床上操作式クレーン運転
技能講習
用語集
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ផ្ទៃ�ៃដីី
ការចងកួួ ចខ្សែ�ែបង្កើ�ើ �ត
រង្វវ ង់់
ប្រ�វែែងសន្ធឹឹ �ងចេ�ញក្រៅ��
autorichi
アウトリーチ
អាកាសធាតុុអាក្រ�ក់់
akutenko
悪天候
បន្ទុុ�កសង្កកត់់
asshuku kaju
圧縮荷重
ការតផ្គួួ �បដោ�យការមួួ ល
asshuku dome
圧縮止め
រឹ ឹតបន្តឹឹ �ង
ផ្ទាំំ�ងបន្ទះះ �
atemono
当て物
យុុថ្កាា
anka
アンカー
បន្ទុុ�កសុុវត្ថិិ�ភាព
anzen kaju
安全荷重
កត្តាាសុុវត្ថិិ �ភាព
anzen keisu
安全係数
ឧបករណ៍៍សុុវត្ថិិ�ភាព
anzen sochi
安全装置
ស្ថិិ�រភាព
antei
安定
វិ ិធានការពេ�លភាពមិិន
ijo hakken ji no
異常発見時の措置
sochi
ប្រ�ក្រ�តីីត្រូ�វូ បានរក
ឃើ�ើញ
ichi dendoki shiki ប្រ�ព័័ន្ធធដែ�លមានម៉ូូ�ទ័័រ 1
１電動機式
ichinichi no sagyo លំំហូូរការងារប្រ�ចាំំថ្ងៃ�ៃ
１日の作業の流れ
no nagare
isso boshi sochi ឧបករណ៍៍សុុវត្ថិិ�ភាព
逸走防止装置
ប្រ�ឆាំំងនឹឹងខ្យយល់់
ដងស្ទូូ ច
� ចល័័ត
idoshik ikuren
移動式クレーン
ដងកាន់់សម្រា�ប់់រុុញ
iya
イヤ
បញ្ចូូល
� ក្នុុ�ងម៉ាាស៊ីី�ន
ការបើ�ើកទៅ�មុុខបន្តិិ �ច
inchingu
インチング
ៗម្តតង
ឧបករណ៍៍បញ្ជាាអាំំងវែែ
imbata seigyo
インバータ制御
ទ័័រ
ប្រ�ព័័ន្ធធ រនុុកខ្ទាាស់់ជា
ウエイト式外れ止め ueitoshiki
hazuredome
装置
ប្រ�ភេ�ទទម្ងងន់់
sochi
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ការបញ្ចេ�េញ
សំំឡេ�ង
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ស្ពឺឺ� វី ីស
uomu gia
ウォームギア
uomu haguruma ស្ពឺឺ� វី ីស
ウォーム歯車
渦電流ブレーキ制御 uzu denryu bureki ឧបករណ៍៍បញ្ជាាហ្វ្រាំ�ំ�ង
seigyo
ចរន្តត អគ្គិិ �សនីីគួួច
កកិិតឌីីណាមិិច
undo masatsu
運動摩擦力
ryoku
រ៉៉កសម្រួ�ួលតំំណឹឹងខ្សែ�ែឲ្យយ
ekoraiza shibu
エコライザシーブ
ស្មើ�ើ �គ្នាា
ការចាក់់ព័័ន្ធធខ្សែ�ែរាង
esu yori
Ｓより
អក្សសរ S
ស្នាាមលាក់់សម្រា�ប់់ទុុក
oi notchi
追いノッチ
តាម
ការពុះះ�កាត់់ទទឹឹង
oko
横行
ឧបករណ៍៍សម្រា�ប់់ពុះះ�
oko sochi
横行装置
កាត់់ទទឹឹង
ប៊ូូ� តុុងរុុញ
oshi botan
押しボタン
ទម្ងងន់់
omori
おもり
បង្គោ�ោ លស្ទូូ ច
� ដែ�លមាន
gaiderikku
ガイデリック
ខ្សែ�ែជ្រោ��ងទប់់លំំនឹឹង
ចំំនួួននៃ�ខ្សែ�ែ
kakesu
掛け数
ម៉ូូ�ទ័័របង្កើ�ើ �តចរន្តត
kagogata yudo
かご形誘導電動機
dendoki
អគ្គិិ �សនីីរាងមូូ លដូូច
ទ្រុ� ុងកំំប្រុ� ុក
kasa haguruma ស្ពឺឺ�ដែ�លមានធ្មេ�េញរាង
かさ歯車
កោ�ណប្រ�សព្វវគ្នាា
បន្ទុុ�ក
kaju
荷重
ការខូូ ចទ្រ�ង់់ទ្រា�យ
katakuzure
形くずれ
ផ្លែ�ែទំំពក់់តែ�មួួ យ
kata fukku
片フック
ការដាក់់ផ្គួួ �បជាប់់គ្នាា
kappuringu
カップリング
ឧបករណ៍៍បង្កាា រការផ្ទុុ�ក
kafuka boshi
過負荷防止装置
sochi
លើ�ើសចំំណុះះ �
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壁クレーン

