accelerating chamber urýchľovacia komora
accelerating impact urýchľovací náraz, urýchľovacia
zrážka
accelerator activation aktivácia v urýchľovači
accelerator activation analysis aktivačná analýza s
použitím urýchľovača částic
accelerator breeder množivý reaktor využívajúci
urýchlené častice
accelerator breeding výroba štiepneho jadrového
paliva urýchľovačom
accelerator breeding of plutonium výroba plutónia
urýchľovačom
accelerator driven light water reactor vodno-vodný
reaktor spúšťaný urýchľovačom
accelerator fuel producer and fission product
exterminator lineárny urýchľovač na výrobu štiepnych materiálov a transmutáciu štiepnych fragmentov
accelerator molten-salt breeder urýchľovač na
výrobu štiepnych materiálov v roztavenej soli
accelerator-produced isotope nuklid vyrobený
pomocou urýchľovača
accelerograph akcelerograf
accelerometer akcelerometer
acceptance odber, akceptácia, prebratie
acceptance akceptor
access port of the refuelling machine vstupný otvor
zaváracieho stroja
access road príjazdová cesta
access time vybavovacia doba
access tunnel prístupový tunel, prístupová chodba pre
personál
accessory príslušenstvo
accessory equipment pomocné zariadenie, pomocné
vybavenie
accident havária, nehoda, porucha
accident analysis analýza havárií
accident prevention predchádzanie havárii, prevencia
havárie
accidental depressurisation havarijné zníženie tlaku
accidental power excursion havarijná odchýlka
výkonu
accommodation coefficient koeficient prispôsobenia
accompanying element sprievodný prvok
accumulation akumulácia, hromadenie, ukladanie
accumulation period doba akumulácia
accumulator tank tlaková akumulačná nádoba,
hydraulický akumulačný zásobník
acid cleaning technology technológia morenia v
kyselinách
acid digestion process proces digescie kyselinami
acid dissolution rozpúšťanie v kyseline
acid medium-level radioactive waste kyslý stredneaktívny odpad
acid pickling morenie v kyseline
acid pre-pickling predmorenie v kyseline
acid-alkali regeneration acidobázická regenárica

acoustic NMR akustická jadrová magnetická rezonancia, NMR, akustická jadrová paramagnetická
rezonancia
acoustic electron spin resonance akustická elektrónová paramagnetická rezonancia, EPR
acoustic emission measurement meranie šumov,
meranie akustických emisií
acoustic emission monitor monitor šumov
acoustic emission monitoring monitorovanie šumov
acoustic emission monitoring system systém monitorovania šumov
acoustic emission test skúška pomocou merania
šumov
acoustic emission transducer snímač šumov
acoustic emissions source location lokalizácia zdroja
šumov
acoustic heating akustický ohrev
acoustic magnetic resonance akustická paramagnetická rezonancia, akustická magnetická rezonancia
acoustic model of particle scattering by nuclei
akustický model rozptylu častíc na jadrách
acoustic nuclear magnetic resonance akustická
jadrová magnetická rezonancia, NMR, akustická
jadrová paramagnetická rezonancia
acoustic sensor akustický snímač
acoustic testing akustická skúška
actinic radiation aktinické žiarenie, fotochemicky
účinné žiarenie, žiarenie s fotochemickým účinkom
actinism aktinita, fotochemická účinnosť
actinium aktínium
actino-electric effect aktinoelektrický efekt
actinoelectricity aktinoelektrický efekt
actinoid aktinid, aktinoid
actinoid contraction aktinidová kontrakcia
actinoid hypothesis aktinidová hypotéza
actinoid series aktinoidový rad, skupina aktinoidov
actinoids aktinoidy, aktinidy
activated carbon filter filter s aktívnym uhlím,
spódiový filter
activated corrosion product aktivovaný korózny
produkt
activated charcoal bed sloj uhlia, vrstva aktívneho
uhlia
activated charcoal column kolóna s aktívnym uhlím
activated charcoal trap odlučovač s aktívnym uhlím
activated water aktivovaná voda
activating agent aktivačná látka, aktivátor
activation aktivácia, rádioaktivácia
activation analysis aktivačná analýza, radioaktivačná
analýza
activation autoradiography aktivačná autorádiografia
activation cross section aktivačný účinný prierez
activation curve aktivačná krivka
activation energy aktivačná energia, aktivačné teplo
activation energy aktivačná energia
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activation fluency aktivačný tok
activation gamma radiation aktivačné žiarenie
activation integral aktivačný integrál
activation product produkt aktivácie
activation yield výťažok aktivácie
active component aktívna zložka
active core aktívna zóna
active core height výška aktívnej zóny
active drain hold-up tank zberná nádrž aktívnej
drenáže
active drainage pipe-work potrubie aktívnej drenáže,
aktívna drenáž
active effluent hold-up tank zberná nádrž na kvapalný rádioaktívny odpad
active effluent system systém rádioaktívneho odpadu
active laundry aktívna práčovňa
active laundry waste tank zberná nádrž na odpad z
aktívnej práčovne
active length aktívna dlžka
active loop aktívna slučka
active mirror reflektor
active porosity aktívna pórovitosť
active power skutočný výkon
active preventive maintenance time efektívny čas
preventívnej údržby
active ventilation aktívna ventilácia, aktívny ventilační systém
active water treatment úprava aktívnych vôd
active water treatment úpravňa aktívnych vôd
activity aktivita, intenzita rádioaktívnych premien,
rádioaktivita
activity build-up hromadenie aktivity
activity concentration objemová aktivita
activity content aktivita
activity distribution rozdelenie aktivity
activity inventory celková aktivita
activity product súčin koncentrácie aktivity a plošnej
hustoty
actual fit skutočný rozmer po spojení
actual flux distribution skutočné rozdelenie toku,
skutočná distribúcia toku
actual channel efektívny kanál
actual power skutočný výkon
actual state skutočný stav
actual value skutočná hodnota
actual value užitočná hodnota, skutočná hodnota,
absolútna hodnota
actuated equipment ovládané zariadenie, ovládaný
prístroj
actuating signal ovládací signál, spúšťací signál
actuation uvádzanie do činnosti, ovládanie
actuation circuit ovládací obvod
actuation device ovládací prístroj, ovládacie zariadenie
actuation logic logika ovládania
actuation output ovládací výstupný signál

actuation relay ovládacie relé
actuator ovládač, ovládacie zariadenie, ovládací
mechanizmus
actuator ovládač, polohovadlo, servopohon
adaptive control adaptívne ovládanie
adaptive system adaptívny systém ovládania, samonastavujúci sa systém
add-on plant prídavné zariadenie
addivity principle of binding energy princíp aktivity
vazboje energie
adelpholite adelfolit
adiabatic approximation adiabatická aproximácia
adiabatic compression adiabatická kompresia, adiabatické stláčanie
adiabatic compression heating zohrievanie adiabatickou kompresiou
adiabatic containment adiabatické ohraničenie
adiabatic demagnetisation adiabatická demagnetizácia
adiabatic expansion adiabatická expanzia
adiabatic heating adiabatický ohrev
adiabatic invariance adiabatická invariantnosť,
parametrická invariantnosť
adiabatic invariant adiabatický invariant
adiabatic model adiabatický model
adiabatic nuclear model adiabatický model
adiabatic nuclear potential adiabatický jadrový
potenciál
adiabatic reactor model adiabatický model reaktora
adiabatic surface ionisation adiabatická povrchová
ionizácia
adiabatic toroidal compressor adiabatický toroidný
kompresor
adiabaticity condition podmienka adiabaticity
adjoin pridružená funkcia
adjoin collision density konjugovaná hustota zrážok
adjoin difference method metóda konjugovaných
rozdielov
adjoin fluency konjugovaný tok
adjoin of the neutron flux density konjugovaná
hustota toku neutrónov, zdužený tok
adjoin transport equation konjugovaná rovnica
prenosu
adjustable drive nastaviteľný pohon
adjusting device nastaviteľné zariadenie, nastaviteľný prístroj
administration building administratívna budova
administrative controls bezpečnostné predpisy
administrative tie organizačný čas
admittance probe admitančná sonda
adsorbate adsorbát
adsorbate adsorbát, adsorbtív, adsorbovaná látka
adsorbent adsorbent, adsorbujúca látka, adsorbér,
zariadenie na adsorpciu
adsorber adsorbent, adsorbujúca látka, adsorbér,
zariadenie na adsorpciu
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