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brak przetopu lack of fusion, 
penetration
[���� ��� ������������� ��� ��������� 
pe�etre�sz��]

der Bindefehler
[����e��e�er]����e��e�er]]

manque (f) de 
fusion
[���� �� ���z��]���� �� ���z��]]

falta de 
penetración 
[����t� �e 
pe�etr�c�ó�]

融合不良
[��g� ���r��]
dosł. niedobre 
przetopienie

ciekły żużel liquid slag
[����ł�� s��g]
dosł. ciekły żużel
molten slag
[���te� s��g]
dosł. roztopiony żużel

die flüßige 
Schlacke
[����s�ge sz����e]]

laitier (m) liquide
[et�e ������]et�e ������]]

escoria líquida 
[es���r�� �������]

溶融スラグ
[���� sr�g�]]

gardziel rowka root of weld
[r�t ��� łe��]

die Wurzelöffnung
[w�rce�������g]

racine (f) de la 
soudure
[r�s�� �� �� s���r]
dosł. korzeń spoiny
fond du chanfrein
[��� �� sz���rę]
��sł. ��� r�w���

 raíz de la 
soldadura
[r��s �e �� 
s������r�]
dosł. korzeń spoiny

溶接のルート
[��sets� �� r�t�]

głębokość 
wtopienia

depth of fusion, 
penetration
[�ept ��� ��������� 
pe�etre�sz��]

die Einbrandtiefe
[����r���t���e]

profondeur (f) de 
la pénétration
[pr�����er �� �� 
pe�etr�s��]

profundidad de 
fusión
[pr���������� �e �� 
����s���]

溶込みの深さ
[t���e����� �� 
������s�]

granica jeziorka 
spawalniczego

edge of puddle, 
pool
[e�� ��� p����� p��]

der 
Schmelzbadrand
[sz�e�c���r���]

limite (f) du bain 
de fusion
[����t �� �ę �� ���z��]
bord (m) du bain 
de fusion

límite del baño de 
fusión
[����te �e� ����� �e 
���s���]

溶融池の先端
[���� ć� �� se�t��]

jeziorko 
spawalnicze

welding puddle
[łe����g p���]
dosł. kałuża 
spawalnicza
weld pool
[łe�� p��] dosł. 
basen, sadzawka 
spawalnicza

das Schmelzbadbad
[sz�e�c���]

bain (m)  de fusion
[�ę �� ���z��]
dosł. wanna

baño de la fusión
[e� ����� �e �� ���s���]
dosł. łazienka 
spawalnicza
charco de soldadura
[e� c��r��� �e 
s������r�] dosł. 
kałuża spawalnicza

溶融池
[���� ć�]

kąt ukosowania bevel angle
[�ewe� e�g�]

der Flankenwinkel angle (m) du 
chanfrein
[�g� �� sz���rę]

ángulo de 
preparación
[e� ��g��� �e 
prep�r�s���] dosł. 
kąt przygotowania

ベベル角度
[�e�er� ��������]

krater crater
[��re�t�]

der Krater cratère (m)
[��r�ter]

cráter
[e� ��r�ter]

クレータ
[��ret�]

krawędź rowka edge of groove
[e�� ��� gr�w]

die Fugenkante bord (m) du 
chanfrein
[��r �� sz���rę]

borde de la ranura
[e� ��r�e �e �� 
r���r�]

開先の先端
[����s���� �� se�t��]

lico face of weld
[��e�s ��� łe��]
dosł. twarz spoiny

die Nahtoberfl�che�che
[��t��er���es�e]

endroit (m) de la 
soudure
[��rł� �� �� s���r]
dosł. wierzch spoiny

cara de la 
soldadura
[���r�]
dosł. twarz 

溶接表面
[��sets� h���e�]
dosł. powierzchnia 
spawania

łuska weld ripple
[łe�� r�p�]

die Schuppe lub 
Schweissraupe
[sz�pe]

vague (f) de 
solidification
[w�g �� s�����������s��]
dosł. fala 
krzepnięcia

onda de 
solidificación
[���� �e 
s�����������s�ó�] dosł. 
fala krzepnięcia

波目
[���� �e]
dosł. oczka jak fale

1. Elementy rowka i spoiny

Anna Glabińska - język francuski
Anna Rogowska - język angielski i japoński
Marta Skarpetowska - język niemiecki
Barbara Hajost-Żak - język hiszpański

Monotematyczny wielojęzyczny 
słownik spawalniczy

polski angielski niemiecki francuski hiszpański japoński
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oczko keyhole
[���h�ł�] dosł. 
dziurka od klucza

das Schmelzbad
[sz�e�c���]

oeil (m)
(ej)
dosł. oko

ojo de cerradura
[e� �h�]
dosł. oko

キーホール
[��� h�r�]

odstęp rowka 
(szczelina)

root opening
[r�t �łpe���g]
dosł. otwarcie 
rowka

der  Schweißspalt
[szw��sszp��t]��
�er Steg��st��� (t�.
zg���e z DIN)
[szteg��szt���]

écartement (m) 
des bords
[e���rt��� �e ��r]
dosł. odstęp �iędzyosł. odstęp �iędzy 
krawędzia�i

separación en la 
raíz
[seper�s��� �e �� 
r��s]

ルート間隔
(隙間)
[r�t� ����������]
[s������]

podtopienie grani undercut, 
shrinkage groove
[���er���t�� 
szr������� gr�w]
dosł. skurcz

die Wurzelkerbe
[w�rce���er�e]

caniveau (m) 
intérieur caniveau 
à la racine
[�����w� ęter�er] 
dosł. rowek 
wewnętrzny, przy 
korzeniu

contracción de la 
ranura
[����tr���s��� �e �� 
r���r�]
dosł. skurcz 

収縮開先　
[ś� ś���� ����s����] 
dosł. skurcz rowka 

podtopienie lica undercut
[���er���t]
dosł. podcięcie

die Einbrandkerbe
[����r�����er�e]

caniveau (m) 
extérieur
[�����w� e��ster�er]
dosł. rowek 
zewnętrzny

mordedura
[��r�e��r�]
dosł. ugryzienie 

アンダカット
[�������tt�]

przestawienie 
krawędzi

misalignment
[��s��e���e�t]

der Kantenversatz
[����te���erz�c]

désalignement (f) 
des bords 
[�ez���ń�� �e ��r]

desalineamiento
[�es���e���e�t�]

くい違い,
段違い
[���� ć�g���� ��� ć�g��] 
dosł. po�yłka w 
jedzeniu, po�ylenie 
stopnia

spoina weld
[łe��]

die Schweißnaht
[szw��s��t]

soudure (f)
[s���r]

soldadura
[s������r�]

溶接部
[��sets���]

