
第
だい

20課
か

　製造工程
せいぞうこうてい

အခန ်း ၂၀ ထတု လပု မှုလပု ငန ်းစဉ်

No. ဝ ေါဟာရ စာဖတ နည ်း ဘာသာပပန ဆ ပုခင ်း မှတ ချက ဥပမာ

1 プレス（します） ぷれす（します） ဖိ(သည)်

2 プレス加工 ぷれすかこう ဖိအ ားပ ားခြငာ်း

3 組み立て くみたて တ ်ဆငခ်ြငာ်း

4 穴あけ（します） あなあけ（します） အပ ေါကပ်ဖ က်(သည်)

5 削ります けずります ခြစ်ထတုသ်ည်

6 研削 けんさく ကကတိခ်ြငာ်း ကရိိယ ကိအုသ ာုးခ ြု၍  စစညာ်း၏မျကန်  ခ ငက်ို ကကတိပ်  ား

 ပြျ ပမ ွေ့ပအ ငခ် ြုလ ်ုခြငာ်း

7 切削 せっさく ခြစ်ထတုခ်ြငာ်း ကရိိယ ကိအုသ ာုးခ ြု၍ 

 စစညာ်း၏မလိအု ်ပသ အ ုိငာ်းကိဖုယထ်တုပ်  ား  

သတမ် တထ် ားပသ အရ ယအ်စ ားခဖစ်ပအ ငခ် ြုလ ်ုခြငာ်း

8 研磨 けんま   တတ်ိကုခ်ြငာ်း မ ပသ အမှုန(်သို ို့)အမှုန် ို့ကိအုသ ာုးခ ြု၍ 

 စစညာ်း၏မျကန်  ခ ငက်ို ပြျ ပမ ွေ့ပအ ငခ် ြုလ ်ုခြငာ်း

9 磨きます みがきます   တတ်ိကုသ်ည်

10 バリ取り ばりとり အြျွနအ်ထစ်ဖယခ်ြငာ်း ကနုထ်တုလ် ်ုမှုလ ်ုငနာ်းတ င် ခဖစ်လ သည်ို့ 

အြျွနအ်တကန် င်ို့ အထစ်မျ ားခဖစ်သည်ို့ "အြျွနအ်ထစ်"ကို

 ဖယထ်တုခ်ြငာ်း။

11 面取り めんとり လ ာုးသည် ထတုလ် ်ုပနသည်ို့ထတုက်နု၏်ပထ င်ို့ကို  

ပစ ငာ်းပစ ငာ်းပလားခဖတပ်  ား  

အြျွနအ်တကမ်ရ ိပအ ငခ် ြုလ ်ုခြငာ်း။

12 めっき めっき သတတ ြုအရညစိ်မ်ခြငာ်း

13 はんだ はんだ ဂပေ အဓိကအ ားခဖငို့် 

ြနဲ ငို့သ် ခဖြူခဖငို့ခ် ြုလ ်ုထ ားပသ သတတ ြုစ ်တစ်ြ။ု  

သတတ ြု စစညာ်းမျ ားကို ဆကသ်ည်ို့ 

「はんだ付
づ

け」"ဂပေပဆ ်ခြငာ်း"အတ ကအ်သ ာုးခ ြုသ

ည။်

14 原料 げんりょう ကနုက်ကမ်ား

15 梱包（します） こんぽう（します） ထ ်ု ုိား(သည)်
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16 成形（します） せいけい（します）   ုသ ငာ်း(သည)် ကနုက်ကမ်ားကို   ုစ ြ ကပ်လ ငာ်းထည်ို့ခြငာ်း၊  ဖိအ ားပ ားခြငာ်း၊

 ခဖတပ်တ ကခ်ြငာ်းခဖင်ို့   ုသ ငာ်းခြငာ်း

17 溶剤 ようざい ပ ျ ်ရည်

18 角度 かくど ပထ င်ို့

19 けがき けがき အမ တအ်သ ားလိငုာ်းဆ ခဲြငာ်း 材料
ざいりょう

のけがきが終
お

わりました。

ကနုက်ကမ်ားပ ေါ် အမ တအ်သ ားလိငုာ်းဆ ပဲ  ားပ  ။

20 内径 ないけい အတ ငာ်းအြျငာ်း

21 外径 がいけい အခ ငအ်ြျငာ်း

22 測定ゲージ そくていげーじ တိငုာ်းတ ပရားကရိိယ 
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