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Bài 20 Công đoạn sản xuất

Số Từ vựng Cách đọc (Hiragana) Dịch Chú thích Ví dụ câu

1 プレス（します） ぷれす（します） Dập, ép (động từ)

2 プレス加工 ぷれすかこう Gia công dập, ép

3 組み立て くみたて Lắp ráp

4 穴あけ（します） あなあけ（します） Tạo lỗ (động từ)

5 削ります けずります Gọt

6 研削 けんさく Mài Là việc sử dụng công cụ để cắt bề mặt phôi và làm
cho nó trơn nhẵn.

7 切削 せっさく Cắt gọt Là việc sử dụng công cụ để loại bỏ các phần không
cần thiết và gia công chúng theo hình dạng và kích
thước quy định.

8 研磨 けんま Đánh bóng Là việc sử dụng các hạt cứng và bột để làm mịn bề
mặt phôi.

9 磨きます みがきます Chải sạch, đánh bóng

10 バリ取り ばりとり Làm sạch ba via Là việc loại bỏ "バリ" ví dụ những phần    nhô ra
hoặc các bờ mép lởm chởm xuất hiện khi gia công.

11 面取り めんとり Cắt vát Là việc cắt bỏ các góc của sản phẩm sau khi gia cô
ng theo đường chéo để loại bỏ các phần sắc nhọn.

12 めっき めっき Mạ

13 はんだ はんだ Hàn chì Là hợp kim chủ yếu gồm chì và thiếc. Được sử dụng

để "はんだ付
づ

け" giữa các kim loại với nhau.

14 原料 げんりょう Nguyên liệu

15 梱包（します） こんぽう（します） Đóng gói (động từ)

16 成形（します） せいけい（します） Tạo hình (động từ) Là việc rót vật liệu vào khuôn, cho nó biến dạng
hoặc cắt nó với lực lớn để tạo thành hình dạng nhất
định.

17 溶剤 ようざい Dung môi

18 角度 かくど Góc
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19 けがき けがき Đánh dấu 材料
ざいりょう

のけがきが終
お

わりました。

Tôi đã đánh dấu xong vật liệu.

20 内径 ないけい Đường kính trong

21 外径 がいけい Đường kính ngoài

22 測定ゲージ そくていげーじ Thước đo
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