床上操作式クレーン運転
技能講習
用語集

မြေ�ေပြ�င််ထိန်း
ိ း�ချုု�ပ််မှုု ကရိိန်းး� အသုံးး�� ချျ
စွွမ်းး�ရည်် လက််တွေ့�့�လေ့�့ကျျင့််�မှုုသင််တန်းး�
ခက််ဆစ်် အဘိိဓာာန််

ビルマ語版 မြ�န််မာာ

ဂျျပန််ဘာာသာာ

အသံံထွက်
ွ ်

アイスプライス

ai supuraisu

アウトリーチ

ကွွင်းး�ပုံံကျ
� ျစ််ထားး�သည့််�ကြိုး�း��

autorichi

ကရိိန်းး�လက််တံံ ဆန့််�ထုုတ််

悪天候

akutenko

圧縮荷重

asshuku kaju

圧縮止め

ဖိိဝန််

asshuku dome

当て物

ပိုု�က််ဆက််

atemono

アンカー

အမာာခံံ

anka

安全荷重

ကျော�ာ�က််ဆူး�း

anzen kaju

安全係数

ဘေး�းကင်းး�ဝန််

anzen keisu

ဘေး�းကင်းး�လုံံခြုံ� �ံ�ရေး�း အခြေ�ေခံံ

安全装置

anzen sochi

安定

antei

異常発見時の措置

ijo hakken ji no
sochi

１電動機式

ichi dendoki shiki မော်�်�တာာ 1 လုံးး�� စနစ််

アース

１日の作業の流れ

asu

မြ�န််မာာ
မြေ�ေစိုု�က််ကြိုး�း��နေ�ရာာ

နိုုင်
� ်မှုု
ရာာသီီဥတုု ဆိုးး��ရွား��းမှုု

အချျက််
ဘေး�းကင်းး�လုံံခြုံ� �ံ�ရေး�း
ကိိရိိယာာ
တည််ငြိ�ိမ််မှုု
ပုံံ�မှန်
ှ ်မဟုုတ််သည််ကို�ု တွေ့�့�
လျှှင်် တိုု�င်းး�တာာပေး�းသည််

逸走防止装置

ichinichi no
တစ််နေ့�့တာာ လုုပ််ငန်းး�စဉ််
sagyo no nagare
isso boshi sochi လေ�ခုုခံံမှုု ဘေး�းကင်းး�

移動式クレーン

idoshik ikuren

イヤ

iya

ကိိရိိယာာ
ရွေ့�့�လျားး�� ကရိိန်းး�
လျှှပ််စစ််ဖြ�န့််�ဖြူး�း�ရေး�းစနစ််
လိုု�င်းး�

ဂျျပန််ဘာာသာာ
インチング

အသံံထွက်
ွ ်
inchingu

မြ�န််မာာ
လက််မစနစ််ဖြ�င့့်�
တိုု�င်းး�တာာခြ�င်းး�

インバータ制御

imbata seigyo

ウエイト式外れ止
め装置
ウォームギア

ueitoshiki
hazuredome
sochi
uomu gia

ウォーム歯車

uomu haguruma ကြိုး�း��လိိမ်် ဂီီယာာ

渦電流ブレーキ制
御

အင််ဗာာတာာ ထိိန်းး�ချုု�ပ််မှုု
အလေး�းချိိ�န််အသုံးး��ပြု�ု ချျက််ချျ
စနစ််
ကြိုး�း��လိိမ်် ဂီီယာာ

uzu denryu
bureki seigyo

ဝဲဲလျှှပ််စီးး� ဘရိိတ်် ထိိန်းး�ချုု�ပ််မှုု
အရွေ့�့� ပွွတ််မှုုအားး�

エコライザシーブ

undo masatsu
ryoku
ekoraiza shibu

Ｓより

esu yori

追いノッチ

oi notchi

横行

oko

横行装置

ကန့််�လန့််�ဖြ�တ််

oko sochi

ကန့််�လန့််�ဖြ�တ််တိုု�င်းး�တာာမှုု

押しボタン

oshi botan

おもり

omori

ガイデリック

အလေး�းချိိ�န််

gaiderikku

掛け数

ကြိုး�း��ဆိုု�င်းး� ဝန််ချီီ�စက််

kakesu

かご形誘導電動機

ကြိုး�း�� အရေ�အတွွက််

kagogata yudo
dendoki

ရှှဉ့််�လော�ာင််အိိမ််ပုံံစံ
� ံ လျှှပ််စစ််

かさ歯車

kasa haguruma

အနား�းစော�ာင်းး� ဂီီယာာ

運動摩擦力

စနစ််

ညှိိ�ပေး�းသည့််� စက််သီးး�
S ပုံံသ
� ဏ္ဌာာ�န်် ကြိုး�း��ကျျစ််နည်းး�
လမ်းး�
ဗွီီ�ပုံံ�သဏ္ဌာာ�န််အထစ််

