်းသွားရန ်

စသည့်လပ်ငနး် ဆာင်တာများကိ မိမိတိဌ့ာန၏ လမ်းညွန်မနှင့်အည ီ

ဆက်လက်လပ်ကိင် ဆာင်ရွက်သွားမည်ြဖစ်သည်။ 
 

 

 

 



 

  


