
ガス溶接技能講習
用語集

Хийн гагнуурын ур чадварын сургалт 

Практик хэрэглээний үг хэллэгийн толь

モンゴル語版 Монгол хувилбар



Япон Дуудлага Монгол хэл

A

危ない abunai Аюултай

あぶりバーナー aburi bana Шарагч хошуу

アーク光 aku kou Нуман гэрэл

アーク溶接 aku yousetu Нуман гагнуур

安全器 anzen ki Аюулгүйн төхөөрөмж

アセチレン asechiren Ацетилен

アセチレン用圧力調整器

（アセチレン用ゲージ）

asechiren you 

aturyoku chousei 

ki （asechiren you 

geji）

Ацетилений даралт тох

ируулагч (ацетилений х

эмжигч)

アセチレンガス用のボンベ
asechiren you no 

gasubonbe

Ацетилений хийн балло

н

アセチレン溶接装置
asechiren 

yousetuki

Ацетилен гагнуурын ап

парат

圧接用トーチ assetu you tochi Даралтат гагнуурын гар

圧縮 asshuku Шахалт

圧縮アセチレンガス
asshuku asechiren 

gasu

Даралттай ацетилен хи

й

圧縮ガス asshuku gasu Даралттай хий

圧力 aturyoku Даралт

圧力調整ハンドル
aturyoku chousei 

handoru

Даралт тохируулах бар

иул

圧力調整器
aturyoku chousei 

ki
Даралт тохируулагч

圧力計 aturyoku kei Даралт хэмжигч

B

バックナット bakku natto Арын болт

爆発 bakughatu Дэлбэрэлт

爆轟 bakugou Дэлбэрэлт



Япон Дуудлага Монгол хэл

爆発事故 bakuhatu jiko Дэлбэрэлтийн осол

爆発上限界
bakuhatu jougen 

kai
Тэсрэх дээд хязгаар

爆発下限界
bakuhatu kagen 

kai
Тэсрэх доод хязгаар

ばく露 bakuro Өртөх

バルブ barubu Хавхлага

ボイラ溶接土免許
boira yousetu shi 

menkyo

Бойлер гагнуурчны үнэ

млэх

ボンベ bonbe Баллон

ボンベの色 bonbe no iro Баллоны өнгө

防炎シート bouen shito Галд тэсвэртэй хулдаас

防じんマスク boujin masuku Тоосны маск

母材 bozai Суурь материал

分解反応 bunkai hannou Задралын урвал

ブローアウト buro auto Үлээлгэх

C

着火源 chakkagen Гал ноцоох үүсвэр

着火器具 chakkakigu Гал ноцоогч хэрэгсэл

調整ハンドル chousei handoru Тохируулах бариул

中圧 chuuatu Дунд даралт

中圧式溶接機
chuuatu shiki 

yousetu ki

Дунд даралтын гагнуур

ын аппарат

注意事項 chuui jikou Анхаарах зүйлс

D

ダイアフラム daiyahuramu Диафрагм

打刻 dakoku Үсэг цохих

電動ファン付き呼吸用保

護具

dendou fan tuki 

kokyuu you 

hogogu

Цахилгаан сэнстэй амьс

галын хамгаалалтын хэ

рэгсэл



Япон Дуудлага Монгол хэл

デトネーション detoneshon Дэлбэрэлт

導管 doukan Дамжуулах хоолой

E

液化ガス ekika gasu Шингэрүүлсэн хий

G

外観検査 gaikan kensa Гадна үзлэг

外面 gaimen Гаднах

合併症 gappeishou Хавсарсан хүндрэл

ガス gasu Хий

ガス漏れ gasu more Хийн алдагдал

ガスの性質 gasu no seishitu Хийн шинж чанар

ガス切断 gasu setudan Хийн зүсэлт

ガス集合装置
gasu shuugou 

souchi
Хийн цуглуулагч

ガス集合溶接装置
gasu shuugou 

yousetu souchi

Хийн цуглуулан гагнах 

аппарат

ガス容器 gasu youki Хийн сав

ガス溶接 gasu yousetu Хийн гагнуур

ガス溶接作業主任者
gasu yousetu 

sagyou shuninsha

Хийн гагнуурын ажлын 

дарга

ガスケット gasuketto Жийргэвч

ガウジング gaujingu Ховил гаргах

ゲージ（圧力調整器）
geji（aturyoku 

chousei ki）

Хэмжигч (даралт тохир

уулагч)

月例点検 geturei tenken Сар бүрийн үзлэг

GHS分類 GHS bunrui GHS ангилал

技能講習 ginou koushu Ур чадварын сургалт

ゴムホース gomu hosu Резинэн хоолой

逆火 gyakka Гэдрэг цохилт



Япон Дуудлага Монгол хэл

逆火防止装置
gyakka boushi 

souchi

Гэдрэг цохилтоос сэрги

йлэх төхөөрөмж

H

発火 hakka Гал асаах

発火源 hakka gen Гал асаах үүсвэр

発火温度 hakka ondo Гал асаах температур

白心 hakushin Цагаан конус

白点 hakuten Цагаан цэг

破裂 haretu Хагарах

針弁 hari ben Зүүн клапан

はつり haturi
Бетоныг хусах, өрөмдө

х, зүсэх, хагалах

扁平気流 henpei kiryu Хэвтээ агаарын урсгал

火ロ higuchi Горвелк

飛翔事故 hishou jiko Нисэж унах осол

保護衣 hogoi Хамгаалалтын хувцас

本質安全化 honshitu anzen ka Дотоод аюулгүй байдал

ホース housu Хоолой

ホースバンド housu bando Хоолойн боолт

不活性ガス hu kassei gasu Инертийн хий

吹き出し口 hukidashi guchi Үлээлгэх хошуу

不燃シート hunen shito Шатдаггүй хулдаас

粉じん爆発 hunjin bakuhatu Тоосонцорын дэлбэрэлт

粉末消火剤
hunmatu shouka 

zai
Нунтаг гал унтраагч

フランジ huranji Фланж

沸点 hutten Буцлах цэг

標準炎 hyoujun en Стандарт дөл

ヒューム hyumu Дөлний хүрээ



Япон Дуудлага Монгол хэл

ヒューム熱 hyumu netu
Дөлний хүрээний халуу

н

I

異状 ijou Хэвийн бус байдал

インゼクタ inzekuta Форсунк

一酸化炭素 issankatanso
Нүүрстөрөгчийн дутуу 

исэл

J

事故 jiko Осол

じん肺 jinpai Уушгины тоосжилт

充填 jyuuten Дүүргэх

充填ガス jyuuten gasu Дүүргэх хий

重点事項 jyuuten jikou Чухалчлах зүйлс

充填ラベル jyuuten raberu Бөглөх шошго

K

カーバイド kabaido Карбид

火炎温度 kaen ondo Дөлний температур

確認 kakunin Шалгах

可燃性ガス kanensei gasu Шатамхай хий

可燃性ガス等検知器
kanensei gasu 

nado kenchi ki
Шатах хий илрүүлэгч

可燃性の物 kanensei no mono Шатамхай материал

加熱器 kanetu ki Халаагч

還元炎 kangen en Бууруулах гал

乾式安全器 kanshiki anzen ki
Хуурай аюулгүйн төхөө

рөмж

火災 kasai Түймэр

可視光線 kashi kousen Харагдах гэрэл

検知器 kenchi ki Мэдрэгч



Япон Дуудлага Монгол хэл

健康障害 kenkou shougai Эрүүл мэндийн эмгэг

起因物 kiin butu Шалтгаан болох зүйл

期間 kikan Хугацаа

危険 kiken Аюул

危険性 kikensei Эрсдэл

気密検査 kimitu kensa
Битүү орчны шинжилгэ

э

呼吸用保護具
kokyuu you hogo 

gu

Амьсгалын замын хамга

алалтын хэрэгсэл

混合気 kongouki Агаар түлшний холимог

混在作業 konzai sagyou Холимог ажил

高圧バルブ kouatu barubu
Өндөр даралтын хавхла

га

高圧ガス kouatu gasu Өндөр даралтат хий

高圧ガス保安協会
kouatu gasu hoan 

kyoukai

Өндөр даралтат хийн а

юулгүй байдлын холбоо

高圧ガス保安法
kouatu gasu 

hoanhou

Өндөр даралтын хийн а

юулгүй байдлын тухай 

хууль

工具 kougu Багаж

クロム kuromu Хром

局所排気装置
kyokusho haiki 

souchi

Дотор орчны хаягдал аг

аарын төхөөрөмж

L

LPG LPG LPG

M

マンガン mangan Манган

マス masu Масс

マスク masuku Маск



Япон Дуудлага Монгол хэл

目視点検 mokushi tenken Гадна үзлэг

N

内部構造 naibu kouzou Дотоод бүтэц

熱中症 necchuushou Халууны цохилт

年月日 nengappi Огноо

年次点検 nenji tenen Жил бүрийн үзлэг

燃料ガスバルブ
nenryou gasu 

barubu
Түлшний хийн хавхлага

燃焼 nenshou Шаталт

燃焼範囲/爆発範囲

nenshou 

hani/bakuhatu 

hani

Шатах хүрээ / Тэсрэлти

йн хүрээ

燃焼速度 nenshou sokudo Шатах хурд

日常点検 nichijou tenken Өдөр тутмын үзлэг

ニッケル nikkeru Никель

臭い　におい nioi Үнэр

ノズルミキシング nozurumikishingu Цоргоны холимог

O

温度 ondo Температур

P

パッキン pakkin Савлагаа

プロパン puropan Пропан

プッシュプル型換気装置
pusshu puru gata 

kanki souchi

Түлхэх хэлбэрийн агаар

жуулагч

R

労働安全衛生法
roudou anzen 

eiseihou

Хөдөлмөрийн аюулгүй 

байдал, эрүүл ахуйн ту

хай хууль

労働衛生の3管理
roudou eisei no 

san kanri

Хөдөлмөр, эрүүл ахуйн 

3 менежмент



Япон Дуудлага Монгол хэл

労働者死傷病報告

roudousha 

shishoubyou 

houkoku

Ажилчин нас барсан, гэ

мтсэн тухай тайлан

漏えい／漏洩 rouei Алдагдах / Гоожих

老朽化 roukyuu ka Хуучрах

留意事項 ryuui jikou Анхаарах зүйлс

S

災害 saigai Осол

災害防止 saigai bousi
Осол гамшгаас урьдчил

ан сэргийлэх

最小着火エネルギー
saishou chakka 

enerugi

Хамгийн бага асаах эне

рги

酸化炎 sanka en Исэлдүүлэгч дөл

酸素 sanso Хүчилтөрөгч

酸素ボンベ sanso bonbe Хүчилтөрөгчийн баллон

酸素欠乏/酸欠
sanso ketubou / 

sanketu

Хүчилтөрөгчийн дутагд

ал / хүчилтөрөгчийн ду

тагдал

酸素用圧力調整器

（酸素ゲージ）

sanso you 

aturyoku chousei 

ki（sanso geji）

Хүчилтөрөгчийн даралт

ын тохируулагч (хүчилт

өрөгчийн хэмжигч)

SDS SDS SDS

赤外線 sekigaisen Хэт улаан туяа

切断 setudan Таслах

切断酸素 setudan sanso Таслах хүчилтөрөгч

切断酸素バルブ
setudan sanso 

barubu

Хүчилтөрөгчийн таслах 

хавхлага

切断器 setudanki Таслах төхөөрөмж



Япон Дуудлага Монгол хэл

しゃ光保護具 shakou hogogu
Гэрлийн хамгаалах хэрэ

гсэл

車両 sharyou Тээврийн хэрэгсэл

車両運送 sharyou unsou
Тээврийн хэрэгслээр тэ

эвэрлэх

紫外線 shigaisen Хэт ягаан туяа

資格 shikaku Зэрэг

指針 shishin Заагч зүү

使用方法 shiyou houhou Ашиглах заавар

使用前点検 shiyou mae tenken Ашиглахын өмнөх үзлэг

消防法 shoubou hou
Гал түймэртэй тэмцэх т

ухай хууль

焼鈍 shoudon Уяраах

衝撃花火 shougeki hanabi Өдөөгч оч

消火器 shoukaki Гал унтраагч

水封式安全器
suihuushiki 

anzenki

Усан хаалтын аюулгүйн 

төхөөрөмж

水蒸気爆発 suijoki bakuhatu Уурын дэлбэрэлт

吹管 suikan Үлээлгэх хоолой

水素 suiso Устөрөгч

スカーフィング sukafingu Scarfing( ороох)

スパッタ supatta
Цацраг (үзэрч гарч ирэ

х)

スラグ suragu Шаар

すす/煤 susu Хөө тортог

T

たがね tagane Цүүц

炭化炎 tankaen Карбонжуулсан дөл

低圧 teiatu Нам даралт



Япон Дуудлага Монгол хэл

低圧バルブ teiatu barubu Нам даралтын хавхлага

低圧式切断器
teiatu shiki 

yousetu ki
Бага даралтын тасдагч

定期自主検査 teiki jishu kensa
Сайн дурын тогтмол ша

лгалт

点検 tenken Үзлэг

点検項目 tenken koumoku Үзлэгийн зүйл

トーチ tochi Гар

トーチヘッド tochi heddo Гарны толгой

取付け torituke Суулгалт

取付ナット型 toritukenattogata Суулгах болт хэлбэр

取付ネジ型 toritukenejigata Суулгах шураг хэлбэр

都市ガス toshi gasu Хотын нийтийн хий

墜落 tuiraku Унах

墜落災害 tuiraku saigai Унах осол

墜落制止用器具
tuiraku seishi you 

kigu

Унахаас сэргийлэх хэрэ

глэл

U

ウエス uesu Даавуу

運送 unsou Тээвэрлэлт

ウレタンフォーム uretanfomu Хөөсөнцөр

W

ワンタッチ継手（雄型　

凸、雌型　凹）

wantacchi tugite  

(osugata 凸,mesu 

gata 凹)

Нэг мэдрэгчтэй холбох 

хэрэгсэл (эр гүдгэр, эм 

хотгор)

WBGT WBGT WBGT

Y

火傷 yakedo Түлэгдэл

焼き入れ yakiire Хатаах



Япон Дуудлага Монгол хэл

呼び径（内径） yobikei（naikei）
Нэрлэсэн диаметр (дото

од диаметр)

予熱 yonetu Урьдчилан халаах

予熱炎 yonetu en Урьдчилан халаах дөл

予熱混合ガス
yonetu kongou 

gasu

Урьдчилан халаах холи

мог хий

予熱酸素バルブ
yonetu sanso 

barubu

Урьдчилан халаах хүчи

лтөрөгчийн хавхлага

溶断 youdan Хайлуулж таслах

溶断器用ゴムホース継

手

youdan ki you 

gomu housu tugite

Гагнах таслах төхөөрөм

жийн резин хоолойн за

лгаас

溶栓 yousen Хайлагч клапан

溶接 yousetu Гагнуур

溶接・切断用ゴムホース
yousetu ・ setudan 

you gomu housu

Гагнах / тасдах зориула

лттай резин хоолой

溶接用ライター yousetu you raita Гагнуурын асаагуур

溶接用トーチ yousetu you tochi Гагнуурын гар

溶融池 youyuu ike Хайлах тосгуур

有害 yuugai Хортой

有害光線 yuugai kousen Хортой цацраг туяа

Z

残存ガス容器 zanzon gasu Үлдэгдэл хийн сав

全体換気装置 zentai kankisouchi
Ерөнхий агааржуулалт

ын систем

ずい道 zuidou Хонгил


