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ဂျျပန််ဘာာသာာ အသာံထွကွ်် မြ�န််�ာ

アークストライク aku sutoraiku ဂျဟေ� ထွခိျျက််

アイ掛け aigake ကြိုးက်ိ��တပ်က်ငွ်း်�မြ�င်း်် 

ဝန််တင်း်ထွာ�ဟေသာာ 

သာ�ိင်း်�ကြိုးက်�ိ�

合図 aizu လို�ိင်း်��ျာ�

合図の方法 aizu no hoho လို�ိင်း်�ထွ�တ်လိုငှ်း််� ုန်ည်း်�

လို�်�

アイスプライス ai supuraisu က်ငွ်း်�ပံ�က်ျစ််ထွာ�သာည်း််

ကြိုးက်ိ��

アイナット ai natto ချျတိ်ဟေချါင်း်�

アイボルト ai boruto ချျတိ်က်ငွ်း်�

アウトリガー autoriga ဟေဘာ�ဟေထွာက််

あだ巻き掛け adamaki gake တစ််ပတ်လိုု�ိ သာ�ိင်း်�ကြိုးက်�ိ�

圧縮荷重 asshuku kaju �ဝိန််

圧縮止め asshuku dome ပ�ိက််ဆက််

当てもの atemono အ�ာချံ

余り返し amarigaeshi က်ငွ်း်�ဆက််

あや掛け ayagake ဟေအာက််ပိ�င်း်� တစ််ဟေန်ရာာ

တည်း်�ချျည်း်၍ ကြိုးက်�ိ�သာ�ိင်း်�

မြချင်း်�

安全荷重 anzen kaju ဟေဘာ�က်င်း်�ဝန််

安全荷重表 anzen kajuhyo ဟေဘာ�က်င်း်�ဝန်် ဇယားာ�



ဂျျပန််ဘာာသာာ အသာံထွကွ်် မြ�န််�ာ

安全距離 anzen kyori ဟေဘာ�က်င်း်� အက်ာွအဟေဝ�

安全係数 anzen keisu ဟေဘာ�က်င်း်�လိုံ�ခြုံချံ�ဟေရာ� 

အဟေမြချချံအချျက််

安全装置 anzen sochi ဟေဘာ�က်င်း်�လိုံ�ခြုံချံ�ဟေရာ� 

က်ရိာယိားာ

アンローダ anroda ဝန််ချျက်ိရာယိားာ

著しい形崩れ ichijirushii katachi 
kuzure

အလိုနွ််အက်ံံ ပံ�ပျက််မြချင်း်�

著しい腐食 ichijirushii 
fushoku

အလိုနွ််အက်ံံ တ�ိက််စ်ာ�

မြချင်း်�

一本つり ippon tsuri ကြိုးက်ိ��တစ််ဟေချျာင်း်� 

သာ�ိင်း်�ကြိုးက်�ိ�

移動式クレーン idoshiki kuren ဟေရာ�့လိုျာ� က်ရာနိ််�

移動式クレーン
分類表

idoshiki kuren 
bunruihyo

ဟေရာ�့လိုျာ� က်ရာနိ််� အ�ျ�ိ�

အစ်ာ�ချ�ွမြချာ�သာည်း်် ဇယားာ�

浮きクレーン uki kuren က်ရာနိ််� အရာငှ်း်

運動 undo လိုည်း်က်နိ််�

運動摩擦力 undo 
masatsuryoku

အဟေရာ�့ ပတွ်�အုာ�

A 種 e shu အတန််�အစ်ာ� A

SI 単位 esu ai tani SI အဟေမြချ ယားနူ်စ််

遠心力 enshin ryoku ဗ��ိချွာအာ�

横行 oko က်န်််လိုန်််မြ�တ်



ဂျျပန််ဘာာသာာ အသာံထွကွ်် မြ�န််�ာ

応力 oryoku �အိာ� (ည်းှပ်အာ�)