ការបញ្ចេ�េញ
សំំឡេ�ង
kabe kuren

カム形リミット
スイッチ

kamugata rimitto
suicchi

緩始動方式

kanshido hoshiki

緩衝材

kansho zai

緩衝装置

kansho sochi

間接式
間接制御方式

kansetsu shiki
kansetsu seigyo
hoshiki

感電
機械式荷重検出器

kanden
kikai shiki kaju
kenshutsuki

kijo unten shiki
機上運転式
起動回数カウンター kido kaisu kaunta
起伏
基本安全荷重

kifuku
kihon anzen kaju

基本心得

kihon kokoroe

逆転操作
逆巻き
キャブタイヤ
ケーブル給電

gyakuten sosa
gyaku maki
kyabu taiya
keburu kyuden

給油

kyuyu

ភាសាខ្មែ�ែរ
ដងស្ទូូ ច
� ចាប់់ជាប់់
ជញ្ជាំំ�ង
កុុងតាក់់កម្រិ�ិតដែ�ន
កំំណត់់ជាប្រ�ភេ�ទដុំំ�វិ ិល
ប្រ�ព័័ន្ធធចាប់់ផ្តើ�ើ�មបន្តិិ �ច
ម្តតងៗ
ទ្រ�នាប់់បន្ថថ យកម្លាំំ�ង
ទង្គិិ �ច
ឧបករណ៍៍ទ្រ�នាប់់បន្ថថ យ
កម្លាំំ�ងទង្គិិ �ច
ប្រ�ភេ�ទមិិនផ្ទាាល់់
ប្រ�ភេ�ទការគ្រ�ប់់គ្រ�ង
មិិនផ្ទាាល់់
ការឆក់់អគ្គិិ �សនីី
ឧបករណ៍៍ចាប់់រាវរក
បន្ទុុ�កមេ�កានិិច
ប្រ�ភេ�ទនៅ�ជាប់់រថយន្ដដ
ឧបករណ៍៍រាប់់ការ
ចាប់់ផ្តើ�ើ�ម
ការស្ទូូ ច
� យោ�ងឡើ�ើងចុះះ�
បន្ទុុ�កសុុវត្ថិិ�ភាពតាម
បទដ្ឋាាន
ច្បាាប់់ការងារជា
មូូ លដ្ឋាាន
ប្រ�តិិបតិ្តត� ការចម្រា�ស
រង្វិិ�លចម្រា�ស
ការរុុញបញ្ចូូល
� ខ្សែ�ែមាំំ
មានស្រោ��មកៅ�ស៊ូូ�
ស្រោ��បខាងក្រៅ��
ការដាក់់ប្រេ��ងរំំអិិល
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給油装置

ការបញ្ចេ�េញ
សំំឡេ�ង
kyuyu sochi
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ឧបករណ៍៍សម្រា�ប់់
ដាក់់ប្រេ��ងរំំអិិល
ខ្យយល់់ខ្លាំំ�ង
kyofu
強風
kyoyo hogo ban ផ្ទាំំ�ងសម្រា�ប់់ការពារ
共用保護盤
ដែ�លប្រើ��ើរួ ួមគ្នាា
កម្លាំំ�ងសង្កកត់់ដែ�ល
kyoyo ryoku
許容応力
អនុុញ្ញាាតបាន
កួួ ចរមួួ ល
kinku
キンク
កន្លាាស់់ខ្ទាាស់់
kusabi dome
くさび止め
កង់់បើ�ើកបរ
kudo rin
駆動輪
រទេះ�ះរុុញសម្រា�ប់់យោ�ង
kurabu torori
クラブトロリ
របស់់
� ដែ�ល
kurabu torori shiki ដងរបារស្ទូូ ច
クラブトロリ式
tenjo kuren
天井クレーン
ផ្លាាស់់ទីខ្ពពស់
ី
ផុុ
់ តលើ�ើក្បាាល
មានរទេះ�ះរុុញសម្រា�ប់់
យោ�ងរបស់់
� ជារបារភ្ជាាប់់
kurabut orori shiki ដងស្ទូូ ច
クラブトロリ式
hashigata kuren ដូូចស្ពាា នដែ�លមាន
橋形クレーン
រទេះ�ះរុុញសម្រា�ប់់យោ�ង
របស់់
ពែ�ងខ្លាាញ់់គោ�
gurisu kappu
グリースカップ
ពន្លួួ �ញសម្រា�ប់់
gurisu nippuru
グリースニップル
ដាក់់ខ្លាាញ់់គោ�
រ៉េេ�ស៊ីី�ស្ទ័័�រជារបារចម្រឹ�ឹង
guriddo gata
グリッド形抵抗器
teikoki
�
kuren unten sha អ្ននកបើ�ើកបញ្ជាាដងស្ទូូ ច
クレーン運転者
ធ្នឹឹ�មរបស់់ដងស្ទូូ ច
�
kuren gada
クレーンガーダー
ក្រុ� ុមថែ�ទាំ ំជួួ សជុុល
kuren kanrisha
クレーン管理者
អ្ននកចាំំយាម
クレーン保守担当者 kuren hoshu
tantosha
ម៉ាាស៊ីី�នស្ទូូ ច
�
ឡានស្ទូូ ច
�
kurora kuren
クローラクレーン
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傾斜角
警報装置
警報用ボタン付き
ペンダントスイッチ
月例自主検査
検査証
減速比
合金止め
公称電圧
こう配座金
降伏点
交流
合力
コーンブレーキ
子なわ
転がり軸受
転がり摩擦力
サーマルユニット
災害事例
座金
作業者の運搬等