ścianka rowka groove face
[gr�w ��e�s]
dosł. twarz rowka

die Fugenwand paroi (m) du 
chanfrein
[p�rł� �� sz���rę]

cara de la ranura
[���r� �e �� r���r�]
dosl. twarz rowka

開先の表面,開先面
[����s���� �� h���e��� 
����s�����e�] dosł. 
powierzchnia rowka

ścieg prostyeg prosty stringer bead
[str��ger ���]
dosł. ścieg jak 
sznurek

die Strichraupe
[sztr�śr��pe]

cordon (m) simple
[���r�� sęp�]

cordón recto 
[e� ���r��� re��t�]

直線ビード
[ć�����se� ����]
dosł. ściegg 
prostoliniowy

ścieg zakosowy weave bead
[ł�w ���]
dosł. ścieg tkany, 
splatany

die Pendelraupe cordon (m) balayé
[���r�� ���e�e]
dosł. ścieg 
‘za�iatany’

cordón con 
oscilación 
[e� ���r��� ���� 
�s���s���] dosl. 
scieg z oscylacja
dosł. tkany ściegścieg 

ウィービング
ビード
[ł����g� ����]

warstwa 
przetopowa 
(przetop)

root penetration, 
root fusion
[r�t pe�etre�sz���� 
r�t �������]

die Wurzellage
[w�rce���ge]

couche (f) de 
pénétration
[���sz �� pe�etr�s��]

penetración en 
la raíz, fusión en 
la raíz
[pe�etr�c�ó� e� �� 
r��s�� ���s��� e� �� r��s]
dosł. penetracja

底部溶け込み
[te��� t���e�����]
dosł. wtopienie w 
spodniej części

wypełnienie filling
[������g]

die Füllage
(pot. Füllung)
Wg DIN M�tte���ge�
die Schweißnaht 
(szw��s��t)

couche (f) de 
remplissage
[���sz �� r�p��s��]

relleno
[e� re�e��]
dosł. nadzienie

溶加材
[������z��]

wysokość nadlewu height of 
reinforcement
[h��t ��� 
re�����rs�e�t]
dosł. wysokość 
wz�ocnienia

die 
Nahtüberhöhung
[��t��erh���g]

épaisseur (f) du 
bourrelet
[epeser �� ��r�e]
hauteur (f) de la 
surépaisseur
[�ter �e �� 
s�repeser]

altura de 
sobreespesor 
(��t�r� �e 
s��reespes�r)
dosł. wysokość
nadgrubości
(��. ��t�r� �e� ��r�e)

余盛
[����r�]
dosł. za dużo 
nałożone

wysokość progu root face
[r�t ��e�s]
dosł. twarz rowka

die Steghöhe
[sztegh�e]

hauteur (f) du talon
[�ter �� t���]
dosł. wysokość 
obcasa

altura del talón 
[��t�r� �e� t����]
dosł. wysokość
obcasa

ルート面
[r�t� �e�]
dosł. twarz rowka

Opracowano pod redakcją Ryszarda Jastrzębskiego z Instytutu Łączenia Metali w Krakowie.

Rozpoczynamy próbę druku monotematycznego wielojęzycznego słownika spawalniczego. W kolejnych wydaniach znaj-
dą się tłumaczenia wybranych terminów z róznych obszarów inżynierii spawania, umieszczone w części polskiej słownika w 
kolejności alfabetycznej.  Jako pierwszy temat proponujemy „Elementy rowka i spoiny”.

Wierzymy, że słownik będzie przydatny dla osób uczestniczących w wymianie i współpracy międzynarodowej, a możliwe 
niedoskonałości jego pierwszego wydania, redagowanego przez paru szalonych zapaleńców, spotkają się ze zrozumieniem.  
Zapraszamy do współpracy w redakcji dalszych rozdziałów.

Jerzy Nowacki, Redaktor Naczelny
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2. Dokumentacja i badania wytrzymałościowe

Joanna Jóźwiak - język francuski
Anna Rogowska - język japoński
Anna  Kiełczyńska - język angielski
Marta Skarpetowska - język niemiecki
Bogdan Janusz - język hiszpański

Monotematyczny wielojęzyczny 
słownik spawalniczy

polski angielski niemiecki francuski hiszpański japoński

Badania 
nieniszczące

Non-destructive 
test
[non distraktiw 
test]

zerstörungsfreie 
Prüfung 
[cersztyrungsfraje 
pryfung]

Contrôle (m)  non 
destructif
[kontrol ną 
destruktif] 

ensayo no 
destructivo
[ensajo no 
destruktiwo]

非破壊試験
[hihakaiśken]
dosł. egzamin, 
który nie niszczy

Dokumentacja 
technologiczna

Technological 
documentation
[teknolodżikal 
dokjumentejszyn]

die technologische
Dokumentation
[teśnologisze 
dokumentacjon]

Documentation (f) 
technologique
[dokumątasją 
teknolożik]

documentación 
tecnológica
[dokumentasjon 
teknolohika]

仕様書
[śijośo]
dosł. spisanie 
metody

Dokumentacja 
naprawcza

Repair 
documentation
[riper 
dokjumentejszyn]

die Ausbesserungs-
dokumentation
[ałsbeserungs 
dokumentacjon]

Documentation (f) 
de réparation
[dokumątasją de 
reparasją]

documentación de 
reparación
[dokumentasjon de 
reparasjon]

補修記録
[hośukiroku]
dosł. zapis napraw

Energia łamania Impact energy,
impact work
[impakt enrdżi, 
impakt łork]

die Kerbschlag-
zähigkeit
[kerbszlagcejiśkajt]

Énergie (f) de 
rupture
[enerżi dy ruptur]

energía de 
rompimiento
[enerhia de 
rompimiento]

吸収エネルギー
[kjuśu energi] dosł. 
energia absorpcji, 
pochłaniania

Ekonomiczność Cost-effectiveness
[kost ifektiwnes]

die Effektivität
[efektiwitet]
efektywność

Rentabilité (f) 
[rątabilite]

efectividad 
económica
[efektiwidad 
ekonomika]

経済性
[kejzaj sej]

Granica 
plastyczności

Yield point
[jild pojnt]

die Streckgrenze
[sztrekgrence]

Limite (f) 
élastique
[limit elastik]

límite de 
plasticidad
[limite de 
plastisidad]

下降伏点
[kakofku ten]
dosł. punkt dolnego 
poddania się

Granica 
sprężystości

Elastic limit, limit 
of elasticity
[elastik limit, limit 
of elastisiti]

die Elastizitätgrenze
[elasticitetgrence]
granica 
elastyczności

Limite (f)  
d’élasticité
[limit delastisite]

límite de 
elasticidad
[limite de 
elastisidad]

