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アークストライク aku sutoraiku សាា មផ្សាារ ��សំកខ្មែនែង

アイ掛け aigake ការសួំ�ចចងញ្ចេ�យខ្មែ�ែ
ញ្ចេ�យចងភាា ប៉ុ់ប៉ុនួ�ក
ញ្ចេ�យរងវង់កំណួួចខ្មែ�ែ

合図 aizu សំញ្ញាា

合図の方法 aizu no hoho វិធិីីសាស្ត្រសំរ  ផ្សារល់់សំញ្ញាា

アイスプライス ai supuraisu ការចងកួចខ្មែ�ែប៉ុញ្ចេងើ �ត
រងវង់កំណួួច

アイナット ai natto ញ្ចេ�សំ�ីមាន កងរងវង់

アイボルト ai boruto ពនួ �ញមានកងរងវង់

アウトリガー autoriga ញ្ចេជ�ងខ្មែ�ជង នៃនដងសួំ�ច

あだ巻き掛け adamaki gake ការចងខ្មែ�ែសួំ �ច ញ្ចេ�យ
ចងព័ទ្ធធជ�ំ វិញិខ្មែតមួយជ�ំ

圧縮荷重 asshuku kaju ប៉ុនួ�កសំងើត់

圧縮止め asshuku dome ការតផួ្សា �ប៉ុញ្ចេ�យការមួល់
រតឹប៉ុនរ �ង

当てもの atemono ផំ្ទាំងំប៉ុនំ�

余り返し amarigaeshi ការចងព័ទ្ធធជារងវង់
កំណួួច

あや掛け ayagake ការចងសួំ�ច ញ្ចេ�យ ការ
ចងកួចខ្មែតមួយញ្ចេ�
បាតញ្ចេ�កាម

安全荷重 anzen kaju ប៉ុនួ�កសំ�វិតិ�ភាព

安全荷重表 anzen kajuhyo តារាង ប៉ុនួ�កសំ�វិតិ�ភាព

安全距離 anzen kyori ចមាា យសំ�វិតិ�ភាព

安全係数 anzen keisu កតារ សំ�វិតិ�ភាព
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安全装置 anzen sochi ឧប៉ុករណួ៍សំ�វិតិ�ភាព

アンローダ anroda មុាសំ�ីនញ្ចេរ ើប៉ុនួ�កញ្ចេចញ

著しい形崩れ ichijirushii katachi 
kuzure

ការ�ូច�ទ្ធង់��យ
ធីាន់ធីារ

著しい腐食 ichijirushii 
fushoku

ការកាត់សំ�ីធីាន់ធីារ

一本つり ippon tsuri ការ សួំ �ចញ្ចេផំ្សារ ញ្ចេ�យញ្ចេ�ប៉ុ�
ខ្មែ�ែចងខ្មែតមួយ

移動式クレーン idoshiki kuren ដងសួំ�ច ចល់័ត

移動式クレーン
分類表

idoshiki kuren 
bunruihyo

តារាង ចំណាត់ថ្នាា ក់ នៃន
ដងសួំ�ចចល់័ត

浮きクレーン uki kuren ដងសួំ�ចអខ្មែណួរ ត

運動 undo មុូមុង់

運動摩擦力 undo 
masatsuryoku

កក�ត ឌីីណាម�ច

A 種 e shu ថ្នាា ក់ A

SI 単位 esu ai tani ឯកតា មូល់�ា ន  SI 

遠心力 enshin ryoku កមាែ ំងចាកផ្សាេ�ត 

横行 oko ខ្មែដល់ព��កាត់ទ្ធទ្ធ�ង

応力 oryoku កមាែ ំងសំងើត់

押出 oshidashi ការសួំ�ចរំក�ល់ញ្ចេចញញ្ចេ��

ガーダー gada ធីា �ម

介添えロープ kaizoe ropu ខ្មែ�ែ ដ�កនាំំផួ្សា �វិប៉ុនួ�កនៃន
ដងសួំ�ច 

ガイデリック gaiderikku ប៉ុញ្ចេ�ោ ល់សួំ�ចខ្មែដល់មាន
ខ្មែ�ែញ្ចេ�ជាងទ្ធប៉ុ់ល់ំន�ង
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ガイロープ gairopu ខ្មែ�ែ ទ្ធប៉ុ់ ញ្ចេ�ជាង

格納型フック kakunogata fukku ញ្ចេងៀង ទ្ធំពក់ខ្មែដល់ពនែ �ប៉ុ
ញ្ចេចញចូល់បាន 

掛け数 kakesu ចំនួនខ្មែ�ែពួរ

かご差し kagosashi ការសំ៊កប៉ុ�ូ�ល់តំប៉ុន់
សំ�មាប៉ុ់�ក់ដងសួំ�ចឲ្យយ
ដំញ្ចេណួ�រការ

荷重 kaju ប៉ុនួ�ក

荷重計 kaju kei �តង់សំ�ីសំំ័រ ប៉ុនួ�ក

加速度 kasokudo សំំទ្ធ��ញ្ចេល់ឿ�ន

肩掛け katakake ការចងសួំ�ច ខ្មែប៉ុប៉ុ កួច
ចង ប៉ុញ្ចេណារ �អាសំនា  ន�ង
ញ្ចេងៀងទ្ធំពក់

片フック kata fukku ញ្ចេងៀងទ្ធំពក់ខ្មែតមួយ

滑車 kassha រ៉ក

滑車装置 kassha sochi ដ�ំរ៉ក

過負荷制限装置 kafuka seigen 
sochi

ឧប៉ុករណួ៍�ក់ក�ម�ត
ការផួ្សា�កញ្ចេល់�សំចំណួ� �

過負荷防止装置 kafuka boshi 
sochi

ឧប៉ុករណួ៍ប៉ុ�ើ រ ការ ផួ្សា�ក
ញ្ចេល់�សំចំណួ� � 

壁クレーン kabe kuren ដងសួំ�ចភាា ប៉ុ់ន� ង
ជញ្ញាា ំង

カム kamu ដ�ំវិលិ់

カラーチェック kara chiekku ការព�ន�តយញ្ចេម�ល់ពណួ៌

緩衝装置 kansho sochi ឧប៉ុករណួ៍�ទ្ធនាំប៉ុ់ប៉ុនិយ
កមាែ ំងទ្ធងោ �ច

慣性 kansei ន�ចល់ភាព
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起伏 kifuku ការសួំ�ចញ្ចេ�ងញ្ចេ��ងច��

基本安全荷重 kihon anzen kaju ប៉ុនួ�កសំ�វិតិ�ភាពតាម
ប៉ុទ្ធ�ា ន

基本使用荷重 kihon shiyo kaju ប៉ុនួ�កសួំ �ចញ្ចេ�ង
អត�ប៉ុរមាតាមប៉ុទ្ធ�ា ន

求心力 kyushin ryoku កមាែ ំង ចូល់ផ្សាេ�ត

キンク kinku កួចរមួល់

くくりつり kukuritsuri កណួំួច ខ្មែ�ែចង សួំ �ច ខ្មែប៉ុប៉ុ
 ញ្ចេប៉ុល់

組合せ滑車 kumiawase 
kassha

រ៉កសំមាសំ

クライミング式 kuraimingu shiki �ប៉ុញ្ចេ�ទ្ធនៃនការញ្ចេ��ង

クラブバケット kurabu baketto ចឿ� កចូកសំ�មាប៉ុ់ ចាប៉ុ់
ចាមប៉ុនួ�ក

繰返し荷重 kurikaeshi kaju ប៉ុនួ�ក មរង ញ្ចេ��យមរង
ញ្ចេទ្ធៀត

クレーン kuren ដងសួំ�ច

クレーン機能付き
ドラグ・ショペル

kuren kinotsuki 
doragu shoperu

មុាសំ�ីន ចូកកាយខ្មែដល់
មានម���រ ដងសួំ�ច

クレーン等の定義 kuren to no teigi ន�យមន័យនៃនដងសួំ�ច

クレーン分類表 kuren bunruihyo តារាង ចំណាត់ថ្នាា ក់ នៃន
ដងសួំ�ច

クローラクレーン kurora kuren �នសួំ�ច

ケーブルクレーン keburu kuren ដងសួំ�ច ញ្ចេដ�រ ញ្ចេល់�ខ្មែ�ែ ពួរ

建設用防護管 kensetsuyo bogo 
kan

ប៉ុំពង់ការពារ សំ�មាប៉ុ់
ការ�រសំំណួង់

公称径 koshokei អងើត់ផ្សាេ�តញ្ចេ��មធីយម
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向心力 koshin ryoku កមាែ ំង ចូល់ផ្សាេ�ត

合成 gosei សំមាសំភាគ

合力 go ryoku កមាែ ំងសំរ�ប៉ុ

国際単位系 kokusai tani kei �ប៉ុព័នធអនរ រជាត�នៃន
ខ្នាា តឯកតា

ゴム手袋 gomu tebukuro ញ្ចេ�សាមនៃដញ្ចេ�សំ៊ូ

転がり摩擦力 korogari masatsu 
ryoku

កក�តញ្ចេ�យការរញ្ចេមៀល់

最大静止摩擦力 saidai seishi 
masatsu ryoku

កក�តសារ ទ្ធ�ចអត�ប៉ុរមា

作業開始前打合せ sagyo kaishi mae 
uchiawase

ការ ជួប៉ុ�ប៉ុជ�ំម�ន
�ប៉ុត�ប៉ុតរ �ការ

作業者の配置 sagyosha no 
haichi

ការនៃល់ទ្ធ�កកមែករ

作業範囲 sagyo hani រយៈចមាា យសំ�មាប៉ុ់
�ប៉ុត�ប៉ុតរ �ការ

作業半径 sagyo hankei កាំចមាា យសំ�មាប៉ុ់
�ប៉ុត�ប៉ុតរ �ការ

作用線 sayo sen ខ្មែ�ែប៉ុនំាំត់សំកមែភាព
នៃនកមាែ ំង

作用点 sayo ten ចំណួ� ច ញ្ចេធីវ �សំកមែភាព

作用と反作用 sayo to hansayo សំកមែភាព ន�ង
�ប៉ុត�កមែ

3 点調整つり santen chosei 
tsuri

ការចងខ្មែ�ែសួំ �ច
ញ្ចេ�យមានការនៃល់
ត�ម�វិ

G 種 ji shu ថ្នាា ក់ G

質量 shitsuryo មុាសំ
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質量目測 shitsuryo 
mokusoku

ការបុាន់សាែ ននៃនទ្ធមាន់

ジブ上げ jibu age ការញ្ចេល់�កញ្ចេ��ងនៃននៃដដង
សួំ�ច

ジブ起し jibu okoshi ការញ្ចេល់�ក ញ្ចេ��ងនៃននៃដដង
សួំ�ច

ジブ起伏停止装置 jibu kifuku teishi 
sochi

ឧប៉ុករណួ៍ប៉ុ�ឈប៉ុ់ ការ
ញ្ចេ�ងសួំ�ច នៃដដងសួំ�ច

ジブクレーン jibu kuren ដងសួំ�ចមាននៃដ

ジブ下げ jibu sage ការប៉ុនំាំប៉ុច��នៃននៃដដង
សួំ�ច

ジブの伸縮 jibu no shinshuku ចល់នាំ ពញ្ចេនែ �ន ញ្ចេចញ
ខ្មែវិង នៃន នៃដដងសួំ�ច

ジブ伏せ jibu fuse ការប៉ុនំាំប៉ុច��នៃននៃដដង
សួំ�ច

磁粉探傷 jifun tansho ការញ្ចេធីវ �ញ្ចេតសំរ  មុាញ្ចេញុទ្ធ�ច
ញ្ចេ�យភាគលិ់�ត

絞り shibori ចងញ្ចេ�យពាក់ថ្ពពក់
ញ្ចេ�យចំណួងកំណួួច
ខ្មែដល់រតូត�ងបាន

シャックル shakkuru ខ្មែ�ែ�កវិលិ់ទ្ធំពក់

重心 jushin ទ្ធី�ប៉ុជ�ំទ្ធមាន់

集中荷重 shuchu kaju ប៉ុនួ�ក ចាល់់ផំ្សា�ំ

重量 juryo ទ្ធមាន់

重力の加速度 juryoku no 
kasokudo

សំំទ្ធ��ទ្ធំនាំញខ្មែផ្សានដី

使用荷重 shiyo kaju ប៉ុនួ�កសួំ �ចញ្ចេ�ង
អត�ប៉ុរមា

衝撃荷重 shogeki kaju ប៉ុនួ�កប៉ុ�កទ្ធងោ �ច
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ジョー jo ថ្នាោ ម

伸縮 shinshuku ចល់នាំពញ្ចេនែ �នញ្ចេចញ
ខ្មែវិង

心綱 shinzuna សូំ �ល់

ジンポールデリック jimporu derikku ប៉ុញ្ចេ�ោ ល់សួំ�ចមាន
ប៉ុញ្ចេ�ោ ល់ខ្មែ�ជង

垂直力 suichoku ryoku កមាែ ំងប៉ុ�ឈរ

スタッカークレーン sutakka kuren ដងសួំ�ច �ប៉ុញ្ចេ�ទ្ធ ជង់
ធីា �ម

スチフレッグ
デリック

suchifureggu 
derikku

មុាសំ�ីនសួំ �ចខ្មែដល់មាន
ញ្ចេជ�ងខ្មែ�ជង

ストランド sutorando សំរនៃសំខ្មែ�ែ

スリーブ suribu នៃដញ្ចេ�សាប៉ុ

すわり suwari សិំ�រភាព

静荷重 seikaju ប៉ុនួ�កសារ ទ្ធ�ច

制限荷重 seigen kaju ប៉ុនួ�កជាខ្មែដនកំណួត់

静止摩擦係数 seishi masatsu 
keisu

ញ្ចេមគ�ណួកក�តសារ ទ្ធ�ច

静止摩擦力 seishi masatsu 
ryoku

កក�តសារ ទ្ធ�ច

切断荷重 setsudan kaju ប៉ុនួ�កខ្មែដល់ញ្ចេធីវ �ឲ្យយបាក់

繊維心 seni shin សូំ �ល់ជាបាច់សំរនៃសំ

繊維スリング seni suringu ខ្មែ�ែ ញ្ចេធីវ �ពីបាច់សំរនៃសំ
រ�កខជាត�

旋回 senkai កំព�ងវិលិ់

せん断荷重 sendan kaju ប៉ុនួ�កខ្មែដល់ញ្ចេធីវ �ឲ្យយ�ច់
រយ�
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走行 soko ការញ្ចេធីវ �ដំញ្ចេណួ�រ

走行レール soko reru ផួ្សា �វិខ្មែដកសំ�មាប៉ុ់ការ
ញ្ចេធីវ �ដំញ្ចេណួ�រ

送配電線接近作業 sohaidensen 
sekkin sagyo

ការញ្ចេធីវ �ការញ្ចេ�ខ្មែកឿរ ខ្មែ�ែ
ញ្ចេ�ែ �ង

速度 sokudo ញ្ចេល់ឿ�ន

素線 sosen ខ្មែ�ែញ្ចេ�ែ �ង 

素線の切断 sosen no 
setsudan

ការកាត់ខ្មែ�ែញ្ចេ�ែ �ង

体積の略算式 taiseki no 
ryakusan shiki

សំមីការធីមែតាសំ�មាប៉ុ់
គណួនាំមាឌី

台付け用ワイヤ
ロープ

daizuke yo waiya 
ropu

ខ្មែ�ែពួរញ្ចេធីវ �ពីលួ់សំ សំ�មាប៉ុ់
ចងទ្ធប៉ុ់ ភាា ប៉ុ់

縦つり用クランプ tatetsuri yo 
kurampu

អងោ ំ ប៉ុ�ឈរ

縦横兼用クランプ juo kenyo 
kurampu

អងោ ំប៉ុ�ឈរ ន�ង ញ្ចេផ្សារក

玉掛け tamagake ការចងខ្មែ�ែសួំ �ច

玉掛け作業責任者 tamagake sagyo 
sekininsha

ញ្ចេមការ �គប៉ុ់�គងការ�រ
ចងខ្មែ�ែសួំ �ច

玉掛け作業動作の
基本例

tamagake sagyo 
dosa no kihonrei

នីត�វិធិីីចងខ្មែ�ែសួំ �ច ជា
មូល់�ា ន

玉掛け作業の資格 tamagake sagyo 
no shikaku

គ�ណួវិ�ឌីិ�នៃនអាកចងខ្មែ�ែ
សួំ �ច

玉掛けする方法 tamagake suru 
hoho

វិធិីីសាស្ត្រសំរ ចងខ្មែ�ែសួំ �ច

玉掛けの補助作業 tamagake no hojo 
sagyo

ការ �រ ជំនួយនៃនការ
ចងខ្មែ�ែសួំ �ច

玉掛け用具 tamagake yogu ឧប៉ុករណ៍ួខ្មែ�ែចងសួំ�ច
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玉掛け用具の
安全係数

tamagake yogu 
no anzen keisu

កតារ សំ�វិតិ�ភាពនៃន
ឧប៉ុករណ៍ួខ្មែ�ែចងសួំ�ច

玉掛け用具の選定 tamagake yogu 
no sentei

ការញ្ចេ�ជ�សំញ្ចេរ ើសំឧប៉ុ ករណួ៍
ខ្មែ�ែចងសួំ�ច

玉掛け用具の選定
フロー例

tamagake yogu 
no sentei furo rei

ឧ��រណួ៍នៃន ល់ំ�ូរនៃន
ការញ្ចេ�ជ�សំញ្ចេរ ើសំ ឧប៉ុករណួ៍
ខ្មែ�ែចងសួំ�ច

玉掛け用具の強さ tamagake yogu 
no tsuyosa

កមាែ ំងនៃនឧប៉ុ ករណួ៍ នៃន
ខ្មែ�ែចងសួំ�ច

玉掛け用具の点検 tamagake yogu 
no tenken

ការព�ន�តយញ្ចេម�ល់ញ្ចេល់�
ឧប៉ុករណ៍ួ ខ្មែ�ែចងសួំ�ច

単位記号 tani kigo ឯកតា

端末処理 tanmatsu shori ការកួចប៉ុ�េ ប៉ុ់ញ្ចេ�
ខ្នាងច�ង

チェーンスリング cheen suringu ខ្មែ�ែចងសួំ�ច ជា�ចវ៉៉ាក់

チェーンの伸び cheen no nobi ការប៉ុនាំែ យ�ចវ៉៉ាក់

力 chikara កមាែ ំង

力の合成 chikara no gosei សំមាសំភាគនៃនកមាែ ំង

力の三要素 chikara no san 
yoso

ធាត�ប៉ុីនៃន កមាែ ំង

力のつり合い chikara no tsuriai ត�ល់យភាពនៃនកមាែ ំង

力の分解 chikara no bunkai ការបំ៉ុខ្មែប៉ុកធាត�នៃន
កមាែ ំង

力のモーメント chikara no 
momento

មុូមុង់នៃនកមាែ ំង

地切り jigiri ការញ្ចេល់�កញ្ចេ��ងផ្សា�តដី

張力係数 choryoku keisu កតារ តំណួ�ង

直径の減少 chokkei no 
gensho

អងើត់ផ្សាេ�តខ្មែដល់ថ្ពយច��
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つち形クレーン tsuchigata kuren ប៉ុុមសួំ � ច កាល់ញញួរ

つり上げ荷重 tsuriage kaju ប៉ុនួ�កសំ�មាប៉ុ់ញ្ចេល់�ក

つり角度 tsuri kakudo ម�ំនៃនខ្មែ�ែចងសួំ�ច

つり具 tsurigu ឧប៉ុករណ៍ួខ្មែ�ែចងសួំ�ច

つりクランプ tsuri kurampu អងោ ំ

つりチェーン tsuri cheen �ចវ៉៉ាក់

つりビーム tsuri bimu ឆ្នឹា �មសំ�មាប៉ុ់ញ្ចេល់�ក
ប៉ុនួ�ក

定格荷重 teikaku kaju ប៉ុនួ�ក �ប៉ុត�ប៉ុតរ �ការ 

定格荷重曲線 teikaku kaju 
kyokusen

ខ្មែ�ែញ្ចេកាងតំណាងប៉ុនួ�ក
ខ្មែដល់បានកំណួត់

定格総荷重 teikaku so kaju ប៉ុនួ�ក�ប៉ុត�ប៉ុតរ �ការ ដ�ល់ 
ខ្មែដល់បានកំណួត់

定格速度 teikaku sokudo ញ្ចេល់ឿ�នអត�ប៉ុរមាញ្ចេពល់
មានប៉ុនួ�កជា
អត�ប៉ុរមា

定滑車 tei kassha រ៉កអចល់័ត 

鉄道クレーン tetsudo kuren ដងសួំ�ច ខ្មែដល់ ប៉ុនំ�ប៉ុ ញ្ចេល់�
រញ្ចេទ្ធ�រថ្ពញ្ចេ�ែ �ង

デリック derikku ប៉ុញ្ចេ�ោ ល់សួំ�ច

テルハ teruha �នផួ្សា�កប៉ុនួ�កផ្ទាំែ សំ់ទ្ធី
តាមខ្មែ�ែកាប៉ុផ្សា�តកា

天井クレーン tenjo kuren ដងសួំ�ចញ្ចេធីវ �ដញំ្ចេណួ�រចល័់ត
ញ្ចេ��ពសំ់ផ្សា�តកាល់

電波障害 dempa shogai ភាពរំខ្នានដល់់វិទិ្ធយ�

動荷重 do kaju ប៉ុនួ�កឌីីណាម�ច
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動滑車 do kassha រ៉កចល់័ត

共つり tomotsuri ញ្ចេល់�កញ្ចេ��ង �ងំអសំ់
ជាមួយគ្នាា

トラッククレーン torakku kuren ដងសួំ�ច�ប៉ុញ្ចេ�ទ្ធ
�ន�ទ្ធ �ង

鳥居形デリック torii gata derikku ប៉ុញ្ចេ�ោ ល់សួំ�ចខ្មែដល់មាន
សំរសំរ ញ្ចេភាែ �

トロリ式 torori shiki �ប៉ុញ្ចេ�ទ្ធរ៉ក

荷の誘導 ni no yudo ការ ដ�កនាំំ ផួ្សា �វិនៃនប៉ុនួ�ក

ねじり荷重 nejiri kaju ប៉ុនួ�កខ្មែដល់ញ្ចេធីវ �ឲ្យយរមួល់
ខ្មែ�ែ ញ្ចេ�ង

ノギス nogisu �ប៉ុពាយវ៉ាសំ់�ប៉ុញ្ចេ�ទ្ធអូសំ
រំក�ល់

橋形クレーン hashigata kuren ដងសួំ�ចសាព ន

外れ止め装置 hazuredome 
sochi

�ប៉ុព័នធ រន�ក

破断荷重 hadan kaju ប៉ុនួ�កខ្មែដល់ញ្ចេធីវ �ឲ្យយបាក់

ハッカー hakka �ប៉ុ�ប៉ុ់កាត់

速さ hayasa ញ្ចេល់ឿ�ន

半掛け hangake ការ ចងសួំ�ចញ្ចេ�យមាន
រងវ �ល់ខ្មែតមួយជ�ំ

引込み hikikomi ញ្ចេល់�កសួំ �ច ចូល់កូ�ង

引込みクレーン hikikomi kuren ដងសួំ�ចខ្មែដល់ ញ្ចេងៀង
ទ្ធំពក់ ញ្ចេ�ញ្ចេសំែ �ញ្ចេពល់ សួំ �ច
ញ្ចេ��ង ឬច��

比重 hiju ទ្ធមាន់យថ្នា�ប៉ុញ្ចេ�ទ្ធ

引張荷重 hippari kaju  ប៉ុនួ�ក តំណួ�ង អត�ប៉ុរមា
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開き hiraki រងវ�មាត់

フィラー線 fuira sen ខ្មែដកលួ់សំ សំ�មាប៉ុ់ ប៉ុនារ

複合荷重 fukugo kaju ប៉ុនួ�កផ្សាែបំ៉ុ�ូ�ល់គ្នាា

服装 fukuso សំញ្ចេមែ�កប៉ុំពាក់សំ�មាប៉ុ់
ញ្ចេធីវ �ការ

普通より futsu yori ខ្មែ�ែពួរខ្មែដល់មាន រញ្ចេងវល់
សំរនៃសំប៉ុស្ត្រញ្ញាេ សំ

フック fukku ញ្ចេងៀងទ្ធំពក់

フックの開き fukku no hiraki ចញ្ចេនាំែ �ញ្ចេប៉ុ�កចំ�រនៃន
ញ្ចេងៀងទ្ធំពក់

フックの摩耗 fukku no mamo ការសំ�ករចិរលិ់នៃនញ្ចេងៀង
ទ្ធំពក់

物体の安定 buttai no antei សិំ�រភាព

ブラスキンク purasu kinku កួច រមួល់វិជិាមាន

ブレーキ bureki ស្ត្រ�វ ំង

フローティング
クレーン

furoteingu kuren ដងសួំ�ចអខ្មែណួរ ត

分解 bunkai ការខ្មែប៉ុកជាបំ៉ុខ្មែណួក

分布荷重 bumpu kaju ប៉ុនួ�កខ្មែដល់�ត�វិបាន
ខ្មែចករាយ

分力 bunryoku កមាែ ំងជាសំមាសំភាគ

平行力 heiko ryoku កមាែ ំង�សំប៉ុ

へび口 hebiguchi ការចងកួចខ្មែ�ែប៉ុញ្ចេងើ �ត
រងវង់កំណួួច

ベルトスリング beruto suringu ខ្មែ�ែចងសួំ�ច �ប៉ុញ្ចេ�ទ្ធ �ក
វ៉៉ាត់សំំខ្មែប៉ុុត

ホイールクレーン hoiru kuren ដងសួំ�ចមានកង់
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ホイスト hoisuto ញ្ចេ�ងប៉ុងូ �ត

ホイスト式 hoisuto shiki �ប៉ុញ្ចេ�ទ្ធ នៃនការញ្ចេ�ង
ប៉ុងូ �ត 

防護ゲート bogo geto �វ រ រប៉ុង សំ�មាប៉ុ់ការពារ

補助具 hojogu ញ្ចេ�គ�ងប៉ុនំាំប៉ុ់ប៉ុនែនំៃន
ខ្មែ�ែ សំ�មាប៉ុ់ចងសួំ�ច

補巻上げ ho makiage ការញ្ចេល់�កញ្ចេ��ងនៃននៃដដង
សួំ�ច

補巻下げ ho makisage ការប៉ុនំាំប៉ុច��នៃននៃដដង
សួំ�ច

マイナスキンク mainasu kinku ការកួចរមួល់អវិជិាមាន

巻上げ maki age ការញ្ចេល់�កញ្ចេ��ង

巻下げ maki sage ការប៉ុនំាំប៉ុ

巻差し maki sashi ការសំ៊កប៉ុ�ូ�ល់ តំប៉ុន់
សំ�មាប៉ុ់ �ក់ ដងសួំ�ច ឲ្យយ
ដំញ្ចេណួ�រការ

巻過警報装置 makisugi keiho 
sochi

ឧប៉ុករណួ៍ប៉ុ�ើ រ ការ វិញិ
�ួសំ ក�ម�ត

巻過防止装置 makisugi boshi 
sochi

 ឧប៉ុករណួ៍ប៉ុ�ើ រ ការ វិញិ
�ួសំក�ម�ត

まくら makura ដ�ំ�ទ្ធ ទ្ធមាន់

曲げ荷重 mage kaju ប៉ុនួ�កខ្មែដល់ប៉ុណារ ល់ ឲ្យយ
ធីា �ម ញ្ចេ��ងញ្ចេកាង

摩擦力 masatsu ryoku កក�ត

目掛け megake ការសួំ�ចចងញ្ចេ�យខ្មែ�ែ
ញ្ចេ�យ ចងភាា ប៉ុ់ ប៉ុនួ�ក
ញ្ចេ�យ រងវង់កំណួួច ខ្មែ�ែ

めっき mekki ការបុានញ្ចេ��ៈ



ភាសាជប៉ុុ�ន
ការប៉ុញ្ចេ�េ ញ
សំំញ្ចេ�ង

ភាសាខ្មែ�ែ រ

目通し medoshi ចងញ្ចេ�យពាក់ថ្ពពក់
ញ្ចេ�យចំណួងកំណួួច
ខ្មែដល់រតូត�ងបាន

モード係数 modo keisu កតារ បំ៉ុខ្មែណួប៉ុ

モーメント momento មុូមុង់

もっこ mokko ខ្មែ�ែចងសួំ�ច ជា សំំណាញ់
លួ់សំ

油圧ショベル yuatsu shoberu មុាសំ�ីនជីក ឬកាយញ្ចេដ�រ
ញ្ចេ�យកមាែ ំងទ្ធ�ក

揚貨装置 yoka sochi ការញ្ចេល់�កញ្ចេ�ង  ទ្ធំន�ញ

揚程 yotei កមពសំ់ នៃនការ
ញ្ចេល់�កញ្ចេ��ង

横つり用クランプ yokotsuri yo 
kurampu

អងោ ំខ្មែដល់មានដង កាន់
ញ្ចេផ្សារក

呼出し yobidashi ម�� រប៉ុរ

ラウンドスリング raundo suringu ខ្មែ�ែចងសួំ�ច មូល់

ラジオ電波 rajio dempa រល់ក វិទិ្ធយ�

ランウェイ ran uei ផួ្សា �វិរំក�ល់ ចល់័ត រប៉ុសំ់ ដង
សួំ�ច

ラングより rangu yori ខ្មែ�ែពួរខ្មែដល់ មានសំរនៃសំ
តាញ មានទ្ធ�សំរញ្ចេងវល់
�សំប៉ុគ្នាា

リフティング
マグネット

rifuteingu 
magunetto

ញ្ចេមខ្មែដកសំ�មាប៉ុ់ញ្ចេល់�កវិតុ�
ញ្ចេ��ៈ

量記号 ryo kigo អាកកំណួត់ចំនួន

両フック ryo fukku ញ្ចេងៀង ទ្ធំពក់ញ្ចេទ្ធវរ



ភាសាជប៉ុុ�ន
ការប៉ុញ្ចេ�េ ញ
សំំញ្ចេ�ង

ភាសាខ្មែ�ែ រ

ロープ加工技能士 ropu kako ginoshi កមែករជំនាំញ ខ្មែដល់
មានការ ប៉ុញ្ញាា ក់
ទ្ធទួ្ធល់សាោ ល់់សំ�មាប៉ុ់   ការ
ខ្មែកនៃចាខ្មែ�ែ ពួរ

ロープの腐食 ropu no fushoku ការសំ�ីកាត់នៃនខ្មែ�ែ ពួរ

ロープバランス式 ropu baransu 
shiki

�ប៉ុញ្ចេ�ទ្ធញ្ចេធីវ �ឲ្យយមាន
ត�ល់យភាពខ្មែ�ែ

ロック加工 rokku kako ការចាក់ខំ្នាសំ់

ロック装置 rokku sochi ឧប៉ុករណួ៍សំ�មាប៉ុ់ចាក់
ខំ្នាស់ំ

ワイヤロープ waiya ropu ខ្មែ�ែពួរញ្ចេធីវ �ពីលួ់សំ

ワイヤロープ１より waiya ropu 
hitoyori

រញ្ចេងវញមួយជ�ំនៃន ខ្មែ�ែពួរ
ញ្ចេធីវ �ពីលួ់សំ

ワイヤロープの強度
低下

waiya ropu no 
kyodo teika

កមាែ ំងថ្ពយច��នៃន ខ្មែ�ែពួរ
ញ្ចេធីវ �ពីលួ់សំ

ワイヤロープの径 waiya ropu no kei អងើត់ផ្សាេ�តខ្មែ�ែពួរញ្ចេធីវ �ពី
លួ់សំ

ワイヤロープの選定
計算

waiya ropu no 
sentei keisan

ការគណួនាំ ញ្ចេដ�មឿី
ញ្ចេ�ជ�សំញ្ចេរ ើសំ ខ្មែ�ែពួរញ្ចេធីវ �ពី
លួ់សំ

割差し warizashi ការសំ៊កប៉ុ�ូ�ល់ដ�ំញ្ចេ�ែ �ង


