abbreviate zkrátiti
ability schopnost, možnost
ability to resist erushing and shattering vzdornost
proti rozdrcení
about sledge přitloukací kladivo
abradant brousicí prostředek, brousicí materiál,
brusivo
abrade obrousit, odškrabat, obrušovat
abraser brousicí prostředek, brousicí materiál,
brusivo
abrasion brousicí účinek, otření, ošoupání
abrasion hardness tvrdost na otěr
abrasion test otěrová zkouška
abrasive action brousicí účinek, vymletí u formy
abrasive band grinding machine pásový obrušovací
stroj
abrasive cleaning unite tryskací zařízení
abrasive dust brusný prach
abrasive engineering practice brousicí a leštící
technika
abrasive grain brusné zrno
abrasive hardness tvrdost na otěr
abrasive industry průmysl brousicích a lešticích
prostředků
abrasive ingredient brousicí příměs
abrasive material brousicí a lešticí prostředek
abrasive power brousicí účinek, brusný výkon
abrasive quality brousicí jakost
abrasive temper brousicí jakost, brusná schopnost
abrasive tool brousicí nástroj
abrasive wheel brousicí kotouč
abrasive wheel dresser orovnávač brousicích
kotoučů
abrasives brousicí a lešticí prostředky, brousiva
abridge zkrátiti, omeziti
absence of play bez vůle
absolute capacity absolutní výkon
absolute ceiling teoretický dostup, absolutní dostup
absolute temperature absolutní teplota
absorb vsáti, pohltiti, absorbovati
absorb shocks odpérovati otřesy, zachytiti otřesy
absorber tlumič, amortisér, pohlcovač
absorption pohlcování, tlumení, absorpce
absorption power vstřebací schopnost
accelerate zrychliti
acceptability možnost převzetí, přejímatelnost,
přijatelnost
acceptance commission přejímací komise
acceptance gauge přejímací kalibr
acceptance test přejímací zkouška
accessories příslušenství, výstroj, výzbroj
accommodation přizpůsobení, umístění
accomplishment výkon
according to plan plánovitě
accumulate akumulovati, nahromaditi,
shromažďovati

accumulation akumulace, shromažďování, ukládání,
akumulování
accumulator akumulátor, sběrač, zásobník
accuracy přesnost
accurate přesný
acetic acid kyselina octová
acetify okyseliti
acetylene acetylen
acetylene burner acetylenový hořák
acetylene cutter acetylenový řezací přístroj
acetylene gas tank láhev s acetylenem
acetylene generator acetylenový vyvíječ
acetylene welding acetylenové sváření
achieve dokonati, provésti
achievement provedení
acicular jehlovitý
acicular grey iron jehlovitá litina
acid kyselina, kyselý
acid Bessemer pig iron surové železo pro
Bessemerův pochod
acid Bessemer process Bessemerův pochod
acid Bessemer steel Bessemerova ocel
acid brick křemičitá cihla
acid copper síran měďnatý
acid forming kyselinotvorný
acid gas kyselinová pára
acid lining kyselá vyzdívka
acid melting practice tavení v kyselé peci
acid process kyselý pochod
acid proof vzdorný vůči kyselinám
acid refractory kyselý žáruvzdorný materiál
acid resistance kyselinovzdornost
acid steel kyselá ocel
acidify okyseliti
acidless bez kyseliny, kyseliny prostý
acierage zocelení
acorn žalud, svorka
across křížem, přes, napříč
across the grain proti vláknům
action činnost, funkce, běh, chod; jednání, pohyb
activating aktivace
active účinný
active cooling surface skutečný chladicí povrch
active oxygen ozon
actual efficiency skutečný výkon, okamžitý výkon
actual out-put skutečný výkon, okamžitý výkon
actual price tržní cena, pořizovací cena, skutečná
cena
actual size skutečný rozměr
actual stress skutečné namáhání
actuate hnáti, uváděti v pohyb
actuation řízení, ovládání, uvedení v činnost,
působení; činnost; hnací síla
acute ostrý, zahrocený
acute angle ostrý úhel
adapt přizpůsobiti, upraviti
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adapting pipe tvarovka
adaptor nástavek, příložka, redukční vložka
added metal kovová přísada
addition sečítání; dodatek, přídavek
addition agent přísada, příměs
addition for quieting steel přísada pro uklidnění
oceli
additional přídavný
additional charge dobíjení, dodatečné zatížení
additional load přídavné zatížení
additional pipe nátrubek, nástavec
additional test dodatečná zkouška
adept znalý, znalec
adequacy přiměřenost
adequate přiměřený
adhere lnouti, přilnouti, souviset
adhering přilnutý, lpící
adhesion přilnavost, adhese, lnutí
adhesion weight adhesní váha
adhesive přilnavý, lepkavý, trvalý
adhesive power lepivost, přilnavost
adhesiveness přilnavost, lepkavost
adjust nastaviti, seříditi, přestaviti, přizpůsobiti,
adjustovati, cejchovati, naříditi, urovnati
adjustability nastavitelnost, přestavitelnost,
regulovatelnost, seřiditelnost, schopnost
nastavitelnosti
adjustable přestavitelný, nastavitelný, regulovatelný,
řiditelný
adjustable brasses nastavitelné pánve ložiska
adjustable clamp upínací třmen
adjustable dog přestavitelná narážka
adjustable index ručička k nastavení polohy
adjustable speed regulovatelná rychlost
adjustable spring collar stavěcí kroužek
adjustable stop stavitelná narážka
adjuster zařizovač, seřizovač
adjusting stavění, uspořádání, vyrovnání
adjusting device stavěcí zařízení
adjusting gib stavěcí lišta
adjusting nut stavěcí matice
adjusting ring stavěcí obojek, stavěcí kroužek
adjusting screw stavěcí šroub
adjusting wedge stavěcí klín
adjustment seřízení, nastavení, adjustování,
přestavění, regulování
adjustment screw stavěcí šroub
admissible přípustný
admission vstup, přívod, plnění
admission port vstupní kanálek
admission valve vstupní ventil
admit vpouštěti
admitting pipe přívodní potrubí
admixtion příměsek
admixture příměs, přídavek
advection tepelná vlna

aerate větrati, provzdušniti, nakypřiti, zkypřiti
aerator provzdušňovač, kypřič
aerial conveyer závěsná drážka, visutý dopravník
aeriform plynný
affect plynný
affinage afinace kovu, vytažení kovu, zkujnění
affining afinace kovu, vytažení kovu, zkujnění
affinity afinita, slučivost
after gas dusivý plyn
after-effect dodatečné působení
age stárnutí, stárnouti
age harden zušlechtit
age hardening tvrzení stárnutím
ageing umělé stárnutí
agent prostředek, orgán, činidlo
agglomerate aglomerovati, nakupiti
agglutinate slepiti, spojiti
aggregate hromaditi, kupiti, agregát, souprava,
soustrojí
aging stárnutí, umělé stárnutí
agitate míchat
agitator míchací zařízení
aglow rozpálený, žhavý
agrapnytic carbon vázaný uhlík
agreement by the job úkol, úkolová práce, akordní
práce
air provětrati, sušiti, vzduch, vítr
air blower dmychadlo
air bottle větrník, vzdušník
air bound vzduch v potrubí
air box vzduchová nádrž, větrovod
air brush stříkací pistole
air bubble bublina
air buffer vzduchový tlumič
air chamber větrník
air chamber of the forcing pipe výtlačný větrník
air chill zakalení na vzduchu
air chimney odvzdušňovací roura
air classifier třídič vzduchu
air cleaner čistič vzduchu, filtr, ventilátor, vzduchový
filtr
air compressor kompresor na vzduch
air conditioning klimatizace
air conditioning plant zařízení pro úpravu vzduchu
air cooling chlazení vzduchem, vzduchové chlazení
air current vzduchový proud
air drying sušení vzduchem, sušení na vzduchu
air duct vzduchový kanál, větrovod
air escape odvzdušňovací ventil
air filter vzduchový filtr, čistič vzduchu
air flow proudění vzduchu
air flow capacity množství nasátého vzduchu
air forging hammer vzduchový buchar
air furnace plamenná pec, pálací pec
air gap vzduchová mezera
air gas mixture směs vzduchu a plynu
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air gauge manometr, měřicí clonka
air hammer vzduchové kladivo
air hardening kalení vzduchem
air hardening steel vzduchem kalitelná ocel
air heater ohřívač vzduchu
air holder větrník
air hole odvzdušňovací otvor, bublina
air hose pneumatická hadice
air inlet přívod vzduchu
air intake nasávání vzduchu, přívod vzduchu
air lock vzduch v potrubí
air operated pneumaticky řízený, pneumatický
air piping vzduchové potrubí
air pocket vzduchová kapsa
air preheater předehřívač vzduchu
air pressure tlak vzduchu
air pressure gauge ukazovatel tlaku, tlakoměr
air receiver větrník
air seasoning sušení na vzduchu
air shaft větrná šachta
air shutter vzduchová klapka
air slide vzduchové šoupátko
air squeezer pneumatický formovací stroj lisovací
air squeezing pneumatické formování lisováním
air strainer čistič vzduchu
air strangler vzdušní šoupátko
air supply přívod vzduchu
air tight vzduchotěsný
air valve odvzdušňovací ventil
air vent přívod vzduchu
air vessel větrník, vzdušník
air washer čistič vzduchu
air worthiness nepropustnost vzduchu
air-condition úprava vzduchu
air-distributing valve vzduchové šoupátko
air-gas-ratio směšovací poměr vzduchu a plynu
air-operated die-casting machine pneumatický stroj
na tlakové lití
air-proof vzduchotěsný
air-space between the fire bars mezery v roštu
airing větrání
airless vzduchoprázdný
airless blast unite tryskač s metacím kolem
aisle dílenská cesta, dílenská pasáž
alcali zásada
alcohol líh
alcohol thermometer lihový teploměr
align vyříditi, vyrovnati
alignment souosost, vyrovnání
aline vyrovnati se
alinement vytyčení
alkali louh, zásada
alkali proof louhu vzdorný
alkaline solution roztok louhu, zásaditý roztok
all iron construction celoocelová konstrukce
all metal celokovový

all up weight celková váha
alligator cracking sížové trhlinky
alligator shears čelisťové nůžky
allowance náhrada, srážka, přídavek
alloy legovati; slitina, sloučenina
alloy bearing ložiskový kov
alloy steel legovaná ocel, slitinová ocel
alloy tool steel legovaná nástrojová ocel
alloy treated steel zušlechtěná ocel
alloying legování, slévání kovů, zlepšování
alloying additions slitinové přísady, slitinová příměs,
legovací přísady
alloying constituent zušlechťující příměs
alloying element slitinový prvek
alloying metal slitinová příměs kovu, legovaná
příměs kovu
alteration alternativa, možnost jiného řešení
alternate střídavý
alternating load střídavé zatížení
alternating stress střídavé zatížení, střídavé
namáhání
alternation změna
alternation of stress střídavé namáhání, střídavé
napětí
alum kamenec
aluminium hliník
aluminium bronze hliníkový bronz
aluminium coat hliníková vrstva
aluminium coating hliníkování
aluminium die-casting hliníkový odlitek odlitý do
kokily
aluminium furnace pec na výrobu hliníku
aluminium powder hliníkový prášek
aluminium silicate křemičitan hlinitý
aluminium solder hliníková pájka
aluminium soldering hliníkové spájení
aluminium steel cable hliníko-ocelový kabel
aluminium tube hliníková trubka
aluminium wire hliníkový drát
aluminium-base alloy hliníková slitina
aluminizing hliníkování
aluminothermic process redukce kysličníku kovu
práškovým hliníkem
aluminothermic welding termitové sváření
aluminous abrasive umělý korund
amalgam amalgam
amalgamate amalgamovati
ammonia vapor čpavková pára, čpavkový výpar
amorphous beztvarý, nekrystalisovaný, amorfní
amortisation odpis, utlumení, umoření
amount množství, rozsah, částka
amount of water required potřeba vody
analysis rozbor, analýza, chemické složení
analysis of flue gases rozbor kouřových plynů
analytical analytický
analytical chemistry analytická chemie
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