上降伏点
[dźokofku ten]
dosł. punkt górnego 
poddania się

Koncentracja 
naprężeń

Stress 
concentration
[stres 
koncentrejszyn]

die Spannungskonzen- 
tration[szpanungskonce
ntracjon]
koncentracja napięcia

Concentration (f)  
des contraintes
[kąsątrasją de 
kątręt]

concentración de 
esfuerzos
[konsentrasjon de 
esfuersos]

応力集中
[orjoku śuću]

Kruchość Brittleness, 
embrittlement
[britlnes, 
embritlment]

die Versprödung
[ferszprydung]

Fragilité (f) 
[frażilite]

fragilidad
[frahilidad]

ぜい化
[dzejka]

Moduł Younga Young’s modulus, 
elastic modulus
[jang modulus, 
elastik modulus]

der Youngsmodul
[jangsmodul]

Module (m)  de 
Young
[modul dy jang]

módulo de Young
[modulo de jang]

ヤング率 
[jangu ritsu]

Moment 
skręcający

Torque moment, 
twisting moment
[tork mołment, 
tłisting mołment]

die Biegemoment
[bigemoment]

Moment (m) de 
torsion
[momą dy torsją]

momento de 
torsión
[momento de 
torsjon]

ねじりモーメント
[nedziri momento]

Naprężenia 
pozostające

Residual stress
[rezidual stres]

die Restspannungen
[restszpanungen]
napięcie pozostające

Contraintes (f) 
résiduelles
[kątręt residuel]

esfuerzos 
residuales
[esfuersos 
residuales]

残留応力
[dzanrju orjoku]

Obciążenie Loading
[lołding]

die Belastung
[belastung]

Charge (f)  
[szarż]

carga
[karga]

荷重
[kadźu]
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Obliczenia 
wytrzymałościowe

Strength 
calculations,
Stress calculation
[strengt 
kalkjulejszyns]

die Festigkeitsbe-
rech-nung
[festiśkajtsbereśnung]

Calculs (m) de 
résistance
[kalkul dy resistąs]

cálculos de 
resistencia
[kalkulos de 
resistensja]

強度計算
[kjodo kejsan]

Odkształcenie Distortion 
[distorszyn]

die Verformung
[ferformung]
zdeformowanie

Déformation (f) 
[deformasją]

deformación
[deformasjon]

変形
[henkej] dosł. 
zmieniony kształt

Odkształcenie 
kątowe

Angular distortion
[engjuler 
distorszyn]

die Eckverformung
[ekferformung] 
termin zdeformowanie 
kątowe

Déformation (f) 
angulaire
[deformasją ąguler]

distorsión angular
[distorsjon angular]

角変形
[kaku henkej]

Odporność na 
pełzanie

Creep resistance
[krip rezistans]

die Kriechen-
beständigkeit
[krisienbesztendiśkajt]

Résistence (f) au 
fluage
[rezistąs o fluaż]

resistencia a la 
fluencia
[resistensja a la 
fluensja]

クリープ強さ
[kripudzujosa]

Plan organizacji 
robót

Process scheduling
[prołsys 
skedżuling]

der Arbeitsplan
[arbajtsplan]
plan pracy

Plan (m) 
d’organisation du 
travail
[plą dorganizasją 
du trawaj]

plan de 
organización de 
los trabajos [plan 
de organisasjon de 
los trabahos]

工程計画
[kotej kejkaku]

Plastyczność Ductility
[duktiliti]

die Erformungs-
fähigkeit
[ferformungsfejiśkajt]

Déformation (f) 
plastique
[deformasją plastik]

plasticidad
[plastisidad]

延性
[ensej]

Próba łamania Fracture test
[frekczer test]

die Bruchprobe
[bruchprobe]

Essai (m) de 
texture 
[ese dy tekstur]

prueba de 
rompimiento
[prueba de 
rompimiento]

衝撃曲げ試験
[śogeki mage śken]
dosł. egzamin 
uderzeniowo-
zginający

Próba gięcia Bending test
[bending test]

die Biegeprobe
[bigeprobe]

Essai (m) de pliage
[ese dy plijaż]

prueba de 
flexibilidad
[prueba de 
fleksibilidad]

曲げ試験
[mage śken]

Próba rozciągania 
statycznego

Static tensile test
[statik tensajl test]

der Zugversuch
[cugferzuch]

Essai  (m) de 
traction statique
[ese dy traksją 
statik]

ensayo de tracción 
estática
[ensajo de traksjon 
estatika]

静的引張試験
[sejteki hippari 
śken] dosł. cichy, 
spokojny egzamin 
z ciągnięcia

Próba udarności Impact test
[impakt test]

die 
Kerbschlagprobe
[kerbszlakprobe]

Essai (m) de 
Charpy
[ese dy szarpi]
Essai (m) de 
résilience 
[ese dy reziljąs]

ensayo de 
resiliencia
[ensajo de 
resiliensja]

衝撃試験
[śogeki śken]
dosł. egzamin 
uderzeniowy

Próba 
zmęczeniowa

Fatigue test
[fetig test]

die 
Ermüdungsprobe
[ermydungsprobe]

Essai (m) de 
fatigue
[ese de fatig]

ensayo de fatiga
[ensajo de fatiga]

疲れ試験
[tsukare śken]

Projekt 
konstrukcji

Construction 
design
[konstrakszyn 
dizajn]

das Konstruktions-
projekt
[konstrukcjonsprojekt]

Projet (m) de 
construction
[proże dy 
kąstruksją]

proyecto de la 
estructura
[projekto de la 
estruktura]

構造設計
[kodzo sekkej]

Projekt 
wykonawczy

Detailed design,
engineering 
design, 
implementation 
project, 
executive project, 
working project
[ditejld dizajn, 
endżiniring dizajn, 
implementejszyn 
prodżekt, igzekjutiv 
prodżekt, łorking 
prodżekt, łorking 
prodżekt]

das Ausführungs-
projekt
[ausfyrungsprojekt]

Plan (m) 
d’exécution
[plą degzekusją]

proyecto ejecutivo
[projekto 
ehekutiwo]

生産設計
[sejsan sekkej]

Przełom kruchy Brittle fracture, 
cleavage fracture
[britl frekczer, 
kliwidż frekczer]

der Sprödbruch
[szprydbruch]

Rupture (f) fragile
[ruptur frażil]

fractura frágil
[fraktura frahil]

ぜい性破面
[dzejsej hamen]
dosł. powierzchnia 
kruchego 
zniszczenia
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Przełom 
plastyczny

Ductile fracture, 
plastic fracture
[daktil frekczer, 
plastik frekczer]

der  Zähbruch
[cejbruch]

Rupture ductile
[ruptur duktil]

fractura dúctil
[fraktura duktil]