ကိိရိိယာာ
နှိိ�ပ််ခလုုတ််

ညှို့့��� မော်�်�တာာ

ဂျျပန််ဘာာသာာ

အသံံထွက်
ွ ်

形くずれ

katakuzure

片フック

ပုံံ�ပျျက််ခြ�င်းး�

kata fukku

カップリング

ချိိ�တ််တစ််ခုုတည်းး�

kappuringu

過負荷防止装置

ကြား�း�ဆက််ပစ္စစည်းး�

kafuka boshi
sochi
kabe kuren

ဝန််ပိုု� တားး�ဆီးး� ကိိရိိယာာ

荷重

壁クレーン

kaju

မြ�န််မာာ
ဝန််

နံံရံံကပ်် ကရိိန်းး�

カム形リミット
スイッチ

kamugata rimitto ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�ဖုုများ�း�ပါါရှိိ�သည့််�
suicchi
အလိုု�အလျော�ာ�က်် ဖွွင့််�ပိိတ််

緩始動方式

kanshido hoshiki အချိိ�န််အလိုု�က်် စက််နှိုးး��စနစ််

緩衝材

ခလုုတ််

kansho zai

緩衝装置

ကြား�း�ခံံပစ္စစည်းး�

kansho sochi

間接式

ဒဏ််ခံံကိိရိိယာာ

kansetsu shiki

間接制御方式

သွွယ််ဝို�က်
ု ် အမျိုး�း��အစား�း

kansetsu seigyo သွွယ််ဝို�က်
ု ် ထိိန်းး�ချုု�ပ််ကိိရိိယာာ
hoshiki
အမျိုး�း��အစား�း

感電

kanden

機械式荷重検出器

လျှှပ််စစ််ရှော့�့��ခ််

kikai shiki kaju
kenshutsuki

စက််မှုပို
ု �င်း
ု း�ဆိုု�င််ရာာ

機上運転式

kijo unten shiki

အလိုု�အလျော�ာ�က််ထိိန်းး�ချုု�ပ််မှုု

起動回数カウン
ター
起伏

kido kaisu kaunta စတင််မှုု တိုု�င်းး�တာာကိိရိိယာာ

基本安全荷重

kihon anzen kaju စံံပြု�ု ဘေး�းကင်းး� ဝန််

ဝန််ထော�ာက််လှမ်းး
ှ �မှုုကိိရိိယာာ
အမျိုး�း��အစား�း

kifuku

ဝန််မခြ�င်းး�

ဂျျပန််ဘာာသာာ

အသံံထွက်
ွ ်

逆転操作

gyakuten sosa

逆巻き

နော�ာက််ပြ�န််လုုပ််ဆော�ာင််မှုု

gyaku maki

キャブタイヤ
ケーブル給電

နော�ာက််ပြ�န််ရစ််ပတ််ခြ�င်းး�

kyabu taiya
keburu kyuden

cabtyre ပါါဝါါကေ�ဘယ််လ််

給油

kyuyu

給油装置

ချော�ာ�ဆီီထိုးး��ခြ�င်းး�

kyuyu sochi

強風

ချော�ာ�ဆီီထိုးး��ကိိရိိယာာ

kyofu

共用保護盤

လေ�ပြ�င်းး�

kyoyo hogo ban

မျှှဝေ� ကာာကွွယ််ရေး�း ဘော�ာင််

許容応力

kyoyo ryoku

キンク

kinku

基本心得

kihon kokoroe

မြ�န််မာာ
အခြေ�ေခံံ လုုပ််ငန်းး�စည်းး�မျျဉ်းး�

ကြိုး�း��

ကွွက််
ခွွင့့်�ပြု�ုနိုုင်
� ်သည့့်� ဖိိညှှပ််အားး�
ဝါါယာာကြိုး�း��များ�း� ထိိခိုု�က််မှုု
ခံံနိုင်
ု� ်ရည််ရှိိ�ရန်် လိိမ််ထားး�
ခြ�င်းး�

くさび止め

kusabi dome

駆動輪

kudo rin

クラブトロリ

kurabu torori

クラブトロリ式
天井クレーン

kurabu torori
မော်�်�တာာကရိိန်းး�
shiki tenjo kuren
လက််တွွန်းး�လှှည်းး�ပါါရှိိ�သည့််�

သပ််ထိိန်းး�
အင််ဂျျင််မှမော
ှ �ာင်းး�နှှင််သည့့်�
ဘီးး�
မော်�်�တာာပါါရှိိ�သည့််� ကရိိန်းး�
လက််တွွန်းး�လှှည်းး�

အပေါ်�်တက််၊ အော�ာက််ဆင်းး�
ကရိိန်းး�

ဂျျပန််ဘာာသာာ

クラブトロリ式
橋形クレーン

အသံံထွက်
ွ ်

kurabut orori
shiki hashigata
kuren

မြ�န််မာာ
မော်�်�တာာကရိိန်းး�
လက််တွွန်းး�လှှည်းး�ပါါရှိိ�သည့််�
ဘေး�းနှှစ််ဖက်် ဖရိိန််ပါါသည့််�
တံံတားး�ပုံံ�စံံကရိိန်းး�

グリースカップ

gurisu kappu

グリースニップル

gurisu nippuru

グリッド形抵抗器

guriddo gata
ဂရစ်် ရီီစစ္စစတာာ
teikoki
kuren unten sha ကရိိန်းး� မော�ာင်းး�သူူ

クレーン運転者
クレーンガーダー

kuren gada

အမဲဲဆီီ ထည့််�ခွွက််
အမဲဲဆီီထိုးး��ခေါ�ါင်းး�

ကရိိန်းး� သံံကူူကွန်
ွ ်ကရစ််
ယက််မ

クレーン管理者

kuren kanrisha

クレーン保守担当
者
クローラクレーン

kuren hoshu
tantosha
kurora kuren

ကရိိန်းး� ထိိန်းး�သိိမ်းး�သူူ

傾斜角

keisha kaku

警報装置

တိိမ်းး�စော�ာင်းး�ထော�ာင့််�

keiho sochi

警報用ボタン付き
ペンダントスイッ
チ
月例自主検査

အချျက််ပေး�းစနစ််

keiho yo botan
tsuki pendanto
suicchi
getsurei jishu
kensa

အချျက််ပေး�းခလုုတ််ပါါရှိိ�သည့််�

検査証

kensa sho

減速比

စစ််ဆေး�းခွင့်
ွ ်�ရ လက််မှတ်
ှ ်

gensoku hi

ပြု�ုပြ�င််ထိိန်းး�သိိမ်းး�ရေး�းအဖွဲ့့��

ချိိ�န်းး�တပ််ယာာဉ်် ကရိိန်းး�

ချိိ�တ််ဆွဲဲ�ခလုုတ််
လစဉ်် ကိုု�ယ််တို�င်
ု ် စစ််ဆေး�း
ခြ�င်းး�
စက််တစ််ခုုအတွွက်် ကျွေး�း�
သော�ာအရွွယ််အစား�းနှှင့််�
ထုုတ််လုုပ်သော�
်
ာအရွွယ််အစား�း
တို့့��အချိုး�း��

ဂျျပန််ဘာာသာာ

အသံံထွက်
ွ ်

公称電圧

kosho denatsu

こう配座金

kobai zagane

降伏点

kofuku ten

交流

koryu

合力

လျှှပ််စီးး�ကြော��ာင်းး� (AC)

go ryoku

コーンブレーキ

ပေါ�ါင်းး�စုုအားး�

kon bureki

子なわ

ကတော့�့�ပုံံဘရိိတ်
�
်

konawa

転がり軸受

လွွန်းး�

korogari jikuuke

လည််ပတ််သံံမဏိိဘီးး�များ�း�ပါါရှိိ�

転がり摩擦力
サーマルユニット

korogari masatsu လိိမ့််�သည့််� ပွွတ််မှုုအားး�
ryoku
samaruy unitto
အပူူနှှင့််�သက််ဆို�င်
ု ်သည့််�

災害事例

saigai jirei

座金

zagane

作業者の運搬等

sagyosha no
unpan to

အလုုပ််သမား�းသယ််ယူူ

作業範囲

sagyo hani

လုုပ််ဆော�ာင််မှုု

作業半径

sagyo hankei

合金止め

gokin dome

မြ�န််မာာ
သတ္တုု�စပ်် အထိိန်းး�ကိိရိိယာာ
အမှှန််ပမာာဏနှှင့််�တူူညီီသော�ာ
ဗို့့��အားး�
သပ််ပုံံသ
� ဏ္ဌာာ�န််ပြု�ုလုုပ််ထားး�
သည့််� သံံမဏိိပြား�း�
ယွွင်းး�မှှတ််

သည့််� ဘယ််ရင််

ယူူနစ််
စက််ရုံတွ
ံ� ွင်းး� မတော်�်�တဆမှုု
များ�း�
ဝါါရှာာ�
ပို့့��ဆော�ာင််ရေး�း
အတိုု�င်းး�အတာာ
လုုပ််ငန်းး�ဆော�ာင််ရွွက််သည့််�
ဧရိိယာာ

ဂျျပန််ဘာာသာာ

作業前打合せ

အသံံထွက်
ွ ်

サスペンション式
ホイスト
サドル

sagyo mae
uchiawase
sasupenshon
shiki
sasupenshon
shiki hoisuto
sadoru

作用線

sayo sen

サスペンション式

မြ�န််မာာ
အကြို�ု�အစည်းး�အဝေး�း
ဆိုု�င်းး�ထိိန်းး� အမျိုး�း��အစား�း
ဆိုု�င်းး�ထိိန်းး� ဝန််ချီီ�စက််
ကုုန်းး�နှီးး��/ထိုုင်
� ်ခုံံ�
အားး�တစ််ခုု၏ဦးးတည််ချျက််
အရာာဝတ္ထုု�တစ််ခုုသို့့�
သက််ရော�ာက််မှုု

作用点

sayo ten

三相交流

sanso koryu

三相誘導電動機

sanso yudo
dendoki

three-phase လျှှပ််စစ််ညှို့့���

シーブ

shibu

資格

စက််သီးး�

shikaku

地切り

အရည််အသွေး�း� ပြ�ည့််�မီီခြ�င်းး�

jigiri

軸

ဒေါ�ါင််လို�က်
ု ်မတင််မှုု

jiku

軸受

ဝင််ရိုးး��

jiku uke

軸継手

ဘယ််ယာာရင််

jiku tsugite

ဝင််ရိုးး��ရှှပ်် ချိိ�တ််ဆက််မှုု

舌付き座金

shita tsuki
zagane

実効値

jikko chi

質量

shitsuryo

အားး�သက််ရော�ာက််သည့့်�
နေ�ရာာ
three-phase AC
မော်�်�တာာ

ပစ္စစည်းး�
နပ််မလျော့�့��စေ�ရန််ကာာကွွယ််
သည့််� စပရိိန််ဝါါရှာာ�
သက််ရော�ာက််မှုတ
ု န််ဖိုးး��
ဒြ�ပ််ထုု