ការបញ្ចេ�េញ
សំំឡេ�ង
keisha kaku
keiho sochi
keiho yo botan
tsuki pendanto
suicchi
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មុំំ�ទេ�រ
ប្រ�ព័័ន្ធធផ្តតល់់សញ្ញាាអាសន្នន
កុុងតាក់់ព្យួួ� រខ្សែ�ែដែ�ល
មានប៊ូូ� តុុងឲ្យយសញ្ញាា
ព្រ�មាន
ការត្រួ�ួ តពិិនិិត្យយ
getsurei jishu
kensa
ដោ�យខ្លួួ �នឯងប្រ�ចាំំខែ�
វិ ិញ្ញាាបនប័័ត្រ�នៃ�ការធ្វើ�ើ�
kensa sho
អធិិការកិិច្ចច
ទំំហំំថយចុះះ�
gensoku hi
ឆ្នុុ�កចុុកធ្វើ�ើ �ពីីសំំលោ�ហៈៈ
gokin dome
តង់់ស្យុុ� ងអគ្គិិ �សនីី
kosho denatsu
ធម្មមតា
កាសទ្រ�នាប់់មានមុុខ
kobai zagane
ម្ខាាងរាងពន្លាាក
ចំំណុុ ចយែ�ល
kofuku ten
ចរន្តតឆ្លាាស់់ (AC)
koryu
កម្លាំំ�ងសរុុប
go ryoku
ហ្វ្រាំ�ំ�ងដែ�លមុុខកកិិត
kon bureki
រាងជាកោ�ណ
សរសៃ�ខ្សែ�ែ
konawa
korogari jikuuke ប៉ាាដាងគ្រា�ប់់ឃ្លីី�
korogari masatsu កកិិតរមៀ�ៀល
ryoku
ឯកតាកម្តៅ�ៅ
samaruy unitto
គ្រោះ��ះថ្នាាក់់ក្នុុ�ង វិ ិស័័យ
saigai jirei
ឧស្សាាហកម្មម
កាសទ្រ�នាប់់
zagane
ការដឹឹកជញ្ជូូន
� កម្មមករ
sagyosha no
unpan to
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作業範囲

ការបញ្ចេ�េញ
សំំឡេ�ង
sagyo hani

作業半径

sagyo hankei

作業前打合せ

sagyo mae
uchiawase

サスペンション式
サスペンション式
ホイスト

sasupenshon
shiki
sasupenshon
shiki hoisuto

サドル
作用線

sadoru
sayo sen

作用点
三相交流

sayo ten
sanso koryu

三相誘導電動機

sanso yudo
dendoki

シーブ
資格
地切り
軸
軸受
軸継手
舌付き座金

shibu
shikaku
jigiri
jiku
jiku uke
jiku tsugite
shita tsuki
zagane

実効値

jikko chi

質量
始動方式

shitsuryo
shido hoshiki
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រយៈៈចម្ងាា យសម្រា�ប់់
ប្រ�តិិបត្តិិ �ការ
កាំំចម្ងាា យសម្រា�ប់់
ប្រ�តិិបត្តិិ �ការ
ការជួួ បប្រ�ជុំំ�មុុនពេ�ល
ចាប់់ផ្តើ�ើ�មការងារ
ប្រ�ភេ�ទនៃ�ការព្យួួ� រ
ប្រ�ដាប់់ស្ទូូ ច
� បង្ហូូ �ត
ប្រ�ភេ�ទព្យួួ� រ
កែ�ប
ខ្សែ�ែបន្ទាាត់់នៃ�អំំពើ�ើរបស់់
កម្លាំំ�ង
ចំំណុុ ចដែ�លមានអំំពើ�ើ
ចរន្តតឆ្លាាស់់បីី
ដំំណាក់់កាល
ម៉ូូ�ទ័័របង្កើ�ើ �តចរន្តត
អគ្គិិ �សនីីបីីដំំណាក់់កាល
រ៉៉ក
លក្ខខណៈៈសម្បបត្តិិ�
ការលើ�ើកឡើ�ើងខ្ពពស់់
អ័័ក្សស
ប៉ាាដាង
ការដាក់់ផ្គួួ �បដងសន្ទូូ �ច
កាសទ្រ�នាប់់បង្ខាំំ�ងកុំំ�ឲ្យយ
របូូ ត
តម្លៃ�ៃដែ�ល
មានប្រ�សិិទ្ធធ ភាព
ម៉ាាស
ប្រ�ព័័ន្ធធបញ្ឆេះ�ះ �

ភាសាជប៉ុុ�ន
ジブ上げ
ジブ起し
ジブクレーン
ジブ下げ
ジブ伏せ
遮断器
車輪
車輪止め
重錘
重錘形リミット
スイッチ
集中給油式
従動輪
重量
手動チェーン
ブロック
瞬間風速
上下限リミット
スイッチ
衝突防止装置
心綱
シンブル付
スプライス

ការបញ្ចេ�េញ
សំំឡេ�ង
jibu age

ភាសាខ្មែ�ែរ

ការលើ�ើកឡើ�ើងនៃ�ដៃ�
ដងសន្ទូូ �ច
ការលើ�ើកឡើ�ើងនៃ�ដៃ�
jibu okoshi
ដងសន្ទូូ �ច
ដងស្ទូូ ច
� ដែ�លមានដៃ�
jibu kuren
ស្ទូូ ច
�
ការបន្ទាាបដៃ�ស្ទូូ ច
�
jibu sage
ការបន្ទាាបដៃ�ស្ទូូ ច
�
jibu fuse
ឧបករណ៍៍ផ្តាាច់់សៀ�ៀគ្វីី�
shadanki
អគ្គិិ �សនីី
កង់់
sharin
កំំណល់់ទប់់បញ្ឈឈប់់កង់់
sharin dome
ទម្ងងន់់
jusui
jusui gata rimitto កុុងតាក់់កម្រិ�ិតដែ�ន
suicchi
កំំណត់់ប្រ�ភេ�ទជាទម្ងងន់់
ការដាក់់ប្រេ��ងរំំអិិល
shuchu kyuyu
shiki
ប្រ�ភេ�ទកណ្ដាា ល
កង់់ដែ�លទទួួ លការធាក់់
ju dorin
ច្រា�ន
ទម្ងងន់់
juryo
ទំំពក់់ស្ទូូ ច
� ច្រ�វ៉ាាក់់ប្រើ��ើ
shudo cheen
burokku
កម្លាំំ�ងដៃ�
shunkan fusoku ល្បឿ�ឿ�នខ្យយល់់ដែ�លរហ័័ស
ភ្លាាមៗ
កុុងតាក់់កម្រិ�ិតដែ�ន
jokagen rimitto
suicchi
កំំណត់់
ឧបករណ៍៍បង្កាា រការបុុក
shototsu boshi
sochi
ទង្គិិ �ចគ្នាា
ស្នូូ ល
�
shinzuna
កំំណួួចខ្សែ�ែដែ�លមាន
shimburu tsuki
supuraisu
ក្រ�វិ ិលដែ�កខាងចុុង

ភាសាជប៉ុុ�ន
スチフレッグ
デリック

ការបញ្ចេ�េញ
សំំឡេ�ង
suchifureggu
derikku

すて巻き

sutemaki

ストランド
スパン
スプリング式
外れ止め装置

性能検査

sutorando
supan
supuringu shiki
hazuredome
sochi
supuringu natto
suberi jikuke
surippu ringu
sei kaju
seishi masatsu
ryoku
seino kensa

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

絶縁抵抗測定器

zetsuen teiko
sokuteiki

Ｚより

zetto yori

絶縁トロリ線

zetsuen torori
sen

切断荷重
接地

setsudan kaju
secchi

スプリングナット
すべり軸受
スリップリング
静荷重
静止摩擦力

ភាសាខ្មែ�ែរ
ម៉ាាស៊ីី�នស្ទូូ ច
� ដែ�លមាន
ជើ�ើងជ្រែ��ង
ការក្រា�លពាសស្រ�ទាប់់
បឋម
សរសៃ�ខ្សែ�ែ
កំំណាង
ប្រ�ព័័ន្ធធ រនុុកប្រ�ភេ�ទជា
រ៉ឺឺ�ស័័រ
ឡោ�ស៊ីី�មានរ៉ឺឺ�ស័័រ
ប៉ាាដាងអូូសរំំអិិល
រង្វវ ង់់ដុំំ�ភ្លើ�ើ �ង
បន្ទុុ�កស្តាាទិិច
កកិិតស្តាាទិិច
ការពិិនិិត្យយមើ�ើល
ដំំណើ�ើរការ
ការយល់់ដឹឹងអំំពីី
ដំំណើ�ើរការ
ដងស្ទូូ ច
� ប្រ�ភេ�ទ
ឡានទ្រុ� ុងសម្រា�ប់់ផ្ទុុ�ក
បន្ទុុ�ក
ឧបករណ៍៍វាស់់ស្ទទង់់
កម្លាំំ�ងទប់់នៃ�អ៊ីី�សូូឡង់់
កម្មម
ការចាក់់ព័័ន្ធធខ្សែ�ែរាង
អក្សសរ Z
ខ្សែ�ែភ្លើ�ើ�ងបញ្ជូូន
� អគ្គិិ �សនីី
ទៅ�ឡានដែ�លត្រូ�ូវបាន
គ្រ�បស្រោ��ប
បន្ទុុ�កដែ�លធ្វើ�ើ�ឲ្យយបាក់់
ការដាក់់ម៉ាាសដីី