延性破面
[ensej hamen]
dosł. powierzchnia 
plastycznego 
zniszczenia

Schemat 
organizacji robót

Work 
organisation chart
[łork organizajszyn 
czart]

der Arbeits-
organisationplan
[arbajtsorga-
nizacjonplan]
plan organizacji 
pracy

Schéma (m) 
d’organisation du 
travail
[szema dorganizasją 
du trawaj]

esquema de 
organización 
de los trabajos 
[eskema de 
organisasjon de los 
trabahos]

工作図面
[kosaku zumen]

Siła ścinająca Shearing force
[szering fors]

die Scherkraft
[szerkraft]
siła tnąca

Force  (f) de 
cisaillement
[fors dy sizajmą]

fuerza de corte
[fuersa de korte]

せん力
[senrjoku]

Technologia 
montażu

Assembly 
technology
[asembli 
teknolodżi]

die Montage-
technologie
[montażeteśnologi]

Technologie (f) 
d’assemblage
[teknolożi 
dasąblaż]

tecnología de 
montaje
[teknolohia de 
montahe]

工程能力
[kotej norjoku]
dosł. umiejętności 
wytwarzania

Temperatura 
przejścia w stan 
kruchy

Brittle fracture 
appearance tran-
sition tempera-
ture (FATT) [britl 
frekczer apirans 
tranzyszyn tem-
preczer]

Die Sprödbruch-
übergangs-
temperatur
[szprydbruchyber-
gangstemperatur]

Température 
(f)  de transition 
fragile-ductile
[tąperatur dy 
trązisją frażil-
duktibl]

temperatura 
de transición al 
estado frágil
[temperatura de 
transisjon al estado 
frahil]

破面遷移温度
[hamen sen’i ondo]
dosł. temperatura 
przesunięcia się 
do powierzchni 
zniszczonej

Twardość Hardness
[hardnes]

die Härte
[herte]

Dureté(f) 
[durte]

dureza
[duresa]

強度
[kjodo]

Udarność Impact strength
[impakt strengt]

die Kerbschlagzähigkeit
[kerbszlakcejiśkajt]

Résilience (f)
[reziljąs] 

resiliencia
[resiliensja]

じん性
[dźinsej]

Układ elementów 
konstrukcji

Structural element 
arrangement
[strakczyrel 
element 
erejndżment]

die Konstruktion-
sele-menteanord-
nung 
[konstrukcjonsele-
menteanordnung]

Disposition (f) 
des léments de 
construction
[dispozisją 
dezelemą dy 
kąstruksją]

disposición de 
los elementos 
estructurales
[disposisjon de 
los elementos 
estrukturales]

部品手配
[buhin tehaj]

Warunki 
eksploatacji

Service conditions
[serwis kondiszyns]

die Arbeits-
bedingungen
[arbajtsb
edingungen]
warunki pracy

Condition (f) 
d’exploitation
[kądisją 
deksplłatasją]

condiciones de 
explotación
[kondisjones de 
eksplotasjon]

使用条件
[śijo dźoken]

Warunki 
środowiska

Environmental 
conditions
[inwajermental 
kondiszyns]

die Umgebung-
bedingungen
[umgejbung 
bedingungen]
warunki otoczenia

Conditions (f) 
environnementales
[kądisją 
ąwironymątal]

condiciones 
ambientales
[kondisjones 
ambientales]

環境条件
[kankjo dźoken]

Wyboczenie Buckling
[bakling]
dosł. coś spiętego, 
wykrzywionego

die Knickung
[knikung]
wygięcie

Flambage (m)
[fląbaż] 

flexión lateral
[fleksjon lateral]

座屈形式の変形
[dzakutsu kejśki 
no henkej] dosł. 
zmiana kształtu w 
kształcie siedzącego 
wygięcia

Wytrzymałość na 
rozciąganie

Tensile strength
[tensajl strengt]

die Zugfestigkeit
[cugfestiśkajt]

Résistence (f) à la 
traction
[resistąs ala traksją]

resistencia a la 
tracción [resistensja 
a la traksjon]

引張強さ
[hippari dzujosa]

Wyznaczenie 
zakresu napraw

Appointing of 
repair range 
[epojnting of riper 
rejndż]

die 
Reperaturumfang-
auswertung
[reperaturumfang 
auswertung]

Fixer l’étendue 
des réparations
[fikse letądu de 
reparasją]

determinación 
del alcance de 
reparaciones
[determinasjon 
del alkanse de 
reparasjones]

補修範囲の決定
[hośu han’i no 
kettej]

Zestawienie 
materiałów

List of materials
[list of matirjals]

das Werkstoffe-
verzeichnis
[werkszto-
ffercajniś]

Liste (f) des 
matériaux
[list des materio]

listado de 
materiales
[listado de 
materjales]

材料積算
[dzajrjo sekisan]

Opracowano pod redakcją Ryszarda Jastrzębskiego z Instytutu Łączenia Metali w Krakowie

Claude Reny - Journaliste, Revue 
Soudage et techniques conne-
xes, Paris 

Prof. Kenji Oshima  
- Saitama University

Germán Hernández Riesco  
- asociacion Espanola de Solda-
dura y tecnologias de Union
CESOL

Prof William Lucas  
- tWI, Cambridge 

Podziękowania za współpracę składamy:
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3. Elementy konstrukcji 
kotłów energetycznych , 
oprzyrządowanie do montażu  
i sposoby układania spoin

Anna Kiełczyńska, Lorex - język angielski 
Marta Skarpetowska, Weldtech- język niemiecki
Joanna Jóźwiak, JJ Communication - język francuski
Bogdan Janusz - język hiszpański 
Anna Rogowska, Uniwersytet Jagielloński - język japoński 

Monotematyczny wielojęzyczny 
słownik spawalniczy

polski angielski niemiecki francuski hiszpański japoński

Belka (podłużny 
element konstrukcji 
nośnej budynku)

beam
[bim]

Träger
[treger]

poutre (f)
[putr]

viga
[wiga]

梁
[hari]

Dennica (zbiornika) bottom
[botom]
Vessel (drum) head
[wesel (dram) hed]
dosł. głowa 
zbiornika

Gewölbter Boden
[gewulbter boden]

fond (m) (d’un 
réservoir)
[fą dę reserwłar]

fondo (de una caldera)
[fondo]

底部
[sokobu]
dosł. dolna część

Dornik (rozpórka) spacer
[spejsa]

Passstück
[passztyk]

cale (f)
[kal] dosł. wstawka, 
klin

separador
[separador]

スペーサ
[spesa]

Dzwono (zbiornika) shell ring
[szel ring]
dosł. pierścień 
skorupy

Zylinderschahle
[cylinderszale]

virole (f)
[wirol]

virolo
[wirolo]

リング
[ringu]
dosł. pierścień

Dźwigar mostu girder
[geda]
dosł. mocna belka

Brückenträger
[brykentreger]

poutre (f) de pont 
[putr dy pą] dosł. 
belka

viga portante (de un 
puente)
[wiga portante]