ဂျျပန််ဘာာသာာ

အသံံထွက်
ွ ်

ジブ上げ

jibu age

ジブ起し

jibu okoshi

ジブクレーン

jibu kuren

ジブ下げ

jibu sage

ジブ伏せ

jibu fuse

遮断器

shadanki

車輪

sharin

車輪止め

ဘီးး�

sharin dome

重錘

ဂျျမ်းး�တုံးး��

jusui

重錘形リミット
スイッチ

အလေး�းချိိ�န််

jusui gata rimitto အလေး�းချိိ�န််အသုံးး��ပြု�ု
suicchi
အလိုု�အလျော�ာ�က်် ဖွွင့််�ပိိတ််

集中給油式
従動輪

shuchu kyuyu
shiki
ju dorin

重量

juryo

手動チェーン
ブロック

shudo cheen
burokku

始動方式

shido hoshiki

မြ�န််မာာ
စက််နှိုးး��စနစ််
ဝန််ချီီ�စက််၏ ထိုးး��ထွွက််နေ�
သော�ာလက််တံံ
မြှ�ှင့််�တင််မှုု လက််တံံ
အစွွန်းး�ထွွက််လက််တံံပါါသည့််�
ကရိိန်းး�
လက််တံံပါါကရိိန်းး�၏
အော�ာက််ခြေ�ေပို�င်း
ု း�
လက််တံံပါါကရိိန်းး�၏
အော�ာက််ခြေ�ေပို�င်း
ု း�
ဆားး�ကစ််ဘရိိတ််ကာာ

ခလုုတ််
ဗဟိုု� ချော�ာ�ဆီီပေး�းပို့့��မှုုစနစ််
အင််ဂျျင််မှမော
ှ �ာင်းး�နှှင််သည့့်�
ဘီးး�
အလေး�းချိိ�န််
လက််ဖြ�င့်�ပြု�ုလုုပ်
်
်ရသည့််� ချိိ�န်းး�
ဘလော့�့� (ကရိိန်းး�)

ဂျျပန််ဘာာသာာ
瞬間風速

အသံံထွက်
ွ ်

shunkan fusoku

မြ�န််မာာ
ရုုတ််ခြ�ည်းး�ပြော��ာင်းး�လဲဲသည့််�
လေ�တိုု�က််နှုန်းး
ု �

上下限リミット
スイッチ

jokagen rimitto
suicchi

衝突防止装置
心綱

shototsu boshi
sochi
shinzuna

シンブル付
スプライス

shimburu tsuki
supuraisu

ကွွင်းး�အခံံပါါသည့််� ကွွင်းး�ပုံံ�

スチフレッグ
デリック

suchifureggu
derikku

နော�ာက််ဆွဲဲ�တိုု�င််နှှစ််ချော�ာ�င်းး�ပါါ

すて巻き

sutemaki

ストランド

sutorando

スパン

လွွန်းး�

supan

スプリング式
外れ止め装置

သက််တမ်းး�

supuringu shiki
hazuredome
sochi

စပရင််အသုံးး��ပြု�ု

スプリングナット

supuringu natto

すべり軸受

suberi jikuke

スリップリング

surippu ringu

အလိုု�အလျော�ာ�က်် ဖွွင့််�ပိိတ််
ခလုုတ််
တိုု�က််မိိမှုု ဒဏ််ခံံကိိရိိယာာ
အူူတိုု�င််
ကျျစ််ထားး�သည့််�ကြိုး�း��
သည့််� ကရိိန်းး�
မူူလသတ််မှှတ််လို�င်း
ု း�

အလိုု�အလျော�ာ�က််ဖွင့်
ွ ်�/ပိိတ််
ခလုုတ််
စပရင််မူူလီီခေါ�ါင်းး�
လမ်းး�ကြော��ာင်းး�လျှော�ာ�ပေါ်�် သုံးး��
သည့််� ဘယ််ရင််
တူူညီီသော�ာဝင််ရိုးး��ပေါ်�်တွွင််
လည််ပတ််သော�ာကွွင်းး�
ဂျျင််နရေ�တာာတစ််ခုု၏
လျှှပ််စစ််ဓာာတ််ထွက်
ွ ်သည့််�
ပစ္စစည်းး�

ဂျျပန််ဘာာသာာ

အသံံထွက်
ွ ်

静止摩擦力

seishi masatsu
ryoku

ကိုု�ယ််ထည််နှှစ််ခုုအကြား�း�

性能検査

seino kensa

စွွမ်းး�ဆော�ာင််ရည််စစ််ဆေး�း

性能等の理解

seino to no rikai

積載形トラック
クレーン

sekisai gata
torakku kuren

ထရပ််ကားး�တွွင််တင််ဆော�ာင််

絶縁抵抗測定器

zetsuen teiko
sokuteiki

လျှှပ််ကာာ ခုုခံံမှုု တိုု�င်းး�တာာရေး�း

Ｚより

zetto yori

絶縁トロリ線

zetsuen torori
sen

切断荷重

setsudan kaju

接地

secchi

接点溶着検出装置

setten yochaku ဂဟေ�ထိိစပ််မှုု ထော�ာက််လှမ်းး
ှ �
kenshutsu sochi
ကိိရိိယာာ

静荷重

旋回

sei kaju

senkai

မြ�န််မာာ
တည််ငြိ�ိမ််သည့််� ဝန််
ပွွတ််အားး�
ခြ�င်းး�
စွွမ်းး�ဆော�ာင််ရည်် နား�းလည််မှုု
ထားး�သည့််� ကရိိန်းး�
ကိိရိိယာာများ�း�
Z ပုံံသ
� ဏ္ဌာာ�န်် ကြိုး�း��ကျျစ််မှုု
နည်းး�လမ်းး�
အကာာပါါသည့််� ထရော်�်�လီီ
ဝိုု�င််ယာာကြိုး�း��
ခံံနိုင်
ု� ်ဝန်် (ဖြ�တ််အားး� ဝန််)
မြေ�ေစိုု�က််ကြိုး�း��ချျခြ�င်းး�

ဒေါ�ါင််လို�က်
ု ် (သို့့��) ရေ�ပြ�င််ညီီ
အတိုု�င်းး�လည််ပတ််ခြ�င်းး�

走行

soko

走行装置

soko sochi

速度制御方式

အရွေ့�့� ကိိရိိယာာ

sokudo seigyo
hoshiki

မြ�န််နှုန်းး
ု �ထိိန်းး�ချုု�ပ််မှုု အမျိုး�း��

ソケット止め

soketto dome

ဆော့�့�ကတ်် ထိိန်းး�

ရွေ့�့�လျားး��ခြ�င်းး�

အစား�း

ဂျျပန််ဘာာသာာ

အသံံထွက်
ွ ်

素線の切断

ဝိုု�င််ယာာကြိုး�း�� ဖြ�တ််ခြ�င်းး�

退避

sosen no
setsudan
taihi

立入り禁止

tachiiri kinshi

玉掛け

အဝင်် မရှိိ�ပါါ

tamagake

玉掛け作業責任者

သိုု�င်းး�ကြိုး�း��တွွင််ချိိ�တ််ခြ�င်းး�

tamagake sagyo သိုု�င်းး�ကြိုး�း��တွွင််ချိိ�တ််သည့််�
sekininsha
အလုုပ််ကြီး�း�ကြ�ပ််ရေး�းမှူးး��

素線

玉掛け用具

sosen

မြ�န််မာာ
ဝိုု�င််ယာာ

ကုုန််စင််အော�ာင််ထုုတ််ခြ�င်းး�

tamagake yogu

単相交流

သိုု�င်းး�ကြိုး�း��

tanso koryu

チェーンの伸び

single-phase AC

cheen no nobi

力

ချိိ�န်းး�ကြိုး�း��ဆန့််�ထုုတ််နိုု�င််မှုု

chikara

力の大きさ

အားး�

chikara no okisa သက််ရော�ာက််အားး�၏

力の向き

chikara no muki

張力

choryoku

張力係数

choryoku keisu

直接制御方式

ဆွဲဲ�ဆန့််�အားး� အခြေ�ေခံံအချျက််

chokusetsu
seigyo hoshiki

တိုု�က််ရို�က်
ု ် ထိိန်းး�ချုု�ပ််မှုု အမျိုး�း��

直働式

chokudo shiki

ဝန်် တိုု�က််ရို�က်
ု ်ချိိ�တ််ဆက််

直流

chokuryu

直径の減少

chokkei no
gensho

ပမာာဏ
သက််ရော�ာက််အားး�၏
ဦးးတည််ချျက််
ဆွဲဲ�ဆန့််�အားး�

အစား�း
မော�ာင်းး�နှှင််မှုု အမျိုး�း��အစား�း
တိုု�က််ရို�က်
ု ် လျှှပ််စီးး� (DC)
လျှော့�့��ချျထားး�သည့််� အချျင်းး�

ဂျျပန််ဘာာသာာ

အသံံထွက်
ွ ်

つり上げ装置

tsuriage sochi

つり角度

ချိိ�တ််ဆွဲဲ� မ တင််မှုု ကိိရိိယာာ

tsuri kakudo

つりチェーン

ချိိ�တ််ဆွဲဲ�ထော�ာင့််�

tsuri cheen

定格荷重

ချိိ�န်းး�ကြိုး�း��

teikaku kaju

定格速度

သတ််မှှတ်် ဝန််နှုုန်းး�ထားး�

teikaku sokudo

定期自主検査

သတ််မှှတ်် အလျျင််နှုန်းး
ု �ထားး�

teiki jishu kensa

ကိုု�ယ််တို�င်
ု ် ပုံံမှ
� န်
ှ ် စစ််ဆေး�း

抵抗

teiko

ディスクブレーキ

disuku bureki

デリック

ဘရိိတ််ပြား�း�

derikku

テルハ

ဝန််ချီီ�စက််

teruha

電圧

လျှှပ််စစ််သုံးး�� ဝန််ချီီ�စက််

denatsu

電気式荷重検出器

ဗို့့��အားး�

denki shiki kaju
kenshutsuki

ဝန်် အီီလက််ထရော�ာနစ််

点検

tenken

電磁式ディスク
ブレーキ

စစ််ဆေး�းခြ�င်းး�

denji shiki disuku လျှှပ််စစ််သံံလို�က်
ု ် ဘရိိတ််
bureki
ပြား�း�

つり上げ荷重

電磁接触器

tsuriage kaju

မြ�န််မာာ
မ တင််ထားး�သည့််�ဝန််

ခြ�င်းး�
ခုုခံံအားး�

ထော�ာက််လှမ်းး
ှ �မှုုကိိရိိယာာ

denji sesshokuki လျှှပ််စစ််သံံလို�က်
ု ် ဆက််သွယ်
ွ ်

電磁ブレーキ

denji bureki

天井クレーン

tenjo kuren

電動機

dendoki

မှုုကိိရိိယာာ
လျှှပ််စစ််သံံလို�က်
ု ် ဘရိိတ််
အပေါ်�်တက််၊ အော�ာက််ဆင်းး�
ကရိိန်းး�
မော်�်�တာာ

ဂျျပန််ဘာာသာာ

အသံံထွက်
ွ ်

電動油圧押上機
ブレーキ制御

dendo yuatsu
လျှှပ််စစ်် ဟိုု�က််ဒရော�ာလစ််
oshiageki bureki
ဘရိိတ််ထိိန်းး�ချုု�ပ််မှုု
seigyo
denryu
လျှှပ််စီးး�

電動油圧押上機
ブレーキ

電流
電力

မြ�န််မာာ

dendo yuatsu
လျှှပ််စစ်် ဟိုု�က််ဒရော�ာလစ််
oshiageki bureki
ဘရိိတ််

denryoku

電力量

လျှှပ််စစ််မော်�်�တာာ

denryokur yo

動荷重

လျှှပ််စစ်် စွွမ်းး�အင််

do kaju

等速運動

အရွေ့�့� ဝန််အားး�

tosoku undo

ပုံံ�သေ�အလျျင််ဖြ�င့်�် ရွေ့�့�လျားး��

トップランニング
式

toppu ranningu
shiki

トップランニング
式ホイスト

toppu ranningu
shiki hoisuto

ドラム

doramu

ドラム形電磁
ブレーキ

doramu gata
denji bureki

လျှှပ််စစ််သံံလို�က်
ု ် ဘရိိတ််ရှူးး��

トロリ

torori

トロリ線給電

ထရော်�်�လီီ

torori sen kyuden ထရော်�်�လီီ ဝါါယာာကြိုး�း�� တပ််

ナット

natto

斜めつり

naname tsuri

二次抵抗制御

သွွယ််ဝို�က်
ု ် ဝန်် မ တင််ခြ�င်းး�

niji teiko seigyo

တစ််ဆင််ခံံ ခုုခံံအားး�

မှုု
ထိိပ််တန်းး�လုုပ််ဆော�ာင််နိုင်
�ု ်
သည့််� အမျိုး�း��အစား�း
ထိိပ််တန်းး�လုုပ််ဆော�ာင််နိုင်
�ု ်
သည့််� ဝန််ချီီ�စက််
ဘရိိတ််ရှူးး��
သုံးး�� ဘရိိတ််

ဆင််ခြ�င်းး�
မူူလီီခေါ�ါင်းး�

ထိိန်းး�ချုု�ပ််မှုု

ဂျျပန််ဘာာသာာ

အသံံထွက်
ွ ်

荷振れ

nibure

２方向同時操作

ni hoko doji sosa ဦးးတည််ရာာနှှစ််ခုုအတွွက််

ねじ形リミット
スイッチ

neji gata rimitto
suicchi

ねじり荷重

nejirikaju

年次自主検査

nenji jishu kensa နှှစ််စဉ်် ကိုု�ယ််တို�င်
ု ် စစ််ဆေး�း

ノギス

nogisu

２電動機式

ni dendoki shiki

မြ�န််မာာ
မော်�်�တာာ 2 လုံးး�� စနစ််
အကြိ�ိမ််လို�က်
ု ်ပြော��ာင်းး�လဲဲ
သက််ရော�ာက််နေ�သော�ာ ဝန််
တစ််ပြို��ု င််နက််လုုပ််ဆော�ာင််မှုု
ဝက််အူူအရစ််အမျိုး�း��အစား�း
အလိုု�အလျော�ာ�က်် ဖွွင့််�/ပိိတ််
ခလုုတ််
လိိမ််အားး�ဝန််
ခြ�င်းး�
ဝါါယာာများ�း�/သံံလုံးး�� များ�း�၏
အတွွင်းး�အချျင်းး� တိုု�င်းး�သော�ာ
ကိိရိိယာာ

歯車

haguruma

歯車形軸継手

haguruma gata
jiku tsugite

橋形クレーン

hashi gata kuren ဘေး�းနှှစ််ဖက်် ဖရိိန််ပါါသည့််�

はすば歯車

hasuba
haguruma

外れ止め装置
ばね座金

hazure dome
sochi
bane zagane

反作用

han sayo

ဂီီယာာ
ဂီီယာာအမျိုး�း��အစား�း ဝင််ရိုးး��ရှှပ််
ကြား�း�ခံံပစ္စစည်းး�

တံံတားး�ပုံံ�စံံကရိိန်းး�
ခရုုခွေ�ေအသွားး��စော�ာင်းး�ဖော်�်�
ထားး�သည့််� ဂီီယာာ
ချျက််ချျ စနစ််
စပရင်် ဝါါရှာာ�
တုံ့့��ပြ�န််မှုု

