
ガス溶接技能講習
用語集

ဓာတင်င ွေ့ဂငေနည််းပညာကျွမ််းကျငမ်ှုသငတ်န််း 

လကတ် ွွေ့လပ်ုငန််းခွငသ် ်ုးအသ ်ုးအနှုန််းတ ေါဟာရမ ာ

ビルマ語版 မြန်် ််ြာာာာ



 ဂျပနဘ်ာသာ အသထံကွ် မြန်် ််ြာာာာ

A

危ない abunai အန္တရာာယ််ရ ှိသ ာာ

あぶりバーナー aburi bana ြ ီးလ ျှံသ နတ််

アーク光 aku kou arc အလင််ီးသရာာင််

アーク溶接 aku yousetu arc ဂသေသ ာာ််မြင််ီး

安全器 anzen ki လျှံုံမြျှံြုံသရီးကှိရှိယာာ

アセチレン asechiren အက််စ တလင််ီး

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）

အက််စ တလင််ီးဓာာတ််သင ွေ့ ျှံုံီးဖှိအာာ

းီးထှိန််ီးည ှိကှိရှိယာာ 

(အက််စ တလင််ီးဓာာတ််သင ွေ့ ျှံုံီးဖှိအ

းာားီးမြဂှိတ််)

アセチレンガス用のボンベ
asechiren you no 

gasubonbe

အက််စ တလင််ီးဓာာတ််သင ွေ့ ျှံုံီးဓာာတ််

သင ွေ့အှိုံ

アセチレン溶接装置
asechiren 

yousetuki
Acetylene ဂသေသ ာာ််ကှိရှိယာာ

圧接用トーチ assetu you tochi ဖှိအာာီးသြီးဂသေြ ီးသြ ာာင််ီး

圧縮 asshuku ဖှိအာာီးမြင ််

圧縮アセチレンガス
asshuku asechiren 

gasu

ဖှိအာာီးမြင ််အက််စ တလင််ီးဓာာတ််င 

သးး  

圧縮ガス asshuku gasu ဖှိအာာီးမြင ််ဓာာတ််သင ွေ့

圧力 aturyoku ဖှိအာာီး

圧力調整ハンドル
aturyoku chousei 

handoru
ဖှိအာာီးထှိန််ီးည ှိဗာာီးြလုံတ််

圧力調整器 aturyoku chousei ki ဖှိအာာီးထှိန််ီးည ှိကှိရှိယာာ

圧力計 aturyoku kei ဖှိအာာီးမြဂှိတ််

B

バックナット bakku natto packing ြူလ 

爆発 bakughatu သြေါက််က ွဲြှု

爆轟 bakugou သြေါက််က ွဲမြင််ီး

爆発事故 bakuhatu jiko ြသတာာ််တ သြေါက််က ွဲြှု



 ဂျပနဘ်ာသာ အသထံကွ် မြန်် ််ြာာာာ

爆発上限界
bakuhatu jougen 

kai

သြေါက််က ွဲန္ှိုံင််ြှုအမြင််  ျှံုံီးကန််   

တ််ြ က်် ််

爆発下限界
bakuhatu kagen 

kai

သြေါက််က ွဲန္ှိုံင််ြှုအနှိြ််  ျှံုံီးကန််   တ််

ြ က််

ばく露 bakuro သြေါက််က ွဲမြင််ီး

バルブ barubu အ ှိုံ  ရ င််

ボイラ溶接土免許
boira yousetu shi 

menkyo
ဘ ှိြုံင််လာာဂသေသ ာာ််ြ င ််လှိုံင််စင််

ボンベ bonbe ဓာာတ််သင ွေ့အှိုံီး

ボンベの色 bonbe no iro ဓာာတ််သင ွေ့အှိုံီးအသရာာင််

防炎シート bouen shito ြ ီးသလာာင််ကာာအြင််ီးအကာာ

防じんマスク boujin masuku ဖုံန််ကာာြ က််န္ ာာဖျှံုံီး

母材 bozai အသမြမြြုံကုံန််ကကြ််ီးြစစည််ီး