ガーダ
[gada]

Ekran szczelny 
(parownik)

water wall
[łoter łol] evapora-
tor’s membrane 
wall [ewaporejtors 
membran łol]

Kesselwand
[keselwand]

écran (m) étanche 
(évaporateur)
[ekrą etąsz 
ewaporater]

pared de tubos de 
agua
[pared de tubos de 
agła]

水管壁
[suikan heki]
dosł. ściana z rurkami 
wodnymi

Główny kolektor 
parowy

main steam pipe
[mejn stim pajp]

Kesselsammler
[keselzamler]

collecteur (m) de 
vapeur principal
[kolekter dy waper 
pręsipal]

colector principal de 
vapor 
[kolektor principal de 
wapor]

主蒸気管
[śudźokikan]
dosł. główna rurka 
z parą

Hebel, pochylenie 
(przy spawaniu 
elementów 
o różnych 
grubościach)

grade, gradient
[grejd, grejdient]

Dickenausgleich
[dikenałsglajś]

délardage (m)
[delardaż] dosł. 
ścienianie grubości 
blachy (palnikiem)
amincissement (m)
[amęsisymą] dosł. 
ścienienie, pocienienie

rebaje (de material, 
antes de soldar 
elementos de grosores 
diferentes)
[rebahe]

勾配
[kobaj]

Klamra mocująca
(koń)

strong back
[strong bak]
clamp [klamp]

Montagehilfe
[montażhilfe]

clip de fixation (m)
[klip dy fiksasją]

grapa fijadora
[grapa fihadora]

ストロングバック
[strong bakku]

Klin wedge
[łedż]

Keil
[kajl]

coin (m)
[kłę]

cuña
[kunia]

くさび
[kusabi]

Kocioł power boiler
[pałer bojler]
boiler [bojler]

Kessel
[kesel]

chaudière (f)
[szodier]

caldera
[kaldera]

ボイラ
[bojra]

Krokiew (element 
konstrukcji nośnej 
budynku)

rafter
[rafter]

Dachbinder
[dachbinder]

arbalétrier (m)
[arbaletrie]

cabrio
[kabrio]

垂木
[taruki] dosł. drzewo 
prostopadłe

Podciąg  (belka 
mocująca dach 
budynku)

binding joist
[bajnding dżojst]
tank access
[tank akses]

Dachriegel
[dachrigel]

entrait (m)
[ątre]
dosł. jętka

viga maestra
[wiga maestra]

小梁
[kobari]
dosł. mała belka
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Podest obwodowy circumferential
platform
[sekamferszial 
platform]

Rundbühne
[rundbyne]

échelle (f) courbe 
[eszel kurb] dosł. 
drabina krzywa

plataforma 
circunferencial
[plataforma 
circunferencial]

回廊
[kajro]

Podgrzewacz 
powietrza

air preheater
[er prihiter]

Luftvorwärmer
[luftforwermer]

réchauffeur (m)  d’air
[reszofer der]

calentador de aire
[kalentador de aire]

空気予熱器
[kuki jonetsu ki]

Podgrzewacz wody economizer
[ekonomajzer]

Eco
Wasservorwärmer
[eko waserforwermer]

chauffe-eau (m)
[szofo]

calentador de agua
[kalentador de agua]

エコノマイザ
[ekonomajza]

Podpory zbiornika tank supports
[tank saports]

Behälterfüße
[behelterfyse]

pieds (m) de la sphère
[pie dy la sfer]
dosł. stopa kuli

soportes del tanque
[soportes del tanke]

脚注、脚柱
[kjakuću]

Półka (mocnik)
(element dwuteowego 
dźwigara mostu)

flange
[flendż]

Gurt
[gurt]

semelle (f)
[symel] dosł. podeszwa
aile (f) [el] dosł. 
skrzydło

ala (de un perfil)
[ala]

フランジ
[frandźi]

Przegrzewacz pary 
pierwotny

super heater
[super hiter]

Dampfüberhitzer
[dampf uberhicer]

surchauffeur (m) de 
vapeur primaire
[surszofer dy waper 
primer]

precalentador 
primario de vapor
[prekalentador primario 
de wapor]

過熱気管
[kanetsu kikan]
dosł. rurka z podgrze-
wanym powietrzem

Przegrzewacz pary 
wtórny

reheater 
[rihiter]

Dampfüberhitzer
sekundär
[dampf uberhicer 
sekunder]

surchauffeur (m) de 
vapeur secondaire
[surszofer dy waper 
sygąder]

precalentador 
secundario de vapor
[prekalentador 
sekundario de wapor]

高温再熱蒸気管
[koon sajnetsu 
dźokikan] dosł. rurka 
z parą ponownie pod-
grzewaną w wysokiej 
temperaturze

Rygiel (belka poprzecz-
na- element konstrukcji 
nośnej budynku)

cross-beam
[kros bim]

Riegel
[rigel]

entretoise (f)
[ątrytłaz]

viga transversal
[wiga transwersal]

横桁
[jokogeta]
dosł. belka poprzeczna

Skalops (wycięcie 
na spoinę w środniku 
dwuteowego dźwigara 
mostu)

scallop
[skalop]

Freischnitt
[frajsznyt]

ouverture (f) pour le 
cordon de soudure 
(dans l’âme d’une 
poutre) [uwertur pur  ly 
kordą din sudur (dą lam 
din putr)] dosł. otwór na 
spoinę

recorte (en el material 
soldado, para evitar 
cruce de cordones)
[rekorte]

スカラップ
[skrappu]

Spoina okrężna 
(okolonko)

circular weld
[sekjuler łeld]

Rundnaht
[rundnaht]

soudure (f) circulaire
[sudur sirkuler]

soldadura circular
[soldadura sirkular]

回し溶接
[małaśi josetsu]

Spoina sczepna tack weld
[tak łeld]

Heftnaht
[heftnaht]

soudure (f) de pointage
[sudur dy płętaż]

soldadura posicional
[soldadura posicional]

仮付け溶接、タッ
ク溶接
[karitsuke josetsu, 
takku josetsu]

ścieg blokowy block sequence 
[blok sikłens]

Blockraupe, 
Blocknaht
[blokrałpe, bloknaht]

différents blocs (m) de 
passes successives 
[diferą blok dy pas suk-
sesiw] dosł. bloki skła-
dające się z nałożonych 
na siebie ściegów

bloque de cordones
[bloke de kordones]

ブロック溶着法
[brokku joćaku ho]

ścieg kaskadowy 
(schodkowy)

cascade
sequence 
[kaskejd sikłens]