押出 oshidashi ဟေ�ာင်း်�တံ အမြပင်း်ထွ�တ်

မြချင်း်�

ガーダー gada ရာက််�

介添えロープ kaizoe ropu အထွနိ််�ကြိုးက်�ိ�

ガイデリック gaiderikku ကြိုးက်ိ��ဆ�ိင်း်� ဝန််ချျ �စ်က််

ガイロープ gairopu ဆ�ိင်း်�ကြိုးက်�ိ�

格納型フック kakunogata fukku မြပန််သာငွ်း်�နို�ိင်း်ဟေသာာ ချျတိ်

掛け数 kakesu ကြိုးက်ိ�� အဟေရာအတကွ််

かご差し kagosashi ချ�ွ၍ ထွည်း််သာငွ်း်�မြချင်း်�

荷重 kaju ဝန််

荷重計 kaju kei ဝန်် အက်န်််

加速度 kasokudo အရာှိန််မြ�ှင်း်မ်ြချင်း်�

肩掛け katakake ချျတိ်တငွ်း် ကြိုးက်�ိ�ချျည်း်၍ 

သာ�ိင်း်�မြချင်း်�

片フック kata fukku ချျတိ်တစ််ချ�တည်း်�

滑車 kassha စ်က််သာ��

滑車装置 kassha sochi စ်က််သာ�� ဘာဟေလိုာက််တံ��

過負荷制限装置 kafuka seigen 
sochi

ဝန််ပ�ိ က်န်််သာတ် က်ရိာယိားာ

過負荷防止装置 kafuka boshi 
sochi

ဝန််ပ�ိ တာ�ဆ�� က်ရိာယိားာ



ဂျျပန််ဘာာသာာ အသာံထွကွ်် မြ�န််�ာ

壁クレーン kabe kuren န်ံရာံက်ပ် က်ရာနိ််�

カム kamu က်င်း်

カラーチェック kara chiekku အဟေရာာင်း် စ်စ််ဟေဆ��ု

緩衝装置 kansho sochi ဒဏ််ချံက်ိရာယိားာ

慣性 kansei အင်း်န်��ရာာှ�

起伏 kifuku ဝန််�မြချင်း်�

基本安全荷重 kihon anzen kaju စ်ံမြပ� ဟေဘာ�က်င်း်� ဝန််

基本使用荷重 kihon shiyo kaju စ်ံမြပ� အလို�ပ်လို�ပ်ဟေသာာ 

ဝန််

求心力 kyushin ryoku ဗ��ိချျဉ်း်�အာ�

キンク kinku ဝါယားာကြိုးက်ိ���ျာ� ထွခိျ�ိက််�ု

ချံနို�ိင်း်ရာည်း်ရာှရိာန်် လို�ိ်ထွာ�

မြချင်း်�

くくりつり kukuritsuri ထွ�ပ်စ်ည်း်�၍ သာိ�င်း်�ချျည်း်

မြချင်း်�

組合せ滑車 kumiawase 
kassha

ဟေပါင်း်�စ်ပ် စ်က််သာ��

クライミング式 kuraimingu shiki အဟေပ်တက််သာည်း်် ပံ�စ်ံ

クラブバケット kurabu baketto ချျတိ်ဆ�ွသာည်း်် မြချင်း်�

繰返し荷重 kurikaeshi kaju အကြိုးက်ိ�်ကြိုးက်ိ�်မြပ�လို�ပ်ဟေသာာ 

ဝန််

クレーン kuren က်ရာနိ််�



ဂျျပန််ဘာာသာာ အသာံထွကွ်် မြ�န််�ာ

クレーン機能付き
ドラグ・ショペル

kuren kinotsuki 
doragu shoperu

က်ရာနိ််�မြ�င်း်် ဟေဂျ်ဆွ�သာည်း်် 

အလို�ပ်

クレーン等の定義 kuren to no teigi က်ရာနိ််� အဓိပိါါယား်�ငွ်း််ဆ�ိ

ချျက််

クレーン分類表 kuren bunruihyo က်ရာနိ််� အ�ျ�ိ�အစ်ာ�ချ�ွမြချာ�

သာည်း်် ဇယားာ�

クローラクレーン kurora kuren ချျနိ််�တပ်ယားာဉ်း် က်ရာိန််�

ケーブルクレーン keburu kuren ကြိုးက်ိ��က်ရာနိ််� 

建設用防護管 kensetsuyo bogo 
kan

ဟေဆာက််လို�ပ်ဟေရာ�လို�ပ်င်းန််�

အတွက်် အက်ာအက်ယွား်

ပြွပနွ််

公称径 koshokei အတွင်း်�ဘာက်် အချျင်း်�

向心力 koshin ryoku ဗ��ိချျဉ်း်�အာ�

合成 gosei ��ွ�စ်ည်း်��ု

合力 go ryoku ဟေပါင်း်�စ်�အာ�

国際単位系 kokusai tani kei နို�ိင်း်င်းံတက်ာသာံ�� ယားနူ်စ်် 

စ်န်စ််

ゴム手袋 gomu tebukuro ရာာဘာာ လိုက််အတိ်

転がり摩擦力 korogari masatsu 
ryoku

လို�ိ််သာည်း်် ပတွ်�အုာ�

最大静止摩擦力 saidai seishi 
masatsu ryoku

က်�ိယား်ထွည်း်နိုစှ််ချ�အကြားက်ာ� 

အ�ျာ�ဆံ�� ပတွ်အာ�



ဂျျပန််ဘာာသာာ အသာံထွကွ်် မြ�န််�ာ

作業開始前打合せ sagyo kaishi mae 
uchiawase

လို�ပ်င်းန််��စ်တင်း်�� 

အစ်ည်း်�အဟေဝ�

作業者の配置 sagyosha no 
haichi

အလို�ပ်သာ�ာ� ချွ�ဟေဝချျထွာ�

ဟေပ��ု

作業範囲 sagyo hani လို�ပ်ဟေဆာင်း်� ု

အတ�ိင်း်�အတာ

作業半径 sagyo hankei လို�ပ်င်းန််�ဟေဆာင်း်ရာက့််သာည်း်် 

ဧရာယိားာ

作用線 sayo sen အာ�တစ််ချ�၏ဦး�တည်း်ချျက်် 

အရာာဝတု�တစ််ချ�သာ�ိ် 

သာက််ဟေရာာက််�ု

作用点 sayo ten အာ�သာက််ဟေရာာက််သာည်း် ်

ဟေန်ရာာ

作用と反作用 sayo to hansayo အာ�သာက််ဟေရာာက််မြချင်း်�နိုငှ်း်် 

တံ�်မြပန််�ု

3 点調整つり santen chosei 
tsuri

ချျနိ််ည်းှိမြချင်း်�မြ�င်း် ်ကြိုးက်ိ��သာ�ိင်း်�

မြချင်း်�

G 種 ji shu အတန််�အစ်ာ� G

質量 shitsuryo မြဒပ်ထွ�

質量目測 shitsuryo 
mokusoku

ချန်််�ှန််� အဟေလို�ချျနိ််

ジブ上げ jibu age ဝန််ချျ �စ်က််၏ ထွိ��ထွကွ််ဟေန်

ဟေသာာလိုက််တံ

ジブ起し jibu okoshi မြ�ှင်း််တင်း်� ုလိုက််တံ



ဂျျပန််ဘာာသာာ အသာံထွကွ်် မြ�န််�ာ

ジブ起伏停止装置 jibu kifuku teishi 
sochi

ဟေ�ာင်း်�လိုက််တံ ထွနိ််�စ်င်း် 

ရာပ်တန်််သာည်း်် က်ရိာယိားာ

ジブクレーン jibu kuren အစ်နွ််�ထွွက််လိုက််တံပါ

သာည်း်် က်ရာနိ််�

ジブ下げ jibu sage လိုက််တံပါက်ရာနိ််�၏ 

ဟေအာက််ဟေမြချပိ�င်း်�

ジブの伸縮 jibu no shinshuku ဟေ�ာင်း်�လိုက််တံ၏ အဆစ််

�ျာ� ဟေရာ�့လိုျာ��ု

ジブ伏せ jibu fuse လိုက််တံပါက်ရာနိ််�၏ 

ဟေအာက််ဟေမြချပိ�င်း်�

磁粉探傷 jifun tansho သာံလို�ိက််�နု်် စ်�်�သာပ်�ု

絞り shibori ကြိုးက်ိ��တပ်က်ငွ်း်�မြ�င်း်် 

က်ငွ်း်�ဟေလိုုာချျည်း်မြချင်း်�

シャックル shakkuru �င်း်�တံ��ပါ သာံက်ငွ်း်�

重心 jushin အရာာဝတု�ပစ်စည်း်�၏ 

�န််ချျက််

集中荷重 shuchu kaju စ်�စ်ည်း်�ထွာ�ဟေသာာ ဝန််

重量 juryo အဟေလို�ချျနိ််

重力の加速度 juryoku no 
kasokudo

ဟေမြ�ဆွ�အာ� အရာှိန််

使用荷重 shiyo kaju အလို�ပ်လို�ပ်ဝန််

衝撃荷重 shogeki kaju သာက််ဟေရာာက််သာည်း်် ဝန််

ジョー jo ည်းှပ်



ဂျျပန််ဘာာသာာ အသာံထွကွ်် မြ�န််�ာ

伸縮 shinshuku အဆစ််�ျာ� ဟေရာ�့လိုျာ��ု

心綱 shinzuna အတူ�ိင်း်

ジンポールデリック jimporu derikku တ�ိင်း်ဟေထွာင်း် ကြိုးက်�ိ�ဆ�ိင်း်�

ဝန််ချျ �စ်က််

垂直力 suichoku ryoku ဟေဒါင်း်လိုိ�က််အာ�

スタッカークレーン sutakka kuren ပစ်စည်း်��ျာ� အထွပ်လိုိ�က််

ဆင်း််သာည်း်် က်ရာနိ််�

スチフレッグ
デリック

suchifureggu 
derikku

ဟေန်�က််ဆ�ွတ�ိင်း်နိုှစ််ဟေချျာင်း်�

ပါသာည်း်် က်ရာနိ််�

ストランド sutorando လိုနွ််�

スリーブ suribu လိုက််

すわり suwari တည်း်ငြိင်း�ိ်�ု

静荷重 seikaju တည်း်ငြိင်း�ိ်သာည်း်် ဝန််

制限荷重 seigen kaju က်န်််သာတ် ဝန််

静止摩擦係数 seishi masatsu 
keisu

က်�ိယား်ထွည်း်နိုစှ််ချ�အကြားက်ာ� 

ပတွ်အာ� ဟေမြ�ှာက််ဟေ�ာ်

က်နိ််�

静止摩擦力 seishi masatsu 
ryoku

က်�ိယား်ထွည်း်နိုစှ််ချ�အကြားက်ာ� 

ပတွ်အာ�

切断荷重 setsudan kaju ချံနို�ိင်း်ဝန်် (မြ�တ်အာ� ဝန််)

繊維心 seni shin ��ိင်း်ဘာာ အတူ�ိင်း်

繊維スリング seni suringu ��ိင်း်ဘာာ ကြိုးက်�ိ�



ဂျျပန််ဘာာသာာ အသာံထွကွ်် မြ�န််�ာ

旋回 senkai ဟေဒါင်း်လိုိ�က်် (သာိ�်) 

ဟေရာမြပင်း်ည်း�အတ�ိင်း်�

လိုည်း်ပတ်မြချင်း်�

せん断荷重 sendan kaju ည်းှပ်ထွာ�ဟေသာာ ဝန််

走行 soko ဟေရာ�့လိုျာ�မြချင်း်�

走行レール soko reru ဟေရာ�့လိုျာ� သာံလို�်�

送配電線接近作業 sohaidensen 
sekkin sagyo

ပါဝါလို�ိင်း်��ျာ�အန်�� အလို�ပ်

လို�ပ်မြချင်း်�

速度 sokudo အလိုျင်း်

素線 sosen ဝ�ိင်း်ယားာ

素線の切断 sosen no 
setsudan

ဝ�ိင်း်ယားာကြိုးက်�ိ� မြ�တ်မြချင်း်�

体積の略算式 taiseki no 
ryakusan shiki

ပ�ာဏ် တကွ််ချျက််ရာန်် ရိုး�ိ�

ရာငှ်း်�ဟေသာာ ည်း��ုမြချင်း်�

台付け用ワイヤ
ロープ

daizuke yo waiya 
ropu

ဝ�ိင်း်ယားာကြိုးက်�ိ� ဆ�ိင်း်�တယွား်

ထွာ�သာည်း်

縦つり用クランプ tatetsuri yo 
kurampu

ဟေဒါင်း်လိုိ�က်် ည်းှပ်

縦横兼用クランプ juo kenyo 
kurampu

ဟေဒါင်း်လိုိ�က််နိုငှ်း်် အလိုုာ�

လို�ိက်် ည်းှပ်

玉掛け tamagake သာ�ိင်း်�ကြိုးက်�ိ�တငွ်း်ချျတိ်မြချင်း်�

玉掛け作業責任者 tamagake sagyo 
sekininsha

သာ�ိင်း်�ကြိုးက်�ိ�တငွ်း်ချျတိ်သာည်း်် 

အလို�ပ်ကြိုးက်��ကြားက်ပ်ဟေရာ���ှ�
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玉掛け作業動作の
基本例

tamagake sagyo 
dosa no kihonrei

အဟေမြချချံ သာိ�င်း်�ကြိုးက်�ိ�တငွ်း်

ချျတိ်သာည်း်် လို�ပ်င်းန််�စ်ဉ်း်

�ျာ�

玉掛け作業の資格 tamagake sagyo 
no shikaku

သာ�ိင်း်�ကြိုးက်�ိ�တငွ်း် ချျတိ်ဟေပ�ရာ

သာအူတွက်် အရာည်း်အချျင်း်�

�ျာ�

玉掛けする方法 tamagake suru 
hoho

ကြိုးက်ိ��သာ�ိင်း်� န်ည်း်�လို�်�

玉掛けの補助作業 tamagake no hojo 
sagyo

ကြိုးက်ိ��သာ�ိင်း်�မြချင်း်�က်ိ� က်ညူ်း�

မြချင်း်�

玉掛け用具 tamagake yogu သာ�ိင်း်�ကြိုးက်�ိ�

玉掛け用具の
安全係数

tamagake yogu 
no anzen keisu

ကြိုးက်ိ��သာ�ိင်း်� က်ရိာယိားာ

တန််ဆာပလိုာ၏ 

လိုံ�ခြုံချံ�ဟေရာ� အချျက််

玉掛け用具の選定 tamagake yogu 
no sentei

ကြိုးက်ိ��သာ�ိင်း်� က်ရိာယိားာ

တန််ဆာပလိုာ ဟေရာ�့ချျယား်

မြချင်း်�

玉掛け用具の選定
フロー例

tamagake yogu 
no sentei furo rei

ကြိုးက်ိ��သာ�ိင်း်� က်ရိာယိားာ

တန််ဆာပလိုာ ဟေရာ�့ချျယား်

မြချင်း်� လို�ပ်င်းန််�စ်ဉ်း် န်�နူ်�

玉掛け用具の強さ tamagake yogu 
no tsuyosa

ကြိုးက်ိ��သာ�ိင်း်� က်ရိာယိားာ

တန််ဆာပလိုာ၏ ချံနိုိ�င်း်

အာ�
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玉掛け用具の点検 tamagake yogu 
no tenken

ကြိုးက်ိ��သာ�ိင်း်� က်ရိာယိားာ

တန််ဆာပလိုာက်�ိ 

စ်စ််ဟေဆ�မြချင်း်�

単位記号 tani kigo ယားနူ်စ််

端末処理 tanmatsu shori အဆံ��တစ််�က််

チェーンスリング cheen suringu သာ�ိင်း်�ရာန်် ချျနိ််�ကြိုးက်�ိ�

チェーンの伸び cheen no nobi ချျနိ််�ကြိုးက်ိ��ဆန်််ထွ�တ်နို�ိင်း်�ု

力 chikara အာ�

力の合成 chikara no gosei အရာာဝတု�တစ််ချ�ဟေပ် 

သာက််ဟေရာာက််အာ�က်ိ� 

ရာာှဟေ�သွာည်း်န််ည်း်�လို�်�

力の三要素 chikara no san 
yoso

အာ�၏အဂျါါရာပ် သာံ��ချ�

力のつり合い chikara no tsuriai သာက််ဟေရာာက််အာ��ျာ�၏ 

�န််ချျက််ည်း��ု

力の分解 chikara no bunkai သာက််ဟေရာာက််အာ�က်ိ� 

အပ�ိင်း်�လိုိ�က်် ချ�ွမြချ�်�

တကွ််ချျက််မြချင်း်�

力のモーメント chikara no 
momento

သာက််ဟေရာာက််အာ�၏ 

လိုည်း်က်နိ််� 

地切り jigiri ဟေဒါင်း်လိုိ�က််�တင်း်�ု

張力係数 choryoku keisu ဆ�ွဆန်််အာ� အဟေမြချချံ

အချျက််
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直径の減少 chokkei no 
gensho

ဟေလိုုာခ်ျျထွာ�သာည်း်် 

အချျင်း်�

つち形クレーン tsuchigata kuren တပူံ�သာဏ္ဍာာန်် က်ရာိန််�

つり上げ荷重 tsuriage kaju � တင်း်ထွာ�သာည်း််ဝန််

つり角度 tsuri kakudo ချျတိ်ဆ�ွဟေထွာင်း််

つり具 tsurigu သာ�ိင်း်�ကြိုးက်�ိ�

つりクランプ tsuri kurampu ည်းှပ်

つりチェーン tsuri cheen ချျနိ််�ကြိုးက်ိ��

つりビーム tsuri bimu � တင်း်သာည်း်် ရာက််�

定格荷重 teikaku kaju သာတ်�တှ် ဝန််နိုုန််�ထွာ�

定格荷重曲線 teikaku kaju 
kyokusen

သာတ်�တှ် ဝန််နိုုန််�ထွာ� 

�ျဉ်း်�ဟေက်�ွ

定格総荷重 teikaku so kaju စ်�စ်�ဟေပါင်း်� ဝန််နိုနု််�ထွာ�

定格速度 teikaku sokudo သာတ်�တှ် အလိုျင်း်

နိုနု််�ထွာ�

定滑車 tei kassha ပံ�ဟေသာ စ်က််သာ��

鉄道クレーン tetsudo kuren ဟေရာ�့လိုျာ�နို�ိင်း်ဟေသာာ က်ရာနိ််�

デリック derikku ဝန််ချျ �စ်က််

テルハ teruha လိုုပ်စ်စ််သာံ��ဝန််ချျ �စ်က််

天井クレーン tenjo kuren အဟေပ်တက််၊ ဟေအာက််

ဆင်း်� က်ရာနိ််�

電波障害 dempa shogai ဟေရာဒ�ယား�ိ အဟေနို�ှင်း််အယားကှ််
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動荷重 do kaju အဟေရာ�့ ဝန််အာ�

動滑車 do kassha ဟေရာ�့လိုျာ�နို�ိင်း်ဟေသာာ 

စ်က််သာ��

共つり tomotsuri အတူတက် ွ� မြချင်း်�

トラッククレーン torakku kuren ထွရာပ်က်ာ� က်ရာနိ််�

鳥居形デリック torii gata derikku တ�ိင်း်နိုှစ််တ�ိင်း် ကြိုးက်�ိ�ဆ�ိင်း်�

ဝန််ချျ �စ်က််

トロリ式 torori shiki ထွဟေရာာ်လို�ပံ�စ်ံ

荷の誘導 ni no yudo ဝန်် ထွနိ််�ဟေက်ျာင်း်��ု

ねじり荷重 nejiri kaju လို�ိ်အာ�ဝန််

ノギス nogisu ဝါယားာ�ျာ�/သာံလိုံ���ျာ�၏ 

အတွင်း်�အချျင်း်� တ�ိင်း်�ဟေသာာ

က်ရိာယိားာ

橋形クレーン hashigata kuren ဟေဘာ�နိုစှ််�က်် �ရာနိ််ပါသာည်း်် 

တံတာ�ပံ�စ်ံက်ရာနိ််�

外れ止め装置 hazuredome 
sochi

ချျက််ချျ စ်န်စ််

破断荷重 hadan kaju ချံနို�ိင်း်ဝန်် (မြ�တ်အာ� ဝန််)

ハッカー hakka �က််က်ာ

速さ hayasa အမြ�န််နိုနု််�

半掛け hangake တစ််ပတ်မြပန််ချျည်း် ကြိုးက်�ိ�

သာ�ိင်း်�မြချင်း်�
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引込み hikikomi ဟေ�ာင်း်�တံ အတငွ်း်�သာ�ိ်မြပန််

သာ�ိ်�မြချင်း်�

引込みクレーン hikikomi kuren ဟေ�ာင်း်�တံဟေမြ�ှာက််ဟေန်စ်ဉ်း် 

ချျတိ်က်�ိ အမြ�င်း််တစ််ဟေန်ရာာ

တည်း်�တငွ်း် ရာှိဟေန်ဟေစ်သာည်း်် 

က်ရာနိ််�

比重 hiju တကိ်ျဟေသာာ ဟေမြ�ဆွ�အာ�

引張荷重 hippari kaju ဆန်််နိုိ�င်း်အာ� ဝန််

開き hiraki �ငွ်း််မြချင်း်�

フィラー線 fuira sen သာတု�မြ�ည်း််တင်း်��ဝုါယားာ

ဟေချျာင်း်��ျာ�

複合荷重 fukugo kaju ဟေပါင်း်�စ်ပ်ဝန််အာ�

服装 fukuso အလို�ပ်ဝတ်စ်ံ�

普通より futsu yori သာာ�န််ကြိုးက်ိ��က်ျစ််န်ည်း်�

လို�်�

フック fukku ချျတိ်

フックの開き fukku no hiraki �ငွ်း််ထွာ�သာည်း်် ချျတိ်

フックの摩耗 fukku no mamo ချျတိ် ပွတ်စ်ာ�မြချင်း်�

物体の安定 buttai no antei တည်း်ငြိင်း�ိ်�ု

ブラスキンク purasu kinku အဟေပ်သာိ�် တနွ်််ဟေချါက််

မြချင်း်�

ブレーキ bureki ဘာရာတိ်
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フローティング
クレーン

furoteingu kuren က်ရာနိ််� အရာငှ်း်

分解 bunkai ဟေဆ�ွမြ�ည်း််ပျက််စ်��မြချင်း်�

分布荷重 bumpu kaju မြ�န်််ဟေဝသာည်း်် ဝန််

分力 bunryoku တစ််ချ� (သာ�ိ်) တစ််ချ�ထွက််

ပ�ိဟေသာာအာ��ျာ�

ချျတိ်ဆက််သာက််ဟေရာာက််

အာ�

平行力 heiko ryoku အငြိပ�ိင်း် သာက််ဟေရာာက််အာ�

へび口 hebiguchi က်ငွ်း်�ပံ�က်ျစ််ထွာ�သာည်း််

ကြိုးက်ိ��

ベルトスリング beruto suringu ချါ�ပတ် သာ�ိင်း်�ကြိုးက်�ိ�

ホイールクレーン hoiru kuren က်ရာနိ််�စ်က််သာ��

ホイスト hoisuto ဝန််တင်း်စ်က််

ホイスト式 hoisuto shiki ပင်း််တင်း်သာည်း်် အ�ျ�ိ�

အစ်ာ�

防護ゲート bogo geto က်ာက်ယွား်ဟေပ�သာည်း်် ဂျတိ်

補助具 hojogu သာ�ိင်း်�ကြိုးက်�ိ� အပ�ိပစ်စည်း်�

補巻上げ ho makiage ဟေ�ာင်း်�လိုက််တံ � မြချင်း်�

補巻下げ ho makisage ဟေ�ာင်း်�လိုက််တံ ချျမြချင်း်�

マイナスキンク mainasu kinku ဟေအာက််သာိ�် တနွ်််ဟေချါက််

မြချင်း်�

巻上げ maki age � တင်း်မြချင်း်�
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巻下げ maki sage ဟေအာက််ဟေမြချပိ�င်း်�

巻差し maki sashi ချ�ွ၍ ထွည်း််သာငွ်း်�မြချင်း်�

巻過警報装置 makisugi keiho 
sochi

ဟေလိုမြပင်း်�တိ�က််ချတ်�ု

အချျက််ဟေပ�က်ရိာယိားာ

巻過防止装置 makisugi boshi 
sochi

ဟေလိုမြပင်း်�တိ�က််ချတ်� ု

အက်ာအက်ွယား်က်ရိာယိားာ

まくら makura သာယား်ဟေဆာင်း်သာည်း်် 

ဘာဟေလိုာက််တံ��

曲げ荷重 mage kaju ဟေက်�ွညွတွ်ချံနို�ိင်း်ဝန််

摩擦力 masatsu ryoku ပတွ်တ�ိက််အာ�

目掛け megake ကြိုးက်ိ��တပ်က်ငွ်း်�မြ�င်း်် 

ဝန််တင်း်ထွာ�ဟေသာာ 

သာ�ိင်း်�ကြိုးက်�ိ�

めっき mekki အက်ာအက်ွယား်မြပာ�

目通し medoshi ကြိုးက်ိ��တပ်က်ငွ်း်�မြ�င်း်် 

က်ငွ်း်�ဟေလိုုာချျည်း်မြချင်း်�

モード係数 modo keisu လို�ပ်ဟေဆာင်း်ပံ�အဟေမြချချံ

အချျက််

モーメント momento လိုည်း်က်နိ််�

もっこ mokko သာတု�က်နွ််ရာက်် သာ�ိင်း်�ကြိုးက်�ိ�

油圧ショベル yuatsu shoberu ��ိက််ဟေမြဒာလိုစ်် တ�ူဟေ�ာ်

သာည်း််စ်က််
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揚貨装置 yoka sochi က်�န််ပစ်စည်း်�တင်း်သာည်း်် 

ဝန််ချျ �စ်က််

揚程 yotei � တင်း်နို�ိင်း်သာည်း်် အမြ�င်း််

横つり用クランプ yokotsuri yo 
kurampu

အလိုျာ�လို�ိက်် ည်းှပ်

呼出し yobidashi ဟေချ်ဆ�ိမြချင်း်�

ラウンドスリング raundo suringu သာ�ိင်း်�ကြိုးက်�ိ� အဝ�ိင်း်�

ラジオ電波 rajio dempa ဟေရာဒ�ယား�ိ လိုိုင်း်�

ランウェイ ran uei ဟေမြပ�လို�်�

ラングより rangu yori လိုန််် ပံ�သာဏ်ာာန်် ကြိုးက်ိ��က်ျစ််

န်ည်း်�လို�်�

リフティング
マグネット

rifuteingu 
magunetto

မြ�ှင်း််သာည်း်် သာံလို�ိက််

量記号 ryo kigo တ�ိင်း်�တာသာည်း်် အရာာ

両フック ryo fukku နိုှစ််�က််ချျတိ်နို�ိင်း်သာည်း််

ချျတိ်

ロープ加工技能士 ropu kako ginoshi ကြိုးက်ိ��လို�ပ်င်းန််�အစ်�အစ်ဉ်း်

�ျာ�အတကွ်် 

အသာအိ�တှ်မြပ� က်ံ�်�က်ျင်း်

လို�ပ်သာာ�

ロープの腐食 ropu no fushoku ကြိုးက်ိ�� တ�ိက််စ်ာ�မြချင်း်�

ロープバランス式 ropu baransu 
shiki

ကြိုးက်ိ�� �န််ချျက််ည်း� အ�ျ�ိ�

အစ်ာ�
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ロック加工 rokku kako ဟေလိုာခ်ျ်ချျထွာ�သာည်း်

ロック装置 rokku sochi ဟေလိုာခ်ျ်ချျထွာ�သာည်း်် 

က်ရိာယိားာ

ワイヤロープ waiya ropu ဝ�ိင်း်ယားာကြိုးက်�ိ�

ワイヤロープ１より waiya ropu 
hitoyori

ဝ�ိင်း်ယားာကြိုးက်�ိ� တစ််ရာစ််

ワイヤロープの強度
低下

waiya ropu no 
kyodo teika

ဝ�ိင်း်ယားာကြိုးက်�ိ�၏ 

ဟေလိုျာန််ည်း်�သာာွ�သာည်း်် 

ချ�ိင်း်ချံ�်ု

ワイヤロープの径 waiya ropu no kei ဝ�ိင်း်ယားာကြိုးက်�ိ� အချျင်း်�

ワイヤロープの選定
計算

waiya ropu no 
sentei keisan

ဝ�ိင်း်ယားာကြိုးက်�ိ� ဟေရာ�့ချျယား်ရာန်် 

တကွ််ချျက််မြချင်း်�

割差し warizashi ရာစ််ပတ်မြချင်း်�က်ိ� 

ထွည်း််သာငွ်း်��ု




