annealing range chladicí interval
annealing temperature horní chladicí teplota
annular bushing kruhová tryska
annular crack kroužek pod ústím
annular crack kruhová prasklina
annular crack kruhové prasknutí
anti-dazzle glass protislunecní sklo
anti-dazzle glass reflexní sklo
anti-plugging relay protinárazové relé
anti-reflection coating protiodrazová vrstva
antimony dioxide oxid antimonicitý
antique ploché sklo antické
antique bevel antická faseta
antique drawn glass tažené antické sklo
anvil razník
apertured wall derovaná stena
apex vrcholný bod
apparatus for classifying glass bottles trídicka lahví
apparatus for cutting glass zarízení na rezání skla
apparatus glass inspection zarízení pro kontrolu
sklenených výrobku
apparatus surfacing sheets of glass stroj na povrchové opracování sklenených tabulí
apparatus tempering glass sheets zarízení pro
tvrzení sklenených t abulí
apparent temperature zdánlivá teplota
appearance vzhled
applied thread oprádané skleneným vláknem
applied thread ovíjené skleneným vláknem
applying of wax resist nanášení ochranného laku
approach príjezd
appropriate príslušný
appropriate patricný
apron unášecí deska dopravníku
arch otvor k prenášení pánví
architectural purpose stavební úcel
area plocha
area prostor
armature kotva
armoured glass sklo s drátenou vložkou
armoured hose pancérová hadice
arrangement usporádání
arris and round arris edge pulkulatá hrana
arris edge sámovaná hrana
arris edge sražená hrana
arrising sámování
arsenic oxid arsenitý
arsenic arsenik
arsenic borate glass sklo arsenito-borité
arsenic selenide arsenik selenitý
arsenic trioxide oxid arsenitý
arsenic trioxide arsenik
arseous oxide oxid arsenitý
arseous oxide arsenik
art glass sklo umelecké
asbestos felt osinková lepenka

ascertain zjistit
ascertain overit
ash-tray popelník
assume predpokládat
assure zajistit
assure zabezpecit
at either side na obou stranách
at rest v klidu
at the bottom v dolní cásti
atmosphere feed prívod vzduchu
atomic weight atomová váha
atomizer olejový horák
atomizer horák na olej
atomizer olejový rozprašovac
attach napojit
attach pripojit
attach the punty prilepit sklo
attach the punty prilepit
attack pusobení
attend projednat
attenuating tažení
attenuating vytahování
attenuation tažení
attenuation vytahování
attrition drcení
attrition oter
auto switch samocinný spínac
autoclave autokláv
automatic cutter automatický odrezávac
automatic feeding automatické zakládání
automatic feeding automatické dávkování
automatic feeding strojní dávkování
automatic forming automatické tvarování
automatic pressing automatické lisování
automation automatizace
automobile glazing closure aut omobilové sklo
auxiliary cut pomocný rez
auxiliary cut zárez
available pripravený
aventurine aventurinové sklo
aventurine avanturinované sklo
aventurine avanturin
average value prumerná hodnota
avoid zabránit
axis of rotation osa otácení
axle náprava
axle osa kola
B.H. tvrdost podle Brinella
B.P.K. kladívkování pole dosedací plochy
baby food jar konzervová sklenice na detskou stravu
back zadní strana
back prední strana pásu
back arch zadní podstrojová klenbicka
back current zpetné proudení
back current zpetný proud
back pressure protitlak
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back ring zesilovací kroužek
back tweel zadní hradítko
back wall celní stena vanové pece
back wall zakládací stena vanové pece
back-up bar operná tyc
backflow zpetné proudení
backing podklad
backing roller operný válecek
backward podradný
backward zaostalý
bad annealing špatné vychlazení
badge znacka
badge známka
badge monogram
badging znackování
baffle clona
baffle operná deska
baffle dno prední formy
baffle lapace strepu
baffle šikmé plechy
baffle strepové plechy
baffle mark švy prední formy
baffle mark stopy po lisování
baffle mark stopy po švech prední formy
baffle plate záverová hlava
baffle plate operná deska
baffle plate dno prední formy
baffle wall stínící stena
bait nabírací rám
bake and UV-irradiation test zkouška temperováním a ozarováním ultrafialovým zárením
balance zbytek
balance rovnováha
baler bag packing balení do papírových pytlu
ball kulicka
ball zesilovací kroužek
ball clay hrncírská hlína
ball impact test kulicková zkouška
ball mill kulový mlýn
ball test kulicková zkouška
ball test zkouška nárazem koule
ballast weight zatežovací závaží
ballotini balotina
band saw pásová pila
bar tyc
bar lišta
bar ingot
bare fibre cerstve vytažené vlákno
barium baryum
barium borate boritan barnatý
barium chloride chlorid barnatý
barium hydroxide hydroxid barnatý
barium nitrate dusicnan barnatý
barium oxide oxid barnatý
barrel válecek
barrier clona

barrier uzáver
barrier izolace
barrier prepážka
barytes síran barnatý
basalt glass cedicové sklo
base dno
base glass základní sklovina
base glass základní sklo
base of neck prechod hrdla
basic fibre elementární vlákno
basic refractories zásadité žáromateriály
basicity zásaditost
basicity bazicnost
basin bazén vany
basin nístej
basketweave packing roštová výpln presazená do
rozbežky
batch sklárský kmen
batch vsázka
Batch Materials Suroviny
batch charger zakládac kmene
batch composition složení kmene
batch composition predpis kmene
batch feeder zakládac kmene
batch formula složení kmene
batch formula predpis kmene
batch free time konec vlastního tavení
batch house kmenárna
batch house mísírna kmene
batch materialas suroviny pro sklárský kmen
batch mixer mísicka kmene
batch mixing míšení kmene
batch mixing mísení kmene
batch mixture sklárský kmen
batch mixture vsázka
batch pile hromada kmene
batch pile hromádka kmene
batch plant kmenárna
batch plant mísírna kmene
batch pusher rozhrnovac kmene
batch stoker zakladac kmene
batch stoker zakládac kmene
batch stone kamínek v kmeni
batch stone kmenový kamínek
batch tower vertikální kmenárna
batch-free protavená sklovina
batch-free sklovina z písku
batch-free glass vytavená nevycerená sklovina
batch-free time doba protavení
bath nístej
bath bazén vanové pece
bath vanové pece
bath sklovina
bath house láznová hala
bath house floor podlaha láznové haly
bath pyrometer ponorný pyrometr
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