Terassennaht
[terasennaht]

différentes passes (f) 
successives mises en 
escalier [diferąt pas 
suksesiw mizą neskalie]
dosł. ściegi ułożone w 
formie schodów

escalón inverso
[escalon inverso]

カスケード溶着法
[kaskedo joćaku ho]

ścieg od środka na 
zewnątrz

bead from inside 
to outside
[bid from insajd to 
ałtsajd]

Naht von innen
nach außen
[nah fon inen nah 
ausen]

soudure (f) alternée en 
partant du centre
[sudur alterne ą partą du 
sątr] dosł. naprzemienny 
zaczynając od środka

cordón del centro 
hacia afuera
[kordon del sentro asja 
afuera]

対称溶着法
[tajśo joćaku ho]
dosł. ścieg symetryczny

ścieg postępowo-
wsteczny (krokowy)

back-step sequence
[bak step sikłens]
pilgrim weld
[pilgrim łeld]

Pilgerschrittnaht
[pilgerszrytnaht]

soudure à pas de 
pèlerin
[sudur a pa dy pelrę]
dosł. krokiem pielgrzyma

secuencia caminante 
[sekuensja kaminante]

後退溶着法
[kotaj joćaku ho]

ścieg prosty string bead
[string bid] straight 
weld [strejt łeld]

Strichraupe
[sztrihrałpe]

soudure (f) continue
[sudur kąntinu]
dosł. ścieg ciągły

cordón continuo
[kordon kontinuo]

前進溶着法
[dzenśin joćaku ho]
dosł. ścieg posuwający 
się do przodu
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ścieg skokowy skip sequence 
[skip sikłens]

Unterbrochene Naht
[unterbrochene naht]

soudure (f) par points 
jointifs
[sudur par płę żłętif]
dosł. punkty złączone

cordón discontinuo
[kordon diskontinuo]

飛石溶着法
[tobiiśi joćaku ho]
dosł. ścieg rzucanych 
kamieni

środnik (element 
dwuteowego dźwigara 
mostu)

web
[łeb]

Steg
[szteg]

âme (f) de poutre
[am dy putr]
dosł. dusza belki

alma (de un perfil)
[alma]

ウェブ
[łebu]

Usztywnienie 
(powłoki, burty 
statków, kanały spalin)

stiffener
[stifner]

Versteifung
[fersztajfung]

renforcement (m)
[rąforcymą]

refuerzo 
[refuerso]

スチフナ
[sćifna]

Walczak boiler drum
[bojler dram]

Dampfabsond-
erungsbehälter
[dampfabzond-
erungbehelter]

corps (m) cylindrique
[kor silędrik]
dosł. ciało cylindryczne

calderín
[kalderin]

分離タンク
[bunri tanku]
dosł. zbiornik 
rozdzielający

Węzłówka (blacha, 
do której spawa się 
elementy kratownicy)

gusset
[gasyt]

Lasche
[lasze]

gousset (m) 
d’assemblage
[guse dasąblaż]

chapa de unión
[czapa de union]

ガセット
[gasetto]

Widełki yoke
[jołk]

Gabel 
[gabel]

bras (m) (d’un clip de 
fixation)
[bra dę klip dy fksasją]
dosł. ramiona

horquilla
[orkija]

ヨーク
[joku]

Zasuwa pary świeżej 
(zawór wysoko-
temperaturowy)

live steam valve
[lajw stim walw]

Frischdampfventil
[fryszdampfwentyl]

vanne (f) à haute 
température
[wan a ot tąperatur]

válvula de vapor vivo
[walwula de wapor 
wiwo]

高温用弁
[koonjo ben]

Zawór 
bezpieczeństwa

safety valve
[sejfti walw]

Sicherheitsventil
[zyśerhajtswentil]

vanne (f) de sécurité
[wan dy sekurite]

válvula de seguridad
[walwula de seguridad]

安全弁
[anzenben]

Złącza przenikające 
blachę

penetration 
joint
[penetrejszyn dżojnt]

Knotenblech
[knotenblech]

soudure (f) à  pleine 
pénétration 
[sudur a plen penetrasją]

uniones que penetran 
en la chapa
[uniones ke penetran en 
la czapa]

貫通板継手
[kantsuban tsugite]

Złącza teowe T joint
[ti dżojnt]

T-Stoß
[te sztos]

joint (m) en T
[żłę ą te]

junta en T
[hunta en te]

T 継手
[ti tsugite]

Złącze nakładkowe cover plate
joint
[kawer plejt dżojnt]

Überlappstoß
[yberlapsztos]

joint (m) à 
recouvrement
[żłę a rykuwrymą]

unión con cubrejunta
[union kon kubrehunta]

重ね継手
[kasane tsugite]

Złącze pachwinowe 
krzyżowe

cruciform
fillet joint
[krusiform filer dżojnt]

Kreuzstoß
[krojcsztos]

assemblage (m) 
en croix (soudure 
d’angle) [asąblaż ą krła, 
sudur dągl]

soldadura de filete 
sobre unión en cruz
[soldadura de filete 
sobre union en krus]

十字すみ肉継手
[dźudźi suminiku 
tsugite]

Złącze skrzynkowe box joint
[boks dżojnt]

Kastenprofil aus 
Lamellen geschweißt
[kastenprofil ałs 
lamelen geszfajst]

joint (m) 
d’emboîtement
[żłę dabłatymą]

soldadura de cajón
[soldadura de kahon]

箱形構造継手
[hakogata kodzo 
tsugite]

Żebro (element dwute-
owego dźwigara mostu)

web
[łeb]

Versteifung
[fersztajfung]

nervure
[nerwur]

nervio (de una viga)
[nerwio]

垂直スティフナ[suićoku 
stifna] ダイアフラム
[daiaframu]

Opracowano pod redakcją Ryszarda Jastrzębskiego z Instytutu Łączenia Metali w Krakowie. Redakcja składa podziękowanie za korektę  
Dip.-Ing. Reinhardowi Jurzikowi z GSI SLV Berlin-Branderburg oraz Claude Reny  z Soudage et Techniques Connexes, Paris  

Międzynarodowy Inżynier Spawalnik IWE/EWE
podręcznik Japońskiego Stowarzyszenia Spawalniczego

 wraz z przetłumaczonymi rysunkami i abonamentem na nagrania tłumaczeń ustnych 

            zamówienia tel./fax 012 6491856,               kurs teorii e-mail: ilm@ilm.pl
               900 zł                                                                                      5.900 zł
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4. Urządzenia spawalnicze 
     i łuk elektryczny

Krzysztof  Trześniewski - język angielski
Karolina Nartowska, Universität Wien - język niemiecki
Anna Sieprawska, Uniwersytet Jagielloński - język francuski
Bogdan Janusz - język hiszpański
Joanna Niedziałek, Uniwersytet Jagielloński - język japoński 

