14-spout rotary packing machine balicka rotacní
ctrnáctihubicová
abrasion oter
abrasion test zkouška oteruvzdornosti
abrasion-resistance, abrasive resistance oteruvzdornost
abrasion-resistant refractory materiál žáruvzdorný
oteruvzdorný
accelerant katalyzátor
accelerated ageing test zkouška stárnutí zrychlená
accelerated autoclave test zkouška zrychlená
v autoklávu
accelerated hardening tvrdnutí zrychlené
acceptance test zkouška prejímací
inspection test zkouška prejímací
acidity index modul kyselosti
acidness kyselost
acoustic mill feed control ucho akustické pro regulaci zavážky mlýna
active cooling surface povrch chladicí efektivní
active surface povrch aktivní
activity of cement, cement activity aktivita cementu
actual efficiency úcinnost efektivní
actual output výkon efektivní
addition prísada
additive prísada
additive cement cement s prísadami
adherence prilnavost
adhesion prilnavost
adhering dust prach usedlý
adiabatic modulus of elasticity modul pružnosti
adiabatický
adjustable regulovatelný
adjustable dam hradítko regulacní
adjustable deflector šoupátko regulovatelné
adjustable diaphragm-type pump cerpadlo membránové regulovatelné
adjustment of mixture korigování složení smesi
aerated provzdušnený
aeration aerace
aeration provzdušnování
aeration vetrání
aerial conveyor dráha lanová visutá
aerial ropeway dráha lanová visutá
age resistance odpor stárnutí
ageing of clay odležení hlíny
ageing test zkouška stárnutí
agglomerate aglomerát
agglomeration aglomerace
aggregate agregát
aggressive solution roztok agresivní
aggressive water voda agresivní
agitate mísit
agitator mísic
agitator arm rameno mísice
arm of mixer rameno mísice

mixing arm rameno mísice
agstone vápenec mletý
air agitation cerení vzduchem
air blower dmychadlo
blast engine dmychadlo
air chimney komín ventilacní
air classifier trídic vetrný
air separator trídic vetrný
air control ovládání pneumatické
air conveyor dopravník pneumatický
air cooler chladic vzduchový
air deficiency nedostatek vzduchu
air draft tah vzduchu
air exhauster exhaustor
air gage manometr
air gauge manometr
air gap mezera vzduchová
air hardening cement cement tuhnoucí na vzduchu
air heater ohrívac vzduchu
air in-leakage nasávání vzduchu falešné
air lift pump cerpadlo pneumatické
air permeability prodyšnost vzduchu, prulincitost
vzduchu
air permeability apparatus prístroj pro urcení prodyšnosti vzduchu
air preheater predehrívac vzduchu
air quenching clinker slínek chlazený vzduchem
air quenching chlazení vzduchem
air cooling chlazení vzduchem
air sealing ring prstenec tesnicí vzduchový
air separator mill mlýn s vetrným trídicem
air swept milling, closed circuit grinding mletí
obehové
air tank, air vessel vzdušník
air valve klapka vzdušná
air-brick cihla nepálená
air-cooled blast furnace slag struska vysokopecní
chlazená vzduchem
air-delivery prívod vzduchu
air-distributing valve ventil pro rozdelování vzduchu
air-filter filtr vzduchový
air-gas ratio pomer plynu a vzduchu
air-pressure test zkouška stlaceným vzduchem
air-proof vzduchotesný
air-quenching cooler chladic roštový
grate cooler chladic roštový
air-slaked lime vápno práškové hašené
air-slide conveyor žlab pneumatický
air-swept coal mill plant mlýn uhelný s vetrným
trídicem
air-swept tube mill mlýn troubový obehový
alarm panel panel signální
alit alit
alkali alkálie
alkaloid alkaloid
all-welded shell plášt celosvarovaný
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allowable load zatížení dovolené
alloy steel ocel legovaná
altogether coal uhlí netrídené
alum earth kyslicník hlinitý
aluminous module modul aluminátový
ambient temperature teplota okolní
Ammeter ampérmetr
amorphous phase fáze amorfní
amorphous state stav amorfní
analysis by measure analýza kvantitativní
analysis, analyse analýza
anchorage kotvení
andesite andesit
angle of bend úhel ohybu
angle of reflection úhel odrazu
angle of refraction úhel lomu
angle of rotation úhel rotace
angle of slope úhel sklonu
anhydride anhydrid
anhydrous calcium silicate silikát vápníku bezvodý
anneal žíhat
annealed clinker slínek pomalu zchlazený
annealing process výpal slínku sekundární
anthracite, coal stone, hard coal antracit
antiseptic concrete beton antiseptický
apatite apatit
aquation, hydration hydratace
aqueous phase fáze vodní
arc bin gate uzáver segmentový dvojitý
area of grate plocha roštového chladice
argillaceous marl slín hlinitý
armour plate pancér
association heat teplo asociacní
atomic weight váha atomová
atomisation atomizace
atomisation, spraying rozprašování
attemperation regulace teploty
attrition mill, disc mill mlýn kotoucový
audible warning signalizace akustická
auto-ignition samovznícení
autogenous grinding mletí autogenní
autogenous mill mlýn autogenní
automatic sampling odber vzorku automatický
automatic-filling machine balicka automatická
auxiliary kiln drive pohon pece pomocný
axial axiální
axial fan ventilátor axiální
axial thrust, axial compression tlak axiální
axial torque moment krouticí
axis of rotation osa rotace
axle osa
back-end draft tah ve studeném konci pece
back-end temperature teplota ve studeném konci
pece
bag conveyor dopravník na pytle
bag dust filter filtr hadicový

bag type filter filtr hadicový
balance bilance
ball koule
ball charge of the mill, ball load of the mill nápln
mlýna kulová
ball mill mlýn kulový
ball mill aeration aerace kulového mlýna
ball-mill feed bin zásobník kulového mlýna
band feeder, belt feeder podávac pásový
bank sand písek rícní
basalt cedic
base slag struska zásaditá
basic size rozmer jmenovitý
basicity zásaditost
bauxite bauxit
bearing housing teleso ložiska
beater of the mill tlukadlo mlýna
bed lože
bed depth tlouštka lože
bed, body lože
belit belit
belt conveyor, band conveyor dopravník pásový
belt scale, conveyor weighter, conveyor weigh
meter váha pásová
bending strength pevnost v ohybu
beneficiation úprava
bentonite bentonit
beta-dicalcium silicate beta-dikalciumsilikát
bevel gear kolo ozubené kuželové
biatomic dvouatomový
biaxial dvouosý
bilateral dvoustranný
bin gate uzáver zásobníku
bin-and-feeder system systém zásobníku a podávacu
binder pojivo
black oil mazut
blade lopatka
blade built-in system vestavba lopatková
blade-like lopatkový
blades of paddle okraje lopatky
Blaine apparatus prístroj Blainuv
blast cement struskocement
blast furnace pec vysoká
blast furnace cement cement struskový
blast-furnace slag struska vysokopecní
blending míšení
blending bin, blending hopper, blending silo,
blending tank zásobník mísicí
blinding zalepování otvoru
bloating expandování
blow-off profukovat
blue clay jíl modrý
boil vrít
boiler kotel
boiler room kotelna
boiling test zkouška varením
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