分解反応 bunkai hannou ပြှိြုံက ွဲတျှံုံ  မြန််ြှု

ブローアウト buro auto သြေါက််ထ က််မြင််ီး

C

着火源 chakkagen ြ ီးသလာာင််န္ှိုံင််သ ာာအရင််ီးအမြစ််

着火器具 chakkakigu ြ ီးည ှိစက််

調整ハンドル chousei handoru ြ ှိန််ည ှိလက််ကှိုံင််

中圧 chuuatu အလတ််စာာီးဖှိအာာီး

中圧式溶接機
chuuatu shiki 

yousetu ki
အလတ််စာာီးဖှိအာာီးဂသေစက််

注意事項 chuui jikou ကကှိြုံတင်် တှိသြီးြ က််ြ ာာီး

D

ダイアフラム daiyahuramu ဒှိုံင််ယာာဖရြ််

打刻 dakoku စာာရှိုံက််န္ ှိြ််မြင််ီး

電動ファン付き呼吸用保

護具

dendou fan tuki 

kokyuu you 

hogogu

လ ြ််စစ််ြန််ကာာြေါသ ာာအ က််ရ 

းလူြ််ီးသကကာာင််ီး ှိုံင််ရာာအကာာအ

က ယ််ြစစည််ီးကှိရှိယာာြ ာာီး
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デトネーション detoneshon
ဓာာတ််သင ွေ့အှိုံီးအတ င််ီးသြေါက််က ွဲမြင််

းီး

導管 doukan ပြန််

E

液化ガス ekika gasu ဓာာတ််သင ွေ့အရည််

G

外観検査 gaikan kensa အမြင််ြှိုံင််ီးစစ််သ ီးမြင််ီး

外面 gaimen အမြင််ြ က််န္ ာာမြင််

合併症 gappeishou ထြ််တှိုံီးသရာာဂေါ စ််ြ ာာီး

ガス gasu ဓာာတ််သင ွေ့

ガス漏れ gasu more ဓာာတ််သင ွေ့ယှိုံစှိြ ််ြှု

ガスの性質 gasu no seishitu ဓာာတ််သင ွေ့၏ သဘာာ ဘာာဝ

ガス切断 gasu setudan ဓာာတ််သင ွေ့ မဖင ််မဖတ််သတာာက််မြင််ီး

ガス集合装置
gasu shuugou 

souchi
ဓာာတ််သင ွေ့ကှိရှိယာာအစျှံုံအလင််

ガス集合溶接装置
gasu shuugou 

yousetu souchi

ဓာာတ််သင ွေ့ဂသေကှိရှိယာာအစျှံုံအလ

င််

ガス容器 gasu youki ဓာာတ််သင ွေ့ဘီူး

ガス溶接 gasu yousetu ဓာာတ််သင ွေ့ဂသေ

ガス溶接作業主任者
gasu yousetu 

sagyou shuninsha
ဓာာတ််သင ွေ့ဂသေလုံြ််ငန််ီးတာာဝန််ြျှံ

ガスケット gasuketto ဂတ််စကတ််

ガウジング gaujingu အြ ှိြုံင ််ထ င််ီးမြင််ီး

ゲージ（圧力調整器）
geji（aturyoku 

chousei ki）

ဖှိအာာီးမြဂှိတ်် 

(ဖှိအာာီးထှိန််ီးည ှိကှိရှိယာာ)

月例点検 geturei tenken လစဉ်စစ််သ ီးမြင််ီး

GHS分類 GHS bunrui GHS အြ ှိြုံီးအစာာီး

技能講習 ginou koushu နည််ီးြညာာကျွြ််ီးက င််ြှု င််တန််ီး

ゴムホース gomu hosu သရာာ််ဘာာြှိုံက််
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逆火 gyakka ြ ီးသတာာက််မြန််ဝင််မြင််ီး