ဂျျပန််ဘာာသာာ

အသံံထွက်
ွ ်

ピッチ円

picchi en

パンタグラフ

panta gurafu

မြ�န််မာာ
ပုံံ�တူူကူး�း ကိိရိိယာာ
ဂီီယာာနှှစ််ခုုတွင်
ွ ် ဂီီယာာ၏
အလယ််ဗဟိုမှ
�ု ှ အမြ�င့််�ဆုံးး��
အသွားး��ထိိပ််ပို�င်း
ု း�ရှိိ�
အချျင်းး�ဝက််ယူူပြီး�း� ဆွဲဲ�ထားး�

引張荷重

hippari kaju

引張強さ

hippari tsuyosa

သော�ာ စက််ဝို�င်း
ု း�
ဆန့််�နိုုင်
� ်အားး� ဝန််
ဆွဲဲ�ဆန့််�ဝန််ကိုု� ပြ�တ််ထွက်
ွ ်
ခြ�င်းး�မရှိိ�ဘဲဲ ခံံနိုု�င််သည့််� အများ�း�

平座金

hirazagane

平歯車

hira haguruma

အဆုံးး��ဒဏ််အားး�
ပြော��ာင််ဝါါရှာာ�
ဝင််ရိုးး��နှှင့််�အပြို�ု�င်် ဖြာ�ာထွွက််
သော�ာ အသွားး��များ�း�ပါါရှိိ�သည့််�

ヒンジ式電磁
ブレーキ

hinji shiki denji
bureki

不安定

fuantei

VVVF 制御
フィラー線

bui bui bui efu
seigyo
fuira sen

負荷時間率

fuka jikan ritsu

複合荷重

fukugo kaju

服装

fukuso

ဘီးး�/ဂီီယာာ
ပတ္တာာ�ပုံံ�စံံ လျှှပ််စစ််သံံလိုက်
�ု ်
ဘရိိတ််
မတည််ငြိ�ိမ််မှုု
VVVF ထိိန်းး�ချုု�ပ််မှုု
သတ္တုု�ဖြ�ည့််�တင်းး�မှုုဝါါယာာ
ချော�ာ�င်းး�များ�း�
စနစ််လုုပ််ဆော�ာင််မှုကာ
ု ာလ
ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�
ပေါ�ါင်းး�စပ််ဝန််အားး�
အလုုပ််ဝတ််စုံံ�

ဂျျပန််ဘာာသာာ
腐食

အသံံထွက်
ွ ်
fushoku

မြ�န််မာာ
သတ္တုု�စား�းခြ�င်းး�/သံံချေး�း�တက််
ခြ�င်းး�

普通より

futsuyori

フック

fukku

フックブロック

ချိိ�တ််

fukku burokku

フランジ形固定
軸継手

ချိိ�တ််ဆွဲဲ� ဘလော့�့�(ကရိိန်းး�)

furanji gata kotei အသေ�တပ််ဆင််သည့််� ဖလန့််�
jiku tsugite
ပလိိပ််ပြား�း� ဝင််ရိုးး��ရှှပ်် ဆက််

フランジ形たわみ
軸継手

furanji gata
tawami jiku
tsugite

ブレーキ

bureki

分力

bunryoku

သာာမန််ကြိုး�း��ကျျစ််နည်းး�လမ်းး�

သွွယ််မှုပ
ု စ္စစည်းး�
ကွေး�း�ဆန့််�နိုုင်
� ်သော�ာ ဖလန့််�
ပလိိပ််ပြား�း� ဝင််ရိုးး��ရှှပ်် ဆက််
သွွယ််မှုပ
ု စ္စစည်းး�
ဘရိိတ််
တစ််ခုု (သို့့��) တစ််ခုုထက််
ပိုု�သော�ာအားး�များ�း�ချိိ�တ််ဆက််
သက််ရော�ာက််အားး�

ペンダントスイッ
チ
ホイールクレーン

pendanto suicchi ချိိ�တ််ဆွဲဲ�ခလုုတ််
hoiru kuren

ホイスト

ကရိိန်းး�စက််သီးး�

hoisuto

ホイスト式天井
クレーン

ဝန််တင််စက််

hoisuto shiki
tenjo kuren

ဝန််ချီီ�စက်် ပါါရှိိ�သည့််� အပေါ်�်

ホイスト式橋形
クレーン

hoisuto shiki
ဝန််ချီီ�စက််ပါါရှိိ�သည့််� ဘေး�းနှှစ််
hashi gata kuren
ဖက်် ဖရိိန််ပါါသည့််� တံံတားး�

暴風

bofu

တက််၊ အော�ာက််ဆင်းး� ကရိိန်းး�

ပုံံ�စံံကရိိန်းး�
မုုန််တိုု�င်းး�

ဂျျပန််ဘာာသာာ

အသံံထွက်
ွ ်

歩行

hoko

ポスト形ジブ
クレーン

လမ်းး�သွားး��လမ်းး�လာာ

posuto gata jibu
kuren

တိုု�င််ပါါသည့််� အစွွန်းး�ထွွက််

ボルト

boruto

巻上げ

ဘိုးး��တိုု�င််

makiage

巻上装置

မ တင််ခြ�င်းး�

makiage sochi

巻下げ

ချိိ�တ််ဆွဲဲ� မ တင််မှုု ကိိရိိယာာ

makisage

巻過警報装置

အော�ာက််ခြေ�ေပို�င်း
ု း�

makisugi keiho
sochi

လေ�ပြ�င်းး�တိုု�က််ခတ််မှုု

巻過防止装置

makisugi boshi
sochi

လေ�ပြ�င်းး�တိုု�က််ခတ််မှုု

巻線形誘導電動機

makisen gata
yudo dendoki

ボールベアリング

boru bearingu

မြ�န််မာာ
ဘော�ာကွွင်းး�ဘယ််ရင််

လက််တံံပါါသော�ာ ကရိိန်းး�

အချျက််ပေး�းကိိရိိယာာ
အကာာအကွွယ််ကိိရိိယာာ
တူူညီီသော�ာဝင််ရိုးး��ပေါ်�်တွွင််
လည််ပတ််သော�ာကွွင်းး�
ဂျျင််နရေ�တာာတစ််ခုု၏
လျှှပ််စစ််ဓာာတ််ထွက်
ွ ်သည့််�
လျှှပ််စစ််ညှို့့���မော်�်�တာာ

マグネットブレー
キ
曲げ荷重

magunetto bureki သံံလို�က်
ု ်ဘရိိတ််
mage kaju

溝付きナット

ကွေး�း�ညွွတ််ခံံနိုင်
ု� ်ဝန််

mizo tuki natto

ခေါ�ါင်းး�၏အချျင်းး�အတိုု�င်းး�
မြော��ာင်းး�တစ််ခုုဖော်�်�ထားး�သော�ာ

モード係数

modo keisu

မူူလီီခေါ�ါင်းး�
လုုပ််ဆော�ာင််ပုံံအ
� ခြေ�ေခံံ
အချျက််

ဂျျပန််ဘာာသာာ

အသံံထွက်
ွ ်

油圧式ディスク
ブレーキ
床上運転式クレー
ン

yuatsu shiki
disuku bureki
yukaue unten
shiki kuren

ဟိုု�က််ဒရော�ာလစ််ဘရိိတ််ပြား�း�

床上操作式クレー
ン

yukaue sosa
shiki kuren

အော�ာက််ခြေ�ေကြ�မ်းး�ပြ�င််မှှ

ゆるみ止め

yurumi dome

揚程

yotei

横引き

မ တင််နို�င်
ု ်သည့််� အမြ�င့််�

yoko biki

ラングより

ဘေး�းတိုု�က််ဝန််ဆွဲဲ�ခြ�င်းး�

rangu yori

လန့််� ပုံံသ
� ဏ္ဌာာ�န်် ကြိုး�း��ကျျစ််

乱巻

ran maki

離脱禁止

ridatsu kinshi

ヤワラ

yawara

မြ�န််မာာ
အမာာခံံ

အော�ာက််ခြေ�ေကြ�မ်းး�ပြ�င််မှှ
မော�ာင်းး�နှှင််သည့််�ကရိိန်းး�
မော�ာင်းး�နှှင််သည့််�ကရိိန်းး�
လော့�့�ခ််ချျထားး�သည််

နည်းး�လမ်းး�
ကျျပန်းး� ဂဟေ�ဆော်�်�ခြ�င်းး�
ဝန််ကို�ု မြှော��ာ�က််တင််ထားး�
လျျက်် ထွွက််ခွာာ�ခြ�င်းး�ကိုု�
တားး�မြ�စ််ထားး�သည််

リフト

rifuto

リミットスイッチ

rimitto suicchi

留意事項

ryui jiko

両フック

ryo fukku

レールクランプ

နှှစ််ဖက််ချိိ�တ််နိုု�င််သည့််�ချိိ�တ််

reru kurampu

レバー形リミット
スイッチ

သံံလမ်းး�အထိိန်းး�ညှှပ််

reba gata rimitto လီီဗာာအမျိုး�း��အစား�း
suicchi
အလိုု�အလျော�ာ�က်် ဖွွင့််�/ပိိတ််

မ တင််
အလိုု�အလျော�ာ�က်် ဖွွင့််�ပိိတ််
ခလုုတ််
ကြို�ု�တင််သတိိပေး�းချျက််များ�း�

ခလုုတ််

ဂျျပန််ဘာာသာာ

အသံံထွက်
ွ ်

မြ�န််မာာ

ローラチェーン
軸継手

rora cheen jiku
tsugite

ရိုု�လာာတွွင််ချိိ�န်းး�ပတ််ထားး�

レバー式グリース
ガン
ロープの固定方法

reba shiki gurisu လီီဗာာပါါသည့််� အမဲဲဆီထိုးး
ီ ��တံံ
gan
ropu no kotei
လုံံခြုံ� �ံ�သည့််� ကြိုး�း��ကျျစ််နည်းး�
hoho
လမ်းး�
သည့််� ဝင််ရိုးး��ရှှပ်် ဆက််သွယ်
ွ ်မှုု
ပစ္စစည်းး�

ローラベアリング

rora bearingu

ワイヤロープ

waiya ropu

割形軸継手

ဝိုု�င််ယာာကြိုး�း��

warigata jiku
tsugite

အစိိတ််အပိုု�င်းး�များ�း� ခွဲဲ�ထားး�

ရိုု�လာာ ဘယ််ရင််

သည့််� ဝင််ရိုးး��ရှှပ်် ကြား�း�ခံံ
ပစ္စစည်းး�

