
ガス溶接技能講習
用語集

ការបណ្ត ុះបណ្តា លជំនាញផ្សារឧស្ម ័ន

កម្រងពាកយបច្ចេកច្េស្អនុវត្ាជាក់ស្ស្ាង

クメール語版 កំស្ណស្មមរ



ភាសាជប ៉ុន ការបញ្ចេញសំញ្េង ភាសាខ្មែរ

A

危ない abunai ខ្ែលមានញ្្រោះថ្នា ក់

あぶりバーナー aburi bana កាលែ៉ុត

アーク光 aku kou ពនលផឺ្សារផ្កា ញ្ ល្ ើង

アーク溶接 aku yousetu ការផ្សារផ្កា ញ្ ល្ ើង

安全器 anzen ki ឧបករណ៍ស៉ុវតថភិាព 

アセチレン asechiren អាញ្សទីខ្េន

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）

នាេិកាសមាា ធស្មាប់អា

ញ្សទីខ្េន (្បដាប់វាស់

ស្មាប់អាញ្សទីខ្េន)

アセチレンガス用のボンベ
asechiren you no 

gasubonbe
ែបស្មាប់អាញ្សទីខ្េន

アセチレン溶接装置
asechiren 

yousetuki
ឧបករណ៍ផ្សារអាញ្សទីខ្េន

圧接用トーチ assetu you tochi កាលផ្សារសមាា ធ

圧縮 asshuku បខ្ណែ ន

圧縮アセチレンガス
asshuku asechiren 

gasu
ឧសែ ័នអាញ្សទីខ្េនបខ្ណែ ន

圧縮ガス asshuku gasu ឧសែ ័នបខ្ណែ ន

圧力 aturyoku សមាា ធ

圧力調整ハンドル
aturyoku chousei 

handoru
ដែដលត្រូវសមាា ធ

圧力調整器
aturyoku chousei 

ki
នាេិកាសមាា ធ

圧力計 aturyoku kei ្បដាប់ វាស់សមាា ធ

B

バックナット bakku natto
កាលញ្ោស៉ុីបិទ ជ្តិការពារ

ញ្លច

爆発 bakughatu ការផ្្សទោះ
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爆轟 bakugou ការញ្ ោះផ្្សទោះ

爆発事故 bakuhatu jiko ញ្្រោះថ្នា ក់ផ្្សទោះ

爆発上限界
bakuhatu jougen 

kai
ក្រិតមាស់បំផ្ស៉ុតញ្ែើរបីផ្្សទោះ

爆発下限界
bakuhatu kagen 

kai
ក្រិតទាបបំផ្ស៉ុតញ្ែើរបីផ្្សទោះ

ばく露 bakuro ការ្តូវចំឬ្បឈរ

バルブ barubu វា៉ា ន

ボイラ溶接土免許
boira yousetu shi 

menkyo

វញិ្ញា បនប័្តផ្សារមា ស៉ុីន

ទឹកញ្តៅ (Boiler)

ボンベ bonbe ែប(ឬធ៉ុង)

ボンベの色 bonbe no iro ពណ៌ែប

防炎シート bouen shito ផ្កទ ងំសនលកឹការពារញ្ ល្ ើង

防じんマスク boujin masuku មា សរ៉ុមការពារភាគលអ ិត

母材 bozai វតថ ទ្តូវផ្សារ/កាត់

分解反応 bunkai hannou ្បតិករែបំខ្បក (Inert gas)

ブローアウト buro auto រលត់ 

C

着火源 chakkagen ្ប្ពបញ្ចឆ ោះ

着火器具 chakkakigu ឧបករណ៍បញ្ចឆ ោះ

調整ハンドル chousei handoru ដែដលត្រូវ

中圧 chuuatu សមាា ធរធយរ

中圧式溶接機
chuuatu shiki 

yousetu ki
មា ស៉ុីនផ្សារសមាា ធរធយរ

注意事項 chuui jikou ចំណ៉ុ ច្តូវ្បងុ្បយ័តា

D

ダイアフラム daiyahuramu
បនទោះញ្ោហៈ្ទាប់កាត់

ទទឹងសសរ(diaphragm)

打刻 dakoku ដាប់ឆ្លល ក់
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電動ファン付き呼吸用保

護具

dendou fan tuki 

kokyuu you 

hogogu

ឧបករណ៍ការពារផ្សល វូែញ្ងហ ើរ

ញ្ដាយមានភាជ ប់កង្ហហ រអគគសិនី

デトネーション detoneshon ការញ្ ោះផ្្សទោះ

導管 doukan បំពង់បចជ នូ

E

液化ガス ekika gasu ឧសែ ័នព្ង្ហវ

G

外観検査 gaikan kensa ការ្តួតពិនិតយញ្រើលពីញ្្ត

外面 gaimen ដផ្សទខាងញ្្ត

合併症 gappeishou ផ្សលវបិាកដនជំងឺ

ガス gasu ឧសែ ័ន

ガス漏れ gasu more ការធ្លល យឧសែ ័ន

ガスの性質 gasu no seishitu លកខណៈដនឧសែ ័ន

ガス切断 gasu setudan ការកាត់ញ្ដាយឧសែ ័ន

ガス集合装置
gasu shuugou 

souchi
ឧបករណ៍្បរូលផ្្សទឧំសែ ័ន

ガス集合溶接装置
gasu shuugou 

yousetu souchi
ឧបករណ៍ផ្សារ្បរូលផ្្សទឧំសែ ័ន

ガス容器 gasu youki ឧបករណ៍ផ្្សទកឧសែ ័ន

ガス溶接 gasu yousetu ការផ្សារឧសែ ័ន

ガス溶接作業主任者
gasu yousetu 

sagyou shuninsha

អាកទទួលម៉ុស្តូវចរបងដន

ការង្ហរផ្សារឧសែ ័ន

ガスケット gasuketto ្ទនាប់ 

ガウジング gaujingu ការញ្ចៀរចងអ រូ

ゲージ（圧力調整器）
geji（aturyoku 

chousei ki）

ឧបករណ៍វាស់(នាេិកា

សមាា ធ)

月例点検 geturei tenken ការ្តួតពិនិតយ្បចំខ្ម

GHS分類 GHS bunrui បំខ្ណងខ្ចកGHS

技能講習 ginou koushu ការបណ្ទ ោះបណ្តៅ លជំនាញ
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ゴムホース gomu hosu បំពង់ទ៉ុញ្ោ ញ្តស ូ

逆火 gyakka ញ្ ល្ ើងញ្ ោះ្តលប់

逆火防止装置
gyakka boushi 

souchi

ឧបករណ៍ការពារញ្ ល្ ើងញ្ ោះ

្តលប់

H

発火 hakka ការបញ្ចឆ ោះ

発火源 hakka gen ្ប្ពបញ្ចឆ ោះ

発火温度 hakka ondo សីត៉ុណហភាពបញ្ចឆ ោះ

白心 hakushin
ខ្ផ្សាកកណ្តៅ លពណ៌សដនអណ្

តាតញ្ ល្ ើង

白点 hakuten ចំណ៉ុ ចពណ៌ស

破裂 haretu ផ្្សទោះខ្បក

針弁 hari ben វា៉ា នដលត្រូវរាងរជ ទល

はつり haturi ការញ្ចោះកាត់

扁平気流 henpei kiryu ចរនៅមយល់រាបញ្សែ ើ

火ロ higuchi ប ៊ិចផ្សារ/កាត់

飛翔事故 hishou jiko ញ្្រោះថ្នា ក់ញ្ប៉ុើងញ្ ោះ

保護衣 hogoi សញ្រលៀកបំពាក់ការពារ

本質安全化 honshitu anzen ka
ការញ្ធវ ើឲ្យមានស៉ុវតថភិាពពី

ខាងកន ទង

ホース housu បំពង់ទ៉ុញ្ោ

ホースバンド housu bando ្កចប់បំពង់ទ៉ុញ្ោ

不活性ガス hu kassei gasu ឧសែ ័នរិនសករែ

吹き出し口 hukidashi guchi ្ចកផ្សល ទញំ្ចញ

不燃シート hunen shito ផ្កទ ងំសនលកឹការពាររិនញ្ ោះ

粉じん爆発 hunjin bakuhatu ការផ្្សទោះកញ្រទចធូលី

粉末消火剤
hunmatu shouka 

zai
ថ្នា ញំ្រៅពនលត់អគគ ិ្ ័យ

フランジ huranji ខ្ផ្សលង (flange)
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沸点 hutten ចំណ៉ុ ចរំព៉ុោះ

標準炎 hyoujun en អណ្តៅ តញ្ ល្ ើងសៅ ង់ដារ

ヒューム hyumu កញ្រទចធូលី

ヒューム熱 hyumu netu
ជំងឺញ្តៅ មល នួញ្ដាយសារ

កញ្រទចធូលី

I

異状 ijou ភាពរិន្ប្កតី

インゼクタ inzekuta ឧបករណ៍បាញ់បចច លូ

一酸化炭素 issankatanso កាបូនរ ូ ណូអ៉ុកស៉ុីត

J

事故 jiko ញ្្រោះថ្នា ក់

じん肺 jinpai
ជំងឺសួតញ្ដាយសារ្សូបធូលី

(Pneumoconiosis)

充填 jyuuten ការបចច លូ

充填ガス jyuuten gasu ឧសែ ័នខ្ែលបចច លូ

重点事項 jyuuten jikou ចំណ៉ុ ចញ្ផ្កៅ តសំខាន់

充填ラベル jyuuten raberu សាល កបចច លូ

K

カーバイド kabaido ថ្ែសអ ទយ

火炎温度 kaen ondo សីត៉ុណហភាពអណ្តៅ តញ្ ល្ ើង

確認 kakunin ការញ្ផ្សទៀងផ្កទ ត់

可燃性ガス kanensei gasu ឧសែ ័នខ្ែលអាចញ្ ោះ

可燃性ガス等検知器
kanensei gasu 

nado kenchi ki

ឧបករណ៍ចប់ែឹងឧសែ ័ន

ខ្ែលអាចញ្ ោះ

可燃性の物 kanensei no mono វតថ ទខ្ែលអាចញ្ ោះ

加熱器 kanetu ki ឧបករណ៍កញ្តៅ

還元炎 kangen en ការកាត់បនថយចំញ្ហោះរិនសពវ

乾式安全器 kanshiki anzen ki
ឧបករណ៍ស៉ុវតថភិាព្បញ្្ទ

សង តួ

火災 kasai អគគ ី្ ័យ
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可視光線 kashi kousen កំារសែ ីខ្ែលអាចញ្រើលញ្ ើញ

検知器 kenchi ki ឧបករណ៍ចប់ែឹង

健康障害 kenkou shougai ផ្សលប ោះពាល់ស៉ុមភាព

起因物 kiin butu វតថ ទបងាញ្ហត៉ុ

期間 kikan រយៈញ្ពល

危険 kiken ខ្ែលញ្្រោះថ្នា ក់

危険性 kikensei ភាពញ្្រោះថ្នា ក់ 

気密検査 kimitu kensa ការ្តួតពិនិតយការញ្លចធ្លល យ

呼吸用保護具
kokyuu you hogo 

gu
ឧបករណ៍ការពារផ្សល វូែញ្ងហ ើរ

混合気 kongouki មយល់ខ្ែលមានោយឥនធនៈ

混在作業 konzai sagyou ការង្ហរច្រោុះខ្ផ្សាក

高圧バルブ kouatu barubu វា៉ា នសមាា ធមាស់

高圧ガス kouatu gasu ឧសែ ័នសមាា ធមាស់

高圧ガス保安協会
kouatu gasu hoan 

kyoukai

វទិាសាថ នស៉ុវតថភិាពឧសែ ័ន

សមាា ធមាស់

高圧ガス保安法
kouatu gasu 

hoanhou

ចាប់សៅ ីពីការរកាស៉ុវតថភិាព

ឧសែ ័នសមាា ធមាស់

工具 kougu ឧបករណ៍

クロム kuromu សារធ្លត៉ុ្កូរ

局所排気装置
kyokusho haiki 

souchi
ឧបករណ៍បញ្ចេញមយល់ជ៉ុំ វញិ

L

LPG LPG LPG

M

マンガン mangan រ ង់ ា ខ្ណស

マス masu សារធ្លត៉ុមា ស

マスク masuku មា សរ៉ុមឬរបំាង

目視点検 mokushi tenken ការ្តួតពិនិតយញ្ដាយញ្រើល
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N

内部構造 naibu kouzou រចនាសរាន័ធខាងកន ទង

熱中症 necchuushou
ជំងឺ្ស្កូកញ្តៅ (heat 

stroke)

年月日 nengappi កាលបរញិ្ចឆទ

年次点検 nenji tenen ការ្តួតពិនិតយ្បចំឆ្លា ំ

燃料ガスバルブ
nenryou gasu 

barubu
វា៉ា នឧសែ ័នឥនធនៈ

燃焼 nenshou ចំញ្ហោះ

燃焼範囲/爆発範囲

nenshou 

hani/bakuhatu 

hani

បរញិ្វណចំញ្ហោះ/បរញិ្វណផ្្សទោះ

燃焼速度 nenshou sokudo ញ្លបឿនចំញ្ហោះ

日常点検 nichijou tenken ការ្តួតពិនិតយ្បចំដថ្ៃ

ニッケル nikkeru នីខ្កល

臭い　におい nioi កលនិ

ノズルミキシング nozurumikishingu
ការោយបចច លូរា ញ្ដាយ

កាលចំព៉ុោះ

O

温度 ondo សីត៉ុណហភាព

P

パッキン pakkin វតថ ទបិទ ជ្តិការពារញ្លច

プロパン puropan ្បូបា ន

プッシュプル型換気装置
pusshu puru gata 

kanki souchi

ឧបករណ៍ផ្កល ស់ប្រូមយល់

្បញ្្ទរ៉ុញទាញ

R

労働安全衛生法
roudou anzen 

eiseihou

ចាប់សៅ ីពីអនារ័យនិង

ស៉ុវតថភិាពការង្ហរ

労働衛生の3管理
roudou eisei no 

san kanri

ការ្គប់្គងអនារ័យ

ការង្ហរ៣្បការ
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労働者死傷病報告

roudousha 

shishoubyou 

houkoku

របាយការណ៍អំពីការសាល ប់

របួសនិងជំងឺរបស់និញ្ោជិត

漏えい／漏洩 rouei ការញ្លចធ្លល យ

老朽化 roukyuu ka ចស់ញ្រចរលឹ

留意事項 ryuui jikou ចំណ៉ុ ច្តូវយកចិតៅទ៉ុកដាក់

S

災害 saigai ញ្្រោះរហនៅរាយ

災害防止 saigai bousi ការបង្ហា រញ្្រោះរហនៅរាយ

最小着火エネルギー
saishou chakka 

enerugi

ថ្នរពលញ្ផ្សៅើរចំញ្ហោះអបបបរ

មា

酸化炎 sanka en
អណ្តៅ តញ្ ល្ ើងចំញ្ហោះអ៉ុកស៉ុី

ខ្សន

酸素 sanso អ៉ុកស៉ុីខ្សន

酸素ボンベ sanso bonbe ែបអ៉ុកស៉ុីខ្សន

酸素欠乏/酸欠
sanso ketubou / 

sanketu
កងវោះអ៉ុកស៉ុីខ្សន

酸素用圧力調整器

（酸素ゲージ）

sanso you 

aturyoku chousei 

ki（sanso geji）

នាេិកាសមាា ធស្មាប់អ៉ុក

ស៉ុីខ្សន (្បដាប់វាស់អ៉ុកស៉ុី

ខ្សន)

SDS SDS SDS

赤外線 sekigaisen កំារសែ ី្កហរអំាង្បា

切断 setudan ការកាត់

切断酸素 setudan sanso អ៉ុកស៉ុីខ្សនស្មាប់កាត់

切断酸素バルブ
setudan sanso 

barubu

វា៉ា នដលត្រូវអ៉ុកស៉ុីខ្សន

កាលកាត់

切断器 setudanki ឧបករណ៍កាត់

しゃ光保護具 shakou hogogu ឧបករណ៍ការពារពនល ឺ

車両 sharyou ោនយនៅ
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車両運送 sharyou unsou ការែឹកជចជ នូោនយនៅ

紫外線 shigaisen កំារសែ ីសាវ យអ ៉ុល្តា

資格 shikaku
វញិ្ញា បនប័្ត(បញ្ញជ ក់សរតថ

ភាព)

指針 shishin ្ទនិច

使用方法 shiyou houhou រញ្បៀបញ្្បើ្បាស់

使用前点検 shiyou mae tenken ការ្តួតពិនិតយរ៉ុនញ្ពលញ្្បើ

消防法 shoubou hou ចាប់សៅ ីពីការពនលត់អគគ ី្ ័យ

焼鈍 shoudon
ការែ៉ុតរចួបចច ទ ោះកញ្តៅ សនសឹ

រៗ(Annealing)

衝撃花火 shougeki hanabi
កំា្ជួចខ្ែលមានផ្សលប ោះ

ទងគចិ

消火器 shoukaki បំពង់ពនលត់ អគគ ី្ ័យ

水封式安全器
suihuushiki 

anzenki

ឧបករណ៍ស៉ុវតថភិាព្បញ្្ទ

ញ្្បើទឹក

水蒸気爆発 suijoki bakuhatu ការផ្្សទោះចំ យទឹក

吹管 suikan បំពង់បាញ់

水素 suiso អ៉ុី្ែខូ្សន

スカーフィング sukafingu ការខាត់ជាយឲ្យរញ្ោង

スパッタ supatta
ការខាទ តកញ្រទចញ្ោហៈ

(sputter)

スラグ suragu អាចរ៍ញ្ោហៈ(Slag)

すす/煤 susu ខ្្រងញ្ ល្ ើង

T

たがね tagane ពនាល ក

炭化炎 tankaen
អណ្តៅ តញ្ ល្ ើងញ្ ោះអាញ្សទីខ្េ

នញ្្ចើន្ជលុ

低圧 teiatu សមាា ធទាប

低圧バルブ teiatu barubu វា៉ា នសមាា ធទាប



ភាសាជប ៉ុន ការបញ្ចេញសំញ្េង ភាសាខ្មែរ

低圧式切断器
teiatu shiki 

yousetu ki

ឧបករណ៍កាត់្បញ្្ទ

សមាា ធទាប

定期自主検査 teiki jishu kensa
ការ្តួតពិនិតយញ្ដាយសវ យ័ត

ជា្បចំ

点検 tenken ការ្តួតពិនិតយ

点検項目 tenken koumoku ចំណ៉ុ ច្តូវ្តួតពិនិតយ

トーチ tochi កាលផ្សារ/កាត់

トーチヘッド tochi heddo កាលដនកាលផ្សារ/កាត់

取付け torituke ការភាជ ប់

取付ナット型 toritukenattogata
្បញ្្ទភាជ ប់ញ្ដាយកាល

ញ្ោស៉ុី

取付ネジ型 toritukenejigata ្បញ្្ទភាជ ប់ញ្ដាយវ ើស

都市ガス toshi gasu  គ សទី្កងុ

墜落 tuiraku ការធ្លល ក់

墜落災害 tuiraku saigai ញ្្រោះរហនៅរាយដនការធ្លល ក់

墜落制止用器具
tuiraku seishi you 

kigu
ឧបករណ៍ការពារធ្លល ក់

U

ウエス uesu
្កណ្តត់ជូតសមាអ ត(ញ្្គឿង

មា ស៉ុីន)

運送 unsou ការែឹកជចជ នូ

ウレタンフォーム uretanfomu ញ្អប ៉ុងប ូ លីអ ៉ុយញ្រតាន

W

ワンタッチ継手（雄型　

凸、雌型　凹）

wantacchi tugite  

(osugata 凸,mesu 

gata 凹)

តំណវាន់ថ្នច់(្បញ្្ទញ្មែ ល

 ញ្បា ង ្បញ្្ទញី ផ្សត)

WBGT WBGT WBGT  

Y

火傷 yakedo រោក
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焼き入れ yakiire
ការបចច ទ ោះកញ្តៅ ញ្ោហៈោ ង

ញ្លឿន

呼び径（内径） yobikei（naikei）
អងាត់ផ្សេិត (អងាត់ផ្សេិតខាង

កន ទង)

予熱 yonetu ការកញ្តៅ ទ៉ុកជារ៉ុន

予熱炎 yonetu en អណ្តៅ តញ្ ល្ ើងកញ្តៅ ទ៉ុកជារ៉ុន

予熱混合ガス
yonetu kongou 

gasu
លាយឧសែ ័នកញ្តៅ ទ៉ុកជារ៉ុន

予熱酸素バルブ
yonetu sanso 

barubu

វា៉ា នដលត្រូវអ៉ុកស៉ុីខ្សនករ្

ញ្ៅទ៉ុកជារ៉ុន

溶断 youdan ការកាត់ញ្ដាយរំោយ

溶断器用ゴムホース継

手

youdan ki you 

gomu housu tugite

តំណភាជ ប់ទ៉ុញ្ោញ្តស ូ

ស្មាប់ឧបករណ៍កាត់ញ្ដាយ

រំោយ

溶栓 yousen ហវ ទ  ៊យស៉ុីប

溶接 yousetu ការផ្សារ

溶接・切断用ゴムホース
yousetu ・ setudan 

you gomu housu

បំពង់ទ៉ុញ្ោញ្តស ូ ស្មាប់

ផ្សារ/កាត់

溶接用ライター yousetu you raita ខ្ែកញ្កោះស្មាប់ការផ្សារ

溶接用トーチ yousetu you tochi កាលផ្សារ

溶融池 youyuu ike កខ្នលងរោយ

有害 yuugai ខ្ែលមានផ្សលប ោះពាល់

有害光線 yuugai kousen កំារសែ ីខ្ែលមានផ្សលប ោះពាល់

Z

残存ガス容器 zanzon gasu ឧបករណ៍ផ្្សទកឧសែ ័នសល់

全体換気装置 zentai kankisouchi
ឧបករណ៍ផ្កល ស់ប្រូមយល់

ទាងំរូល

ずい道 zuidou ផ្សល វូរងូ