逆火防止装置
gyakka boushi 

souchi

ြ ီးသတာာက််မြန််ဝင််ြှုကာာက ယ််သရီး

ကှိရှိယာာ

H

発火 hakka ြ ီးရှု ှိ ွေ့ မြင််ီး

発火源 hakka gen ြ ီးရှု ှိ ွေ့ ည ််အရင််ီးအမြစ််

発火温度 hakka ondo ြ ီးရှု ှိ ွေ့ ည ််အြူြ ှိန််

白心 hakushin အမဖြူသရာာင််ြ ီးသတာာက််

白点 hakuten အမဖြူသရာာင််ြ ီးသတာာက်် ််

破裂 haretu သြေါက််ထ က််မြင််ီး

針弁 hari ben အြ််အ ှိုံ  ရ င််

はつり haturi ထ င််ီးမြင််ီး

扁平気流 henpei kiryu သရမြင််ည သလသကကာာင််ီး

火ロ higuchi ြ ီးထ က််သြေါက််

飛翔事故 hishou jiko
လ င ််စင််ထ က််  ာာီးသ ာာြသတာာ််

တ ြှု

保護衣 hogoi အကာာအက ယ််အဝတ််အစာာီး

本質安全化 honshitu anzen ka အရည််အသ  ီးလျှံုံမြျှံြုံစှိတ််ြ ရြှု

ホース housu ြှိုံက််

ホースバンド housu bando ြှိုံက်် band

不活性ガス hu kassei gasu ဓာာတ််ြမြြုံသ ာာဓာာတ််သင ွေ့

吹き出し口 hukidashi guchi ထ က််သြေါက််

不燃シート hunen shito
ြသလာာင််ကျွြ််ီးန္ှိုံင််သ ာာအြင််ီးအ

ကာာ

粉じん爆発 hunjin bakuhatu အြှုန  ််သြေါက််က ွဲြှု

粉末消火剤
hunmatu shouka 

zai
အြှုန  ််ြ ီး တ််သ ီးဘီူး

フランジ huranji အနာာီးက ြ််

沸点 hutten သရ ြူ တ််
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標準炎 hyoujun en စျှံန္ှုန််ီးမြည ််ြ ီးသတာာက််

ヒューム hyumu အြှိုံီးအသင ွေ့

ヒューム熱 hyumu netu အြှိုံီးအသင ွေ့အြူ

I

異状 ijou ြျှံုံြ န််ြေုံတ််သ ာာ

インゼクタ inzekuta Injector

一酸化炭素 issankatanso ကာာဗ န််ြှိုံသနာာက်် ှိုံဒ််

J

事故 jiko ြသတာာ််တ ြှု

じん肺 jinpai အ ုံတ််သရာာင််သရာာဂေါ

充填 jyuuten မဖည ််  င််ီးမြင််ီး

充填ガス jyuuten gasu ဓာာတ််သင ွေ့ မဖည ််  င််ီးမြင််ီး

重点事項 jyuuten jikou ဦီးစာာီးသြီးအြ က််ြ ာာီး

充填ラベル jyuuten raberu မဖည ််  င််ီးတျှံ ှိြ််

K

カーバイド kabaido ကာာဘှိုံက််

火炎温度 kaen ondo ြ ီးသတာာက််အြူြ ှိန််

確認 kakunin အတည််မြြုံမြင််ီး

可燃性ガス kanensei gasu သလာာင််ကျွြ််ီးန္ှိုံင််သ ာာဓာာတ််သင ွေ့

可燃性ガス等検知器
kanensei gasu 

nado kenchi ki

သလာာင််ကျွြ််ီးသ ာာဓာာတ််သင ွေ့ 

စူီးစြ််ီးကှိရှိယာာ

可燃性の物 kanensei no mono သလာာင််ကျွြ််ီးန္ှိုံင််သ ာာြစစည််ီး

加熱器 kanetu ki အြူသြီးစက််

還元炎 kangen en reducing flame

乾式安全器 kanshiki anzen ki အသမြာာက််ြျှံလျှံုံမြျှံြုံသရီးကှိရှိယာာ

火災 kasai ြ ီးသလာာင််မြင််ီး

可視光線 kashi kousen မြင််န္ှိုံင််သ ာာအလင််ီး

検知器 kenchi ki စူီးစြ််ီးကှိရှိယာာ
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健康障害 kenkou shougai က န််ီးြာာသရီးြ ှိြုံွေ့ယ င််ီးြှု