ភាសាជប៉ុុ�ន
接点溶着検出装置

ការបញ្ចេ�េញ
សំំឡេ�ង
setten yochaku
kenshutsu sochi

旋回
走行
走行装置
速度制御方式

senkai
soko
soko sochi
sokudo seigyo
hoshiki

ソケット止め
素線
素線の切断

soketto dome
sosen
sosen no
setsudan
taihi
tachiiri kinshi
tamagake

退避
立入り禁止
玉掛け
玉掛け作業責任者

玉掛け用具
単相交流
チェーンの伸び
力
力の大きさ
力の向き
張力
張力係数
直接制御方式

ភាសាខ្មែ�ែរ
ឧបករណ៍៍ចាប់់រាវរកការ
ផ្សាារដោ�យការប៉ះះ�
កំំពុុងវិ ិល
ដែ�លផ្លាាស់់ទីី
ឧបករណ៍៍ផ្លាាស់់ទីី
ប្រ�ភេ�ទឧបករណ៍៍បញ្ជាា
ល្បឿ�ឿ�ន
ប្រ�ដាប់់ចុុកបិិទរន្ធធឌុុយ
ខ្សែ�ែភ្លើ�ើ�ង
ការកាត់់ខ្សែ�ែភ្លើ�ើ�ង

ការជម្លៀ�ៀ�សចេ�ញ
ហាមចូូ ល
ការស្ទូូ ច
� ផ្ទេ�េរដោ�យប្រើ��ើ
ខ្សែ�ែចង
tamagake sagyo មេ�ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងការងារ
sekininsha
ស្ទូូ ច
� ផ្ទេ�េរដោ�យប្រើ��ើ
ខ្សែ�ែចង
tamagake yogu សម្ភាារបរិ ិក្ខាារខ្សែ�ែចង
ផ្ទេ�េរទំំនិិញ
ចរន្តតឆ្លាាស់់ដែ�លមានតែ�
tanso koryu
មួួ យដំំណាក់់
ការបន្លាា យច្រ�វ៉ាាក់់ឲ្យយ
cheen no nobi
វែែង
កម្លាំំ�ង
chikara
chikara no okisa ទំំហំំនៃ�កម្លាំំ�ង
chikara no muki ទិិសដៅ�នៃ�កម្លាំំ�ង
តំំណឹឹង
choryoku
កត្តាាតំំណឹឹង
choryoku keisu
ប្រ�ភេ�ទឧបករណ៍៍បញ្ជាា
chokusetsu
seigyo hoshiki
ដោ�យផ្ទាាល់់

ភាសាជប៉ុុ�ន
直働式
直流
直径の減少
つり上げ荷重
つり上げ装置
つり角度
つりチェーン
定格荷重
定格速度
定期自主検査

抵抗
ディスクブレーキ
デリック
テルハ
電圧
電気式荷重検出器
点検
電磁式ディスク
ブレーキ
電磁接触器
電磁ブレーキ

ការបញ្ចេ�េញ
សំំឡេ�ង
chokudo shiki
chokuryu
chokkei no
gensho
tsuriage kaju
tsuriage sochi
tsuri kakudo
tsuri cheen
teikaku kaju
teikaku sokudo

ភាសាខ្មែ�ែរ
ប្រ�ភេ�ទនៃ�ការរុុញច្រា�ន
ដោ�យផ្ទាាល់់
ចរន្តត ជាប់់ (DC)
អង្កកត់់ផ្ចិិ�តដែ�លថយចុះះ�

ការលើ�ើកបន្ទុុ�ក
ឧបករណ៍៍លើ�ើកស្ទូូ ច
�
មុំំ�នៃ�ខ្សែ�ែចងលើ�ើកស្ទូូ ច
�
ច្រ�វ៉ាាក់់
បន្ទុុ�កប្រ�តិិបត្តិិ �ការ
ល្បឿ�ឿ�នដែ�លបាន
កំំណត់់
teiki jishu kensa ការពិិនិិត្យយ
ដោ�យខ្លួួ �នឯងតាម
ពេ�លកំំណត់់
រ៉េេ�ស៊ីី�ស្ដដង់់
teiko
ហ្វ្រាំ�ំ�ងបូូម
disuku bureki
ម៉ាាស៊ីី�នស្ទូូ ច
�
derikku
ឡានផ្ទុុ�កបន្ទុុ�កផ្លាាស់់ទីី
teruha
តាមខ្សែ�ែកាបផុុតក្បាាល
តង់់ស្យុុ� ងអគ្គិិ �សនីី
denatsu
denki shiki kaju ឧបករណ៍៍ចាប់់រាវរក
kenshutsuki
បន្ទុុ�កអេ�ឡិិចត្រូ�ូនិិច
ការត្រួ�ួ តពិិនិិត្យយ
tenken
denji shiki disuku ហ្វ្រាំ�ំ�ងបូូមអេ�ឡិិចត្រូ�ូ
bureki
ម៉ាាញ៉េ�េទិិច
denji sesshokuki កុុងតាក់់អគ្គិិ �សនីីអេ�
ឡិិចត្រូ�ូម៉ាាញ៉េ�េទិិច
ហ្វ្រាំ�ំ�ងអេ�ឡិិចត្រូ�ូម៉ាាញ៉េ�េ
denji bureki
ទិិច

