
玉掛け技能講習
用語集

Тэнжээ Ажиллуулах Ур  
Чадвар Олгох Сургалт

Толь бичиг

モンゴル語版 Монгол хувилбар



Япон Авиа зүйн 
дуудлага Монгол хэл

アークストライク aku sutoraiku нуман тэмдэг

アイ掛け aigake бэхэлсэн ачааг 
нүдээр шалгаж 
тэнжээгээр татах

合図 aizu дохионууд

合図の方法 aizu no hoho дохио өгөх арга

アイスプライス ai supuraisu нүдэн залгаа

アイナット ai natto нүдэн боолт

アイボルト ai boruto нүдэн эрэг боолт

アウトリガー autoriga оньс

あだ巻き掛け adamaki gake нэг эргэлтээр тэнжээ 
татах

圧縮荷重 asshuku kaju шахмал даац

圧縮止め asshuku dome шахмал холбох 
хэрэгсэл

当てもの atemono дэвсгэр

余り返し amarigaeshi гогцоолох

あや掛け ayagake доод хэсэгтээ ганц 
гогцоотойгоор 
тэнжээ татах 

安全荷重 anzen kaju аюулгүй даац

安全荷重表 anzen kajuhyo аюулгүй даацын 
хүснэгт

安全距離 anzen kyori аюулгүй зай

安全係数 anzen keisu аюулгүй 
ажиллагааны 
хүчин зүйл



Япон Авиа зүйн 
дуудлага Монгол хэл

安全装置 anzen sochi аюулгүй 
ажиллагааны 
төхөөрөмж

アンローダ anroda буулгагч

著しい形崩れ ichijirushii katachi 
kuzure

ноцтой согог

著しい腐食 ichijirushii 
fushoku

ноцтой зэврэлт

一本つり ippon tsuri ганц олсоор тэнжээ 
татах

移動式クレーン idoshiki kuren авто кран

移動式クレーン
分類表

idoshiki kuren 
bunruihyo

авто краны 
ангиллын хүснэгт

浮きクレーン uki kuren хөвөгч кран

運動 undo момент

運動摩擦力 undo 
masatsuryoku

динамик үрэлт

A 種 e shu А ангилал

SI 単位 esu ai tani SI суурь эд анги

遠心力 enshin ryoku төвөөс зугтах хүч

横行 oko хөндлөн хөдлөх

応力 oryoku даралт

押出 oshidashi салхинд туугдах

ガーダー gada хөндлөвч

介添えロープ kaizoe ropu хөтлөгч олс

ガイデリック gaiderikku татлагат өргөх 
хэрэгсэл



Япон Авиа зүйн 
дуудлага Монгол хэл

ガイロープ gairopu татлагат олс

格納型フック kakunogata fukku татдаг дэгээ

掛け数 kakesu олсны тоо

かご差し kagosashi хуваах оруулга

荷重 kaju ачаалал

荷重計 kaju kei даац хувиргагч

加速度 kasokudo хурдасгуур

肩掛け katakake дэгээнд олсыг 
түр зуур гогцоолж 
тэнжээ татах

片フック kata fukku ганц дэгээ

滑車 kassha дамар

滑車装置 kassha sochi дамарны блок

過負荷制限装置 kafuka seigen 
sochi

даац хэтрэхийг 
хязгаарлах 
төхөөрөмж

過負荷防止装置 kafuka boshi 
sochi

даац хэтрэхээс 
сэргийлэх 
төхөөрөмж

壁クレーン kabe kuren ханын кран

カム kamu патрон

カラーチェック kara chiekku өнгө шалгах

緩衝装置 kansho sochi зөөлөвч төхөөрөмж

慣性 kansei инерц

起伏 kifuku өргөх хэрэгсэл 
ажиллаж байна



Япон Авиа зүйн 
дуудлага Монгол хэл

基本安全荷重 kihon anzen kaju стандарт аюулгүй 
даац

基本使用荷重 kihon shiyo kaju стандарт ажиллах 
даац

求心力 kyushin ryoku төвд тэмүүлэх хүч

キンク kinku гогцоо

くくりつり kukuritsuri уяатай тэнжээний 
гогцоо

組合せ滑車 kumiawase 
kassha

хосломол дамар

クライミング式 kuraimingu shiki авирдаг төрөл

クラブバケット kurabu baketto тэвш

繰返し荷重 kurikaeshi kaju давтагдсан даац

クレーン kuren кран

クレーン機能付き
ドラグ・ショペル

kuren kinotsuki 
doragu shoperu

краны функц бүхий 
ухах хүрз

クレーン等の定義 kuren to no teigi краны тодорхойлолт

クレーン分類表 kuren bunruihyo краны ангиллын 
хүснэгт

クローラクレーン kurora kuren гинжит кран

ケーブルクレーン keburu kuren каблын кран

建設用防護管 kensetsuyo bogo 
kan

барилгын ажилд 
зориулсан 
хамгаалалтын 
хоолой

公称径 koshokei нэрлэсэн диаметр

向心力 koshin ryoku төвд тэмүүлэх хүч

合成 gosei бүтэц



Япон Авиа зүйн 
дуудлага Монгол хэл

合力 go ryoku тэнцүү хүч

国際単位系 kokusai tani kei Олон Улсын Нэгжийн 
Систем

ゴム手袋 gomu tebukuro резин бээлий

転がり摩擦力 korogari masatsu 
ryoku

дайвалтын үрэлт

最大静止摩擦力 saidai seishi 
masatsu ryoku

хамгийн их статик 
үрэлт

作業開始前打合せ sagyo kaishi mae 
uchiawase

ашиглалтын өмнөх 
уулзалт

作業者の配置 sagyosha no 
haichi

ажилчдын 
хувиарлалт

作業範囲 sagyo hani ажиллах хүрээ

作業半径 sagyo hankei ажиллах радиус

作用線 sayo sen хүчний үйлдлийн 
шугам

作用点 sayo ten ажиллагааны цэг

作用と反作用 sayo to hansayo үйлдэл ба хариг 
урвал

3 点調整つり santen chosei 
tsuri

тохируулан тэнжээ 
татах

G 種 ji shu G ангилал

質量 shitsuryo масс

質量目測 shitsuryo 
mokusoku

барагцаалсан жин

ジブ上げ jibu age хөндлөвчийг өргөх

ジブ起し jibu okoshi хөндлөвчийг 
дээшлүүлэх



Япон Авиа зүйн 
дуудлага Монгол хэл

ジブ起伏停止装置 jibu kifuku teishi 
sochi

хөндлөвчөөр 
өргөхийг зогсоох 
төхөөрөмж

ジブクレーン jibu kuren налуу кран

ジブ下げ jibu sage хөндлөвчийг 
доошлуулах

ジブの伸縮 jibu no shinshuku хөндлөвчийн 
телескопын 
хөдөлгөөн

ジブ伏せ jibu fuse хөндлөвчийг 
доошлуулах

磁粉探傷 jifun tansho соронзон ширхэгийн 
туршилт

絞り shibori нүдээр харж 
гогцоодох

シャックル shakkuru туших

重心 jushin таталцлын төв

集中荷重 shuchu kaju төвлөрсөн даац

重量 juryo жин

重力の加速度 juryoku no 
kasokudo

таталцлын 
хурдасгуур

使用荷重 shiyo kaju ажиллах даац

衝撃荷重 shogeki kaju нөлөөлөх даац

ジョー jo эрүү

伸縮 shinshuku телескопын 
хөдөлгөөн

心綱 shinzuna их бие

ジンポールデリック jimporu derikku тулгууртай өргөх 
хэрэгсэл



Япон Авиа зүйн 
дуудлага Монгол хэл

垂直力 suichoku ryoku босоо хүч

スタッカークレーン sutakka kuren овоологч кран

スチフレッグ
デリック

suchifureggu 
derikku

хөлтэй өргөх 
хэрэгсэл

ストランド sutorando ороомог

スリーブ suribu бортого

すわり suwari тогтвортой байдал

静荷重 seikaju статик даац

制限荷重 seigen kaju хязгаарлах даац

静止摩擦係数 seishi masatsu 
keisu

статик үрэлтийн 
коэффициент

静止摩擦力 seishi masatsu 
ryoku

статик үрэлт

切断荷重 setsudan kaju бутлагч даац

繊維心 seni shin мяндсан их бие

繊維スリング seni suringu мяндсан олс

旋回 senkai эргэлдэгч

せん断荷重 sendan kaju зүсэлтийн даац

走行 soko хөдлөх

走行レール soko reru хөдлөх зам

送配電線接近作業 sohaidensen 
sekkin sagyo

тэжээлийн 
шугамуудын 
ойролцоо ажиллах

速度 sokudo хурдац

素線 sosen цахилгаан утас



Япон Авиа зүйн 
дуудлага Монгол хэл

素線の切断 sosen no 
setsudan

цахилгаан утсыг 
таслах

体積の略算式 taiseki no 
ryakusan shiki

хэмжээ тооцоолох 
энгийн тэгшитгэл

台付け用ワイヤ
ロープ

daizuke yo waiya 
ropu

зангууны төмөр 
утсан олс

縦つり用クランプ tatetsuri yo 
kurampu

босоо хавчаар

縦横兼用クランプ juo kenyo 
kurampu

босоо ба хөндлөн 
хавчаар

玉掛け tamagake тэнжээ

玉掛け作業責任者 tamagake sagyo 
sekininsha

тэнжээний 
ажиллагааны хянагч

玉掛け作業動作の
基本例

tamagake sagyo 
dosa no kihonrei

тэнжээний үндсэн 
үйл явц

玉掛け作業の資格 tamagake sagyo 
no shikaku

тэнжээ 
ажиллуулагчид 
тавигдах шаардлага

玉掛けする方法 tamagake suru 
hoho

тэнжээ ажиллуулах 
арга

玉掛けの補助作業 tamagake no hojo 
sagyo

тэнжээ ажиллуулах 
туслах ажил

玉掛け用具 tamagake yogu тэнжээний араа

玉掛け用具の
安全係数

tamagake yogu 
no anzen keisu

тэнжээний 
арааны аюулгүй 
ажиллагааны хүчин 
зүйл

玉掛け用具の選定 tamagake yogu 
no sentei

тэнжээний арааны 
сонголтууд

玉掛け用具の選定
フロー例

tamagake yogu 
no sentei furo rei

тэнжээний арааны 
урсгал сонгох жишээ

玉掛け用具の強さ tamagake yogu 
no tsuyosa

тэнжээний арааны 
хүч



Япон Авиа зүйн 
дуудлага Монгол хэл

玉掛け用具の点検 tamagake yogu 
no tenken

тэнжээний арааны 
үзлэг

単位記号 tani kigo эд анги

端末処理 tanmatsu shori төгсгөлийн гадаргуу

チェーンスリング cheen suringu гинжин тэнжээ  

チェーンの伸び cheen no nobi гинжний сунгалт

力 chikara хүч

力の合成 chikara no gosei хүчнүүдийн 
бүрэлдэхүүн

力の三要素 chikara no san 
yoso

хүчний гурван 
элемент

力のつり合い chikara no tsuriai хүчнүүдийн тэнцвэр

力の分解 chikara no bunkai хүчний задрал

力のモーメント chikara no 
momento

хүчний момент

地切り jigiri өргөх

張力係数 choryoku keisu хүчдэлийн хүчин 
зүйл

直径の減少 chokkei no 
gensho

багассан диаметр

つち形クレーン tsuchigata kuren алхан толгойт кран

つり上げ荷重 tsuriage kaju өргөх даац

つり角度 tsuri kakudo тэнжээний өнцөг

つり具 tsurigu тэнжээний араа

つりクランプ tsuri kurampu хавчаар

つりチェーン tsuri cheen гинж



Япон Авиа зүйн 
дуудлага Монгол хэл

つりビーム tsuri bimu өргөх дамнуур

定格荷重 teikaku kaju нэрлэсэн ачаалал

定格荷重曲線 teikaku kaju 
kyokusen

нэрлэсэн даацын 
муруй

定格総荷重 teikaku so kaju нэрлэсэн нийт 
ачаалал

定格速度 teikaku sokudo нэрлэсэн хурд

定滑車 tei kassha суурин дамар

鉄道クレーン tetsudo kuren локомотив кран

デリック derikku өргөх хэрэгсэл

テルハ teruha дүүжин

天井クレーン tenjo kuren таазны кран

電波障害 dempa shogai радио долгионы 
алдагдал

動荷重 do kaju динамик Даац

動滑車 do kassha хөдөлдөг дамар

共つり tomotsuri хамт өргөх

トラッククレーン torakku kuren автокран

鳥居形デリック torii gata derikku хос тулгуурт өргөх 
хэрэгсэл

トロリ式 torori shiki ачааны тэргэнцэр 
төрөл

荷の誘導 ni no yudo даацын хөтөч

ねじり荷重 nejiri kaju эргэх Даац

ノギス nogisu гулсамтгай калипер



Япон Авиа зүйн 
дуудлага Монгол хэл

橋形クレーン hashigata kuren гүүрэн кран

外れ止め装置 hazuredome 
sochi

түгжээний систем

破断荷重 hadan kaju бутлагч даац

ハッカー hakka таслагч

速さ hayasa хурд

半掛け hangake ганц эргэлтийн 
тэнжээ

引込み hikikomi салхинд найгах

引込みクレーン hikikomi kuren салхинд 
тогтворжуулагчтай 
кран

比重 hiju харьцангуй нягтрал

引張荷重 hippari kaju сунадаг даац

開き hiraki нүх

フィラー線 fuira sen дүүргэгч утас

複合荷重 fukugo kaju нэгтгэсэн даац

服装 fukuso ажлын хувцас

普通より futsu yori эсрэг эрчлээстэй 
олс

フック fukku дэгээ

フックの開き fukku no hiraki дэгээний нүх

フックの摩耗 fukku no mamo дэгээний бүрхэвч

物体の安定 buttai no antei тогтвортой байдал

ブラスキンク purasu kinku эерэг гогцоо



Япон Авиа зүйн 
дуудлага Монгол хэл

ブレーキ bureki тоормос

フローティング
クレーン

furoteingu kuren хөвөгч кран

分解 bunkai задрал

分布荷重 bumpu kaju тархсан даац

分力 bunryoku бүрдүүлэгч хүч

平行力 heiko ryoku параллель хүч

へび口 hebiguchi нүдэн залгаа

ベルトスリング beruto suringu бүстэй тэнжээ

ホイールクレーン hoiru kuren дугуйт кран

ホイスト hoisuto өргөгч

ホイスト式 hoisuto shiki өргөгч төрөл

防護ゲート bogo geto хамгаалалтын 
хаалга

補助具 hojogu тэнжээний туслах 
хэрэгсэл

補巻上げ ho makiage өргөх хөндлөвч

補巻下げ ho makisage доошлуулах 
хөндлөвч

マイナスキンク mainasu kinku сөрөг гогцоо

巻上げ maki age өргөж байна

巻下げ maki sage доошлуулах

巻差し maki sashi хуваах оруулга

巻過警報装置 makisugi keiho 
sochi

хэт эргэснийг 
сануулах дохионы 
төхөөрөмж



Япон Авиа зүйн 
дуудлага Монгол хэл

巻過防止装置 makisugi boshi 
sochi

хэт эргэхээс 
сэргийлэх 
төхөөрөмж

まくら makura тулгуурын блок

曲げ荷重 mage kaju нугалах даац

摩擦力 masatsu ryoku үрэлт

目掛け megake бэхэлсэн ачааг 
нүдээр шалгаж 
тэнжээгээр татах

めっき mekki бүрэх

目通し medoshi нүдээр харж 
гогцоодох

モード係数 modo keisu горимын хүчин зүйл

モーメント momento момент

もっこ mokko төмөр торон тэнжээ

油圧ショベル yuatsu shoberu гидравлик 
экскаватор

揚貨装置 yoka sochi ачаа өргөх 
төхөөрөмж

揚程 yotei өргөлтийн өндөр

横つり用クランプ yokotsuri yo 
kurampu

хөндлөн хавчаар

呼出し yobidashi дуудлага

ラウンドスリング raundo suringu дугуй тэнжээ

ラジオ電波 rajio dempa радио долгион

ランウェイ ran uei зурвас зам

ラングより rangu yori ороомог утас



Япон Авиа зүйн 
дуудлага Монгол хэл

リフティング
マグネット

rifuteingu 
magunetto

өргөх соронз

量記号 ryo kigo квантор

両フック ryo fukku давхар дэгээ

ロープ加工技能士 ropu kako ginoshi олстой ажиллах ур 
чадвар эзэмшсэн 
ажилтан

ロープの腐食 ropu no fushoku олсны зэврэлт

ロープバランス式 ropu baransu 
shiki

олс тэнцвэржүүлэгч 
төрөл

ロック加工 rokku kako түгжих

ロック装置 rokku sochi түгжих төхөөрөмж

ワイヤロープ waiya ropu төмөр утсан олс

ワイヤロープ１より waiya ropu 
hitoyori

төмөр утсан олсны 
нэг эрчлээс

ワイヤロープの強度
低下

waiya ropu no 
kyodo teika

төмөр утсан олсны 
буурсан хүч

ワイヤロープの径 waiya ropu no kei төмөр утсан олсны 
диаметр

ワイヤロープの選定
計算

waiya ropu no 
sentei keisan

төмөр утсан олс 
сонгох тооцоолол

割差し warizashi ороомог оруулга