Monotematyczny wielojęzyczny 
słownik spawalniczy

polski angielski niemiecki francuski hiszpański japoński

balans czasowy 
(przebiegu	
prostokątnego	prądu	
zmiennego)

time balance of the 
square  alternating 
current wave
[tajm	balans	of	skłer		
alternejting	karent	
łejw]

Zeitbalance (f) (des 
Verlaufs des 
rechteck-förmigen
Wechselstroms),  
Wechselstrombalan-
ce (f) [cajtbalans,	
des	ferlaufs	des	
reśtekfyrmigen	wek-
selsztroms,	wekselsz-
trombalans]

balance (f) (des 
ondes carrées /du 
signal  rectangulaire 
du courant 
alternatif)
[baląs	deząd	kare	du	
kurą	alternatif]

balance	
(de	una	onda	
cuadrada	de	corriente	
alterna)
[balanse]

矩形交流波の時間
バランス
(kukekou anie 
kukekor)

biegunowość 
odwrotna

reverse polarity 
[riwers	połlarity]

umgekehrte 
Polarität (f)
[umgekerte	polaritet]

polarité (f) inverse;
polarité inversée
[polarite	ęwers/
ęwerse]

polaridad inversa
[polaridad	inwersa]

逆極性 
[giakukiokusee]

biegunowość prosta straight polarity 
[strejt	połlariti]

Polarität (f)
[polaritet]

polarité (f) directe
[polarite	direkt]

polaridad directa
[polaridad	direkta]

正極性 
[seekiokusee]

charakterystyka 
łuku elektrycznego

welding arc 
characteristic 
[łelding	ark	
karakteristik]

Lichtbogenkennlinie 
(f)
[liśtbogenkenlinie]

charactéristique (f)  
de l’arc électrique 
[karakteristik	dy	lark	
elektrik]

característica del 
arco eléctrico
[karakteristika	del	
arko	elektriko]

アーク特性曲線 
[aakutokuseekio-
kusen] dosł. 
krzywa linia 
chrakterystyki 
łuku

charakterystyka 
opadająca spawarki

drooping/falling 
characteristic of the 
welding machine	
[druping/foling	
karakteristik	of	de	
łelding	meszin]

fallende 
kennlinie (f) der 
schweißmaschine 
[falende	kenlinie	der	
szwajsmaszine]

charactéristique  
plongeante (f)/ 
tombante 
(d’un poste  
à souder)
[karakteristik	plążąt/
tąbąt	dę	post	a	sude]

característica de 
intensidad constante
(de	una	soldadora)	
[karakteristika	de	
intens-idad	konstante]

溶接機の垂下特
性 [joosecsuki no 
suikatokusee]

charakterystyka 
spawarki: statyczna, 
dynamiczna

static/dynamic 
characteristic of the 
welding machine	
[statik/dajnamik	
karakteristik	of	de	
łelding	meszin]

statische / 
dynamische 
Kennlinie (f) der 
Schweißmaschine
[statisze,	dynamisze	
kenlinie	der	
szwajsmaszine]

caractéristique
statique/ dynamique 
(f)
[karakteristik	statik/
dinamik]

característica de una 
soldadora: estática, 
dinámica
[karakteristika	de	una	
soldadora:	estatika,	
dinamika]

溶接機の特性: 
静特性, 動特
性 [joosecsuki 
no tokusee: 
seetokusee, 
dootokusei]

charakterystyka 
sztywna spawarki

rigid characteristic 
of the welding 
machine	[ridżid	
karakteristik	of	de	
łelding	meszin]

steife Kennlinie 
(f) der 
Schweißmaschine
[sztajfe	kenlinie	der	
szwajsmaszine]

caractéristique de 
tension d’un poste  
à souder
[karakteristik	dy	tąsją	
dę	post	a	sude]

característica de 
tensión constante
(de	una	soldadora)	
[karakteristika	de	
tensjon	konstante]

溶接機の定電流
特性 
[joosecsuki 
no teeden-
ryuutokusee]
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chłodnica cooler 
[kuuler]

Kühler (m)
[kyler]

refroidisseur (m)
[ryfrładiser]

refrigerador
[refriherador]

冷却部
[reekiakubu]
dosł. element 
chłodzący

ciśnienie łuku welding arc force	
[łelding	ark	fors]

Lichtbogendruck 
(m) [liśtbogendruk]

force (m) de l’arc
[fors	dy	lark]

presión del arco
[presjon	del	arko]

アーク力 [aakurioku]
dosł. siła łuku

czas zajarzania 
łuku

arc start time  
[ark	start	tajm]

Zündzeitpunkt (m) 
des Lichtbogens 
[cyndcajtpunkt	des	
liśtbogens]

temps (m) 
d’amorçage de 
l’arc [tą	damorsaż	
de	lark]	

tiempo de cebado 
del arco
[tiempo	de	sebado	del	
arko]

始動時間 [sidoodzi-
kan]
dosł. czas zaczy-
nania

czas zwarcia short circuit time 
[szort	syrkit	tajm]

Kurzschlußzeit (f)
[kurcszluscajt]

temps (m) de 
court-circuit
[tą	dy	kur	sirkłi]

tiempo de corto-
circuito [tiempo	de	
kortos-irkłito]

短絡時間 
[tanrakudzikan]

długość łuku length of the 
welding arc 
[lengf	of	de	łelding	
ark]

Lichtbogenlänge (f)
[liśtbogenlenge]

longueur (f) d’arc 
électrique
[ląger	dark	elektrik]]

largo del arco
[largo	del	arko]

アーク長
[aakucioo]

drut pełny solid welding wire	
[salid	łelding	łaje]

Massivdraht (m)
[masiwdrat]

fil (m) plein
[fil	plę]

alambre macizo
[alambre	mas-iso]

ソリッドワイヤ,
非鉄粉 
[soliddołaija, 
hiteppun]
dosł. bez proszku 
żelaznego

drut proszkowy flux cored welding 
wire		[flaks	kord	
łelding	łaje]

Fülldrahtelektrode 
(f) [fyldratelektrode]

fil (m) fourré
[fil	foure]

alambre tubular
[alambre	tubular]

フラックス入りワイヤ 
[flakksuhairiłaija]

elektroda, 
elektroda otulona

electrode, covered 
welding  rod 
[ilektrąd,	kawerd	
łelding	rad]

Elektrode 
(f), umhüllte 
Stabelektrode (f)
[elektrode,	umhylte	
sztabelektrode]

électrode (f)
électrode enrobée 
[elektrode,
electorde	ąrobe]

electrodo, electrodo 
revestido
[elektrodo,	elektrodo	
rewestido]

溶接棒、被覆溶接棒
[joosetsuboo, 
hifukujoosetsuboo]
dosł. pręt 
spawalniczy, otulony 
pręt spawalniczy

elektrozawór electromagnetic 
valve [ilektrołmagnetik	
walw]	solenoid valve  
[solenoid	walw]