起因物 kiin butu အသကကာာင််ီးမဖစ််သစ ည ််ြစစည််ီး

期間 kikan ကာာလ

危険 kiken အန္တရာာယ််

危険性 kikensei သဘီးအန္တရာာယ််ရ ှိန္ှိုံင််ြှု

気密検査 kimitu kensa သလလျှံုံြှုစစ််သ ီးမြင််ီး

呼吸用保護具
kokyuu you hogo 

gu

အ က််ရ ြူလြ််ီးသကကာာင််ီး ှိုံင််ရာာ

အကာာအက ယ််ြစစည််ီးကှိရှိယာာြ 

းာားီး

混合気 kongouki သလန္ င ််သလာာင််စာာအသရာာအသန္ ာာ

混在作業 konzai sagyou အတသူရာာသန္ ာာအလုံြ််လုံြ််မြင််ီး

高圧バルブ kouatu barubu ဖှိအာာီးမြင ််အ ှိုံ  ရ င််

高圧ガス kouatu gasu ဖှိအာာီးမြင ််ဓာာတ််သင ွေ့

高圧ガス保安協会
kouatu gasu hoan 

kyoukai

ဖှိအာာီးမြင ််ဓာာတ််သင ွေ့လျှံုံမြျှံြုံသရီးသက

းာား််ြတ 

高圧ガス保安法
kouatu gasu 

hoanhou

ဖှိအာာီးမြင ််ဓာာတ််သင ွေ့လျှံုံမြျှံြုံသရီးဥြဒ

သး

工具 kougu ကှိရှိယာာြ ာာီး

クロム kuromu ြရှိုံြ ယြ််

局所排気装置
kyokusho haiki 

souchi

အြန််ီးတ င််ီးတြ်် င််ရ ည ််ဓာာတ််

သင ွေ့ စ န  ််ထုံတ််စက််

L

LPG LPG LPG

M

マンガン mangan ြန််ီးဂနှိစ််

マス masu mass

マスク masuku ြ က််န္ ာာဖျှံုံီး

目視点検 mokushi tenken အမြင််အာာရျှံုံစစ််သ ီးမြင််ီး
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N

内部構造 naibu kouzou အတ င််ီးြှိုံင််ီးဖ ွဲ ွေ့စည််ီးြျှံုံ

熱中症 necchuushou အြူလ ြ််မြင််ီး

年月日 nengappi ရက််စ ွဲ

年次点検 nenji tenen န္ စ််စဉ်စစ််သ ီးမြင််ီး

燃料ガスバルブ
nenryou gasu 

barubu
သလာာင််စာာဓာာတ််သင ွေ့အ ှိုံ  ရ င််

燃焼 nenshou သလာာင််ကျွြ််ီးမြင််ီး

燃焼範囲/爆発範囲
nenshou 

hani/bakuhatu hani

သလာာင််ကျွြ််ီးြှုအက ာာအသဝီး / 

သြေါက််က ွဲြှုအက ာာအသဝီး

燃焼速度 nenshou sokudo သလာာင််ကျွြ််ီးြှုအမြန််န္ှုန််ီး

日常点検 nichijou tenken သန  စဉ်စစ််သ ီးြှုြ ာာီး

ニッケル nikkeru န ကယ််မဒြ််စင််

臭い　におい nioi အနျှံ    နှိအှိုံ  အှိ

ノズルミキシング nozurumikishingu Mixing Nozzle

O

温度 ondo အြူြ ှိန််

P

パッキン pakkin
အရည််ြစှိြ ််ထ က််ရန််တာာီး  ီး 

သးးာာအက င််ီး(packing)

プロパン puropan ြရှိုံြှိန််ီး

プッシュプル型換気装置
pusshu puru gata 

kanki souchi

အထုံတ််အ  င််ီးအြ ှိြုံီးအစာာီးသလ

 န  ််စင််ကှိရှိယာာ

R

労働安全衛生法
roudou anzen 

eiseihou

လုံြ််ငန််ီးြ င််သဘီးအန္တရာာယ််ကင််ီးရ 

င််ီးသရီးန္ င ််က န််ီးြာာ န  ််ရ င််ီးသရီးဥ

ြသဒ

労働衛生の3管理
roudou eisei no 

san kanri

လုံြ််ငန််ီးြ င််သဘီးကင််ီးလျှံုံမြျှံြုံသရီးန္ 

င ််က န််ီးြာာ န  ််ရ င််ီးသရီးစ ြျှံြန  ််ြ ွဲြှု

 ၃ြ က််



 ဂျပနဘ်ာသာ အသထံကွ် မြန်် ််ြာာာာ

労働者死傷病報告

roudousha 

shishoubyou 

houkoku

အလုံြ်် ြာာီးသ  ျှံုံီးြှုန္ င ််ဒဏ််ရ

းာာရြှုအစ ရင််ြျှံစာာ

漏えい／漏洩 rouei ယှိုံစှိြ ််ြှု / rouei

老朽化 roukyuu ka အှိုံသောာင််ီးယှိုံယ င််ီး  ာာီးသ ာာ

留意事項 ryuui jikou ြ တ်် ာာီးရန််အြ က််ြ ာာီး

S

災害 saigai သဘီးအန္တရာာယ််

災害防止 saigai bousi
သဘီးအန္တရာာယ််ကကှိြုံတင််ကာာက ယ််

သရီး

最小着火エネルギー
saishou chakka 

enerugi

အနှိြ ်် ျှံုံီးြ ီးသတာာက််သလာာင််ြှုစ ြ််ီး

အင််

酸化炎 sanka en သအာာက််  ဒှိုံက််ဇင််ီးြ ီးသတာာက််

酸素 sanso သအာာက််စ ဂ င််

酸素ボンベ sanso bonbe သအာာက််စ ဂ င််ဓာာတ််သင ွေ့အှိုံီး

酸素欠乏/酸欠
sanso ketubou / 

sanketu

သအာာက််စ ဂ င််ြ ှိြုံွေ့တွဲ မြင််ီး / 

 န််ီးြွဲ  ုံ

酸素用圧力調整器（酸

素ゲージ）

sanso you 

aturyoku chousei ki

（sanso geji）

သအာာက််စ ဂ င််အတ က််ဖှိအာာီးထှိန််ီး

ည ှိကှိရှိယာာ(သအာာက််  ဂ င်် 

ဖှိအာာီးမြဂှိတ််)

SDS SDS SDS

赤外線 sekigaisen အန သအာာက််သရာာင််မြည််

切断 setudan မဖတ််သတာာက််မြင််ီး

切断酸素 setudan sanso သအာာက််စ ဂ င််မဖတ််သတာာက််

切断酸素バルブ
setudan sanso 

barubu

သအာာက််စ ဂ င််မဖင ််မဖတ််သတာာက််

 ည ််အ ှိုံ  ရ င််

切断器 setudanki မဖတ််သတာာက််စက််

しゃ光保護具 shakou hogogu
အလင််ီးသရာာင််အကာာအက ယ််ြစစ

ည််ီးကှိရှိယာာြ ာာီး

車両 sharyou သြာာ််သတာာ််ယာာဉ်



 ဂျပနဘ်ာသာ အသထံကွ် မြန်် ််ြာာာာ

車両運送 sharyou unsou ယာာဉ် ယ််ယြူှိုံ  သ ာာင််သရီး

紫外線 shigaisen ြရြ််ီးလ န််သရာာင််မြည််

資格 shikaku လုံြ််ြှိုံင််ြ င ််အရည််အြ င််ီး

指針 shishin လြ််ီးညွှန််ြ က််ြ ာာီး

使用方法 shiyou houhou အ ျှံုံီးမြြုံနည််ီး

使用前点検 shiyou mae tenken အ ျှံုံီးြမြြုံြ စစ််သ ီးမြင််ီး

消防法 shoubou hou ြ ီး တ််ဥြသဒ

焼鈍 shoudon ြ ီးတင််မြင််ီး

衝撃花火 shougeki hanabi လ င ််စင််ထှိသတ ွေ့ ည ််ြ ီးြ ာာီးြ ာာီး

消火器 shoukaki ြ ီး တ််သ ီးဘီူး

水封式安全器 suihuushiki anzenki
ေှိုံက််ဒသရာာလစ်် backpressure

 အ ှိုံ  ရ င််

水蒸気爆発 suijoki bakuhatu သရသန္ ီးသင ွေ့သြေါက််က ွဲြှု

吹管 suikan ြှုတ််တျှံ

水素 suiso ေှိုံက််ဒရှိုံဂ င််

スカーフィング sukafingu
စတ ီးြ က််န္ ာာမြင််ရ ှိအမြစ််ရာာြ ာာီး

ဖယ််ရ ာာီးမြင််ီး

スパッタ supatta
 တတ ြုံြ က််န္ ာာမြင််ြ ထ က််လာာသ 

းာာအက််တြ််ြ ာာီး (sputter)

スラグ suragu  တတ ြုံသြ ီး

すす/煤 susu စုံစုံ / က ြ််ြှိုံီး

T

たがね tagane သ ာာက််

炭化炎 tankaen ကာာဘ န််ြ ီးသတာာက််

低圧 teiatu ဖှိအာာီးအနှိြ ််

低圧バルブ teiatu barubu ဖှိအာာီးနှိြ ််အ ှိုံ  ရ င််

低圧式切断器
teiatu shiki yousetu 

ki

ဖှိအာာီးအနှိြ ််အြ ှိြုံီးအစာာီးမဖတ််တ

သးးာာက််ကှိရှိယာာ



 ဂျပနဘ်ာသာ အသထံကွ် မြန်် ််ြာာာာ

定期自主検査 teiki jishu kensa ြျှံုံြ န််ကှိုံယ််တှိုံင််စစ််သ ီးမြင််ီး

点検 tenken စစ််သ ီးမြင််ီး

点検項目 tenken koumoku စစ််သ ီးရန််အြ က််ြ ာာီး

トーチ tochi ဂသေြ ီးသြ ာာင််ီး

トーチヘッド tochi heddo ဂသေြ ီးသြ ာာင််ီးအဖျှံုံီး

取付け torituke တြ်် င််မြင််ီး

取付ナット型 toritukenattogata တြ်် င်် ည ််ြူလ အြ ှိြုံီးအစာာီး

取付ネジ型 toritukenejigata
တြ်် င်် ည ််ဝက််အူအြ ှိြုံီးအစာာ

းီး

都市ガス toshi gasu မဖန  ််သဝသ ာာဂတ််စ််

墜落 tuiraku မြြုံတ််က မြင််ီး

墜落災害 tuiraku saigai မြြုံတ််က ထှိြှိုံက််မြင််ီး

墜落制止用器具
tuiraku seishi you 

kigu

မြြုံတ််က ြှုကာာက ယ််တာာီး  ီးသရီး

ြစစည််ီး

U

ウエス uesu စ န  ််ြစ််ြစစည််ီး

運送 unsou  ယ််ယြူှိုံ  သ ာာင််မြင််ီး

ウレタンフォーム uretanfomu Urethane သရမြ ြုံြ််

W

ワンタッチ継手（雄型　

凸、雌型　凹）

wantacchi tugite  

(osugata 凸,mesu 

gata 凹)

One-touch ြှိုံက််တြ်် င််မြင််ီး 

(ြှိုံက််သြေါင််ီးအဖှိုံ 凸 ၊ 

ြှိုံက််သြေါင််ီးအြ 凹)

WBGT WBGT WBGT

Y

火傷 yakedo ြ ီးသလာာင််ဒဏ််ရာာရမြင််ီး

焼き入れ yakiire
အြူသြီးထာာီးသ ာာ တတ ြုံကှိုံသရစှိ

ြ််မြင််ီး

呼び径（内径） yobikei（naikei）
nominal အြ င််ီး 

(အတ င််ီးအြ င််ီး)



 ဂျပနဘ်ာသာ အသထံကွ် မြန်် ််ြာာာာ

予熱 yonetu ကကှိြုံတင််အြူသြီးမြင််ီး

予熱炎 yonetu en ကကှိြုံတင််အြူသြီးြ ီး

予熱混合ガス
yonetu kongou 

gasu

ကကှိြုံတင််အြူသြီးထာာီးသ ာာသရာာန္ 

သးးာာဓာာတ််သင ွေ့

予熱酸素バルブ
yonetu sanso 

barubu

ကကှိြုံတင််အြူသြီးသအာာက််စ ဂ င််အ

 ှိုံ  ရ င််

溶断 youdan ြ ီးသတာာက််မဖင ််မဖတ််မြင််ီး

溶断器用ゴムホース継手
youdan ki you 

gomu housu tugite

ြ ီးသတာာက််မဖင ််မဖတ််မြင််ီးအတ က််

သရာာ််ဘာာြှိုံက််တြ်် င််မြင််ီး

溶栓 yousen Fusible plug

溶接 yousetu ဂသေ

溶接・切断用ゴムホース
yousetu ・ setudan 

you gomu housu

ဂသေ / 

မဖတ််သတာာက််မြင််ီးအတ က််သရာာ််

ဘာာြှိုံက််

溶接用ライター yousetu you raita ဂသေသ ာာ်် lighter

溶接用トーチ yousetu you tochi ဂသေသ ာာ်် ည ််ြ ီးသြ ာာင််ီး

溶融池 youyuu ike
အရည််သြ ာာ််သနသ ာာ တတ ြုံရည််

ကန််ငယ််

有害 yuugai အန္တရာာယ််ရ ှိသ ာာ

有害光線 yuugai kousen အန္တရာာယ််ရ ှိသ ာာသရာာင််မြည််

Z

残存ガス容器 zanzon gasu ကကင််ီးက န််ဓာာတ််သင ွေ့အှိုံီး

全体換気装置 zentai kankisouchi
လုံြ််ငန််ီးြ င််တစ််ြုံလျှံုံီးသလ န  ််စင််

ကှိရှိယာာ

ずい道 zuidou ဥြင််လှိုံဏ််သြေါင််ီး