ភាសាជប៉ុុ�ន
天井クレーン

ការបញ្ចេ�េញ
សំំឡេ�ង
tenjo kuren

ភាសាខ្មែ�ែរ

ដងស្ទូូ ច
� ដែ�លធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើរ
ចល័័តនៅ�ផុុតពីីលើ�ើ
ក្បាាល
ម៉ូូ�ទ័័រ
dendoki
電動機
ហ្វ្រាំ�ំ�ងដើ�ើរដោ�យអេ�ឡិិច
dendo yuatsu
電動油圧押上機
oshiageki bureki ត្រូ�ូអ៊ីី�ដ្រូ�លី
ブレーキ
ូ ីក
ឧបករណ៍៍បញ្ជាាហ្វ្រាំ�ំ�ង
dendo yuatsu
電動油圧押上機
oshiageki bureki ដើ�ើរដោ�យអេ�ឡិិចត្រូ�ូអ៊ីី�
ブレーキ制御
seigyo
ដ្រូ�ូលីីក
ចរន្តត
denryu
電流
អនុុភាពអគ្គិិ �សនីី
denryoku
電力
ថាមពលអគ្គិិ �សនីី
denryokur yo
電力量
បន្ទុុ�កឌីីណាមិិច
do kaju
動荷重
ចលនាឯកសណ្ឋា
ា ន
tosoku undo
等速運動
ភាព
ប្រ�ភេ�ទរត់់ដំំណើ�ើរការ
トップランニング式 toppu ranningu
shiki
នៅ�លើ�ើក្បាាល
ដងបង្ហូូ �តដែ�លរត់់
トップランニング式 toppu ranningu
shiki hoisuto
ホイスト
ដំំណើ�ើរការនៅ�ផុុតលើ�ើ
ក្បាាល
ស៊ីី�ឡាំំ ងហ្វ្រាំ�ំ�ង
doramu
ドラム
ហ្វ្រាំ�ំ�ងអេ�ឡិិចត្រូ�ូម៉ាាញ៉េ�េ
doramu gata
ドラム形電磁
denji bureki
ブレーキ
ទិិចរាងជាស៊ីី�ឡាំំ ង
រទេះ�ះរុុញ
torori
トロリ
� ខ្សែ�ែភ្លើ�ើ�ង
torori sen kyuden ការរុុញបញ្ចូូល
トロリ線給電
សម្រា�ប់់ផ្តតល់់ភ្លើ�ើ�ងដល់់
រទេះ�ះរុុញ
ប៊ូូ� ឡុ
ុ ង
natto
ナット
ការលើ�ើកបន្ទុុ�កដោ�យ
naname tsuri
斜めつり
បញ្ឆិិ �ត

ភាសាជប៉ុុ�ន
二次抵抗制御
２電動機式
荷振れ
２方向同時操作

ねじ形リミット
スイッチ
ねじり荷重
年次自主検査
ノギス
歯車
歯車形軸継手
橋形クレーン
はすば歯車
外れ止め装置
ばね座金
反作用
パンタグラフ
ピッチ円
引張荷重
引張強さ

ការបញ្ចេ�េញ
សំំឡេ�ង
niji teiko seigyo

ភាសាខ្មែ�ែរ

ឧបករណ៍៍បញ្ជាារ៉េេ�ស៊ីី�ស្ដដង់់
ទីីពីីរ
ni dendoki shiki ប្រ�ព័័ន្ធធដែ�លមានម៉ូូ�ទ័័រ 2
ការយោ�លរេេនៃ�បន្ទុុ�ក
nibure
ni hoko doji sosa ប្រ�តិិបត្តិិ �ការក្នុុ�ងពេ�ល
ដំំណាលគ្នាាសម្រា�ប់់
ទិិសដៅ�ពីីរ
neji gata rimitto កុុងតាក់់កម្រិ�ិតដែ�ន
suicchi
កំំណត់់ប្រ�ភេ�ទវី ីស
បន្ទុុ�កដែ�លធ្វើ�ើ�ឲ្យយរមូូ ល
nejirikaju
ខ្សែ�ែយោ�ង
nenji jishu kensa ការត្រួ�ួ តពិិនិិត្យយ
ដោ�យខ្លួួ �នឯងប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�
ប្រ�ពាយវាស់់ប្រ�ភេ�ទអូូស
nogisu
រំំកិិល
ស្ពឺឺ�
haguruma
ការដាក់់គួួបដងរបារ
haguruma gata
jiku tsugite
ប្រ�ភេ�ទជាស្ពឺឺ�
� ប្រ�ភេ�ទដូូច
hashi gata kuren ដងស្ទូូ ច
ស្ពាា ន
ស្ពឺឺ�មានធ្មេ�េញរាងរង្វេ�េល
hasuba
haguruma
ទេ�រ
ប្រ�ព័័ន្ធធ រនុុកខ្ទាាស់់
hazure dome
sochi
កាសទ្រ�នាប់់ជា រ៉ឺឺ�ស័័រ
bane zagane
ប្រ�តិិកម្មម
han sayo
ចម្រឹ�ឹងចាប់់កម្លាំំ�ង
panta gurafu
អគ្គិិ �សនីីលើ�ើដំំបូូ ល
រង្វវ ង់់ចំំណុុ ចប៉ះះ�នៃ�ស្ពឺឺ �
picchi en
បន្ទុុ�កតំំណឹឹង
hippari kaju
កម្លាំំ�ងតំំណឹឹង
hippari tsuyosa

ភាសាជប៉ុុ�ន
平座金
平歯車
ヒンジ式電磁
ブレーキ
不安定
VVVF 制御
フィラー線

ការបញ្ចេ�េញ
សំំឡេ�ង
hirazagane
hira haguruma
hinji shiki denji
bureki
fuantei
bui bui bui efu
seigyo
fuira sen

ភាសាខ្មែ�ែរ
កាសទ្រ�នាប់់ធម្មមតា
ស្ពឺឺ�មានធ្មេ�េញស្រួ�ួ ច
ហ្វ្រាំ�ំ�ងអេ�ឡិិចត្រូ�ូម៉ាាញ៉េ�េ
ទិិចដែ�លមានត្រ�ចៀ�ៀក
មិិនមានស្ថិិ�រភាព
ឧបករណ៍៍បញ្ជាា VVVF

ខ្សែ�ែលួួ សសម្រា�ប់់ផ្សាារ
បំំពេ�ញ
វដ្តតនៃ�ភារកិិច្ចច
fuka jikan ritsu
負荷時間率
បន្ទុុ�កផ្គួួ �បគ្នាា
fukugo kaju
複合荷重
សម្លៀ�ៀ�កបំំពាក់់សម្រា�ប់់
fukuso
服装
ធ្វើ�ើ�ការ
ការស៊ីី�កាត់់
fushoku
腐食
ខ្សែ�ែពួួ រដែ�លធ្វើ�ើ�ពីីសរសៃ�
futsuyori
普通より
ខ្សែ�ែវេេញក្នុុ�ងទិិស
បញ្ច្រា�ាស
ងៀ�ៀងទំំពក់់
fukku
フック
ដុំំ�ងៀ�ៀងទំំពក់់
fukku burokku
フックブロック
furanji gata kotei ការដាក់់គួួបដងរបារ
フランジ形固定
jiku tsugite
軸継手
មានថាសតបង្ខាំំ�រឹ ឹង
ការដាក់់គួួបដងរបារ
furanji gata
フランジ形たわみ
tawami jiku
軸継手
មានថាសតបង្ខាំំ�អាច
tsugite
បត់់បែ�នបាន
ហ្វ្រាំ�ំ�ង
bureki
ブレーキ
កម្លាំំ�ងផ្គុំំ �
bunryoku
分力
ペンダントスイッチ pendanto suicchi កុុងតាក់់ជាបន្តោ�ោ ងព្យួួ� រ
ដងស្ទូូ ច
� មានកង់់
hoiru kuren
ホイールクレーン
ដងបង្ហូូ �ត
hoisuto
ホイスト

ភាសាជប៉ុុ�ន
ホイスト式天井
クレーン

ការបញ្ចេ�េញ
សំំឡេ�ង

ភាសាខ្មែ�ែរ

� ផ្លាាស់់ទីីចល័័ត
hoisuto shiki tenjo ដងស្ទូូ ច
kuren
នៅ�ខ្ពពស់់ផុុតក្បាាលដែ�ល
មានដងបង្ហូូ �ត
ដងស្ទូូ ច
� ប្រ�ភេ�ទដូូច
hoisuto shiki
ホイスト式橋形
hashi gata kuren ស្ពាា នដែ�លមានដង
クレーン
បង្ហូូ �ត
ព្យុះះ� �
bofu
暴風
ប៉ាាដាងដែ�លមាន
boru bearingu
ボールベアリング
គ្រា�ប់់ឃ្លីី�
អ្ននកថ្មើ�ើ �រជើ�ើង
hoko
歩行
� ដែ�លមានដៃ�
posuto gata jibu ដងស្ទូូ ច
ポスト形ジブ
kuren
クレーン
ស្ទូូ ច
� ជាសសរ
រនុុក
boruto
ボルト
ការលើ�ើកឡើ�ើង
makiage
巻上げ
ឧបករណ៍៍លើ�ើកស្ទូូ ច
�
makiage sochi
巻上装置
ការបន្ទាាបចុះះ�
makisage
巻下げ
ឧបករណ៍៍ផ្តតល់់សញ្ញាា
makisugi keiho
巻過警報装置
sochi
អាសន្ននពីីការវិ ិលហួួ ស
កម្រិ�ិត
ឧបករណ៍៍បង្កាា រការវិ ិល
makisugi boshi
巻過防止装置
sochi
ហួួ សកម្រិ�ិត
ម៉ូូ�ទ័័របង្កើ�ើ �តចរន្តត
makisen gata
巻線形誘導電動機
yudo dendoki
អគ្គិិ �សនីីដែ�លមានដុំំ�
វិ ិល
マグネットブレーキ magunetto bureki ហ្វ្រាំ�ំ�ងមេ�ដែ�ក
បន្ទុុ�កដែ�លធ្វើ�ើ�ឲ្យយឡើ�ើង
mage kaju
曲げ荷重
កោ�ង
ប៊ូូ� ឡុ
ុ ង និិងវី ីសមានរង្វះះ�
mizo tuki natto
溝付きナット
ក្រ�ហែ�ង
កត្តាានៃ�បំំណែ�ប
modo keisu
モード係数
ផ្ទាំំ�ងបន្ទះះ �
yawara
ヤワラ

ភាសាជប៉ុុ�ន

ការបញ្ចេ�េញ
សំំឡេ�ង

yuatsu shiki
油圧式ディスク
disuku bureki
ブレーキ
床上運転式クレーン yukaue unten
shiki kuren

ភាសាខ្មែ�ែរ
ហ្វ្រាំ�ំ�ងបូូមអ៊ីី�ដ្រូ�ូលីីក

ដងស្ទូូ ច
� ដែ�លបើ�ើកបញ្ជាា
ពីីផ្ទៃ�ៃបាត
� ដែ�លបើ�ើកបញ្ជាា
床上操作式クレーン yukaue sosa shiki ដងស្ទូូ ច
kuren
ពីីផ្ទៃ�ៃបាត
ការចាក់់សោ�
yurumi dome
ゆるみ止め
កម្ពពស់់នៃ�ការលើ�ើក
yotei
揚程
ការទាញបន្ទុុ�កទៅ�
yoko biki
横引き
ចំំហៀ�ៀង
ខ្សែ�ែពួួ រដែ�លមានសរសៃ�
rangu yori
ラングより
វេេញព័័ទ្ធធក្នុុ�ងទិិស
បញ្ច្រា�ាស
ការវេេញតាមចៃ�ដន្យយ
ran maki
乱巻
ហាមមិិនឲ្យយចាកចេ�ញ
ridatsu kinshi
離脱禁止
ដោ�យមានបន្ទុុ�កដែ�ល
ត្រូ�ូវបានលើ�ើក
លើ�ើក
rifuto
リフト
កុុងតាក់់កម្រិ�ិតដែ�ន
rimitto suicchi
リミットスイッチ
កំំណត់់
បម្រុ� ុងប្រ�យ័័ត្នន ជាមុុន
ryui jiko
留意事項
ងៀ�ៀងទំំពក់់ទ្វេ�េ រ
ryo fukku
両フック
អង្គំំ�ចាប់់ផ្លូូ វដែ�ក
�
reru kurampu
レールクランプ
reba gata rimitto កុុងតាក់់កម្រិ�ិតដែ�ន
レバー形リミット
suicchi
スイッチ
កំំណត់់ជាប្រ�ភេ�ទដៃ�
ឃ្នាាស់់
reba shiki gurisu ម៉ាាស៊ីី�នបាញ់់ខ្លាាញ់់គោ�
レバー式グリース
gan
ガン
ដែ�លមានដៃ�ឃ្នាាស់់
វិ ិធីីសាស្ត្រ�រ ចងឲ្យយ
ropu no kotei
ロープの固定方法
hoho
ជាប់់នឹឹងនៃ�ខ្សែ�ែពួួ រ

ភាសាជប៉ុុ�ន
ローラチェーン
軸継手
ローラベアリング
ワイヤロープ
割形軸継手

ការបញ្ចេ�េញ
សំំឡេ�ង
rora cheen jiku
tsugite
rora bearingu
waiya ropu
warigata jiku
tsugite

ភាសាខ្មែ�ែរ
ការដាក់់គួួបដងរបារច្រ�
វ៉ាាក់់គ្រឿ��ឿងចក្រ�
ប៉ាាដាងរមៀ�ៀល
ខ្សែ�ែពួួ រធ្វើ�ើ�ពីីលួួស
ការដាក់់គួួបដងរបារ
ញែ�កកម្លាំំ�ងធាក់់ច្រា�ន