Magnetventil (n)
[magnetwentil]

vanne (f) 
électrique
[wan	elektrik]

electroválvula
[elektrowalwula]

整流器, 電磁弁 
[serjuki, dendziben]

gęstość prądu current density 
[karent	densiti]

Stromdichte (f)
[sztromdiśte]

densité (f) de 
courant 
[dąsite	dy	kurą]

densidad de la 
corriente [dens-idad	
de		la	korriente]

電流密度
[denriuumitsudo]

kabel masowy work lead, welding 
ground cable
[łork	liid,	łelding	
grałnd	kejbl]

Masseleitung (f),  
Massekabel (n)
[maselajtung,	
masekabel]

fil /câble (m) de 
masse / de mise 
à la terre/ de terre
[fil/kabl	dy	mas/	dy	
mizalater/	dy	ter]

cable de tierra
[kable	de	tierra]

帰線 
[kisen]
dosł. kabel powrotny

kabel prądowy power cable 
[pałer	kejbl]

Stromkabel (n)
[sztromkabel]

câble (m) 
distributeur de 
courant [kabl	
distributer	dy	kurą]

cable de corriente
[kable	de	korriente]

溶接ケーブル 
[joosecsukeeburu]

katodowy spadek 
napięcia

cathode voltage 
drop	[kafąd	
woltydż	drap]

kathodischer span-
nungsabfall (m), 
katodenfall (m) [ka-
todiszer	szpanungsap-
fal,	katodenfal]

chute (f) 
de tension 
cathodique
[szut	dy	tąsią	
katodik]

caída catódica	(de	
tensión)
[kaida	katodika]

陰極降下電圧
[inkiokukoo- 
-kaden atsu]

kondensator, 
dioda, tyrystor, 
tranzystor

condenser, diode, 
thyristor, transistor	
[kondenser,	dajołd,	
fajrystor,	trenzystor]

Kondensator (m), 
Diode (f), Thyristor 
(m), Transistor (m)
[kondensator,	diode,	
tyristor,	tranzistor]

condenseur (m),
diode (f),
thyristor (m),
transistor (m)
[kądąser,	diod,	
tiristor,	trązistor]

condensador, diodo, 
tiristor, transistor
[kondensador,	diodo,	
tiristor,	trans-istor]

コンデンサ, ダイオー
ド, サイリスタ, トラ
ンジスタ [kondensa, 
daioodo, sairisuta, 
torandzista]
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kowadełko, zacisk 
masowy

ground clamp 
[grałnd	klemp]

Amboss (m),  
Masseklemme (f)
[ambos,	masekleme]

collier (m) de mise 
à la terre
[kolje	dy	mizalater]
cosse (f) de mise 
à la masse
[kos	dy	mizalamas]

conector de masa
[konektor	de	masa]

接地クランプ 
[secsucikranpu]

kropla drop 
[drop]

Tropfen (m)
[tropfen]

goutte (f)
[gut]

gota
[gota]

溶滴 
[jooteki]

krótkie zwarcie short-circuit 
[szort	syrkit]

Kurzschluß (m)
[kurcszlus]

court-circuit (m)
[kursirkłi]

cortocircuito
[kortos-irkłito]

短絡  [tanraku]
dosł. krótki splot

łuk MIG/MAG: 
zwarciowy  
i natryskowy
(z	przenoszeniem	
kropli	w	łuku)

shorting, spray,  
MIG/MAG welding 
arc	
[szorting,	sprej,	mig/
mag	łelding	ark]

MIG/MAG-Licht-
bogen (m) (mit 
Tropfenübergang im 
Lichtbogen): Kurz-
lichtbogen, Sprü-
lichtbogen, Über-
gangslichtbogen 
[mig/mag-liśtbogen	
mit	tropfenyber-
gang	im	liśtbogen	
kurcliśtbogen,	
szpryliśtbogen,	
ybergangsliśtbogen]

arc MIG-MAG 
avec transfert 
par court-circuit
par  pulvérisation
[ark	mig/mag	
awek	trąsfer		
par	kursirkłi/	
pulverizasją]

arco MIG/MAG con 
transferencia por 
cortocircuito, por 
spray
[arko	mig/mag	kon	
transferensja	por	
kortos-irkłito,	por	
spraj]

ミグ　∙　マグ溶接ア
ーク、短絡アーク(シ
ョートアーク）、スプ
レーアーク
[migu-magujoosec-
suaaku, tanrakuaaku 
/siootoaaku/, spree-
aaku]

napięcie biegu 
jałowego 

open circuit voltage 
[ołpen	sirkut	
woltydź]
no-load voltage 
[noł	lołd	woltydż]

Leerlaufspannung 
(f)	(offener Strom-
kreis)	[lerlaufszpa-
nung	ofener	sztrom-
krajs]

tension (f) à vide
[tąsją	a	vid]

tensión de marcha 
en vacío [tensjon	de	
marcza	en	wasijo]

無負荷電圧 (開路電
圧) [mufukaden‘ 
atsu, kairoden atsu]
dosł. napięcie 
nieobciążone

napięcie łuku welding arc voltage	
[łelding	ark	
woltydż]

Lichtbogenspan-
nung (f)
[liśtbogenszpanung]

tension (f) d’arc
[tąsją	dark]

tensión del arco
[tensjon	del	arko]

アーク電圧
[aakuden’atsu]

niestabilny punkt 
pracy

unstable point of 
the run	
[anstejbl	point	of	
we	ran]

instabiler 
Arbeitspunkt (m)
[insztabiler	
arbajtspunkt]

point (m) de 
fonctionnement 
instable  [płę	dy	
fąksjonymą	ęstabl]

punto de trabajo 
inestable
[punto	de	trabaho	
inestable]

非安定動作点
[hi’anteedo-
-osaten]

„offset” 
napięciowy 　
(przebiegu	
prostokątnego	prądu	
zmiennego)

voltage offset of the 
square alternating 
current wave 
[woltydż	ofset	of	
de	skłer	alternejting	
karent	łejw]

Spannungsoffset (m) 
(des Verlaufs des 
rechteckförmigen 
Wechselstroms) 
[szpanungsofset	
des	ferlaufs	des	
reśtekfyrmigen	
wekselsztroms]

offset (m) (des 
ondes carrées du 
courant altenatif)
[ofset]

offset de tensión	(de	
onda	cuadrada	de	
corriente	alterna)
[offset	de	tensjon]

矩形交流波のオフセッ
ト電圧
[kukekorjuha no 
ofsetto den atsu]

otulina elektrody covering of an 
electrode,  flux 
[kawering	of	en	
ilektrąd,	flaks]

Umhüllung (f) 
[umhylung]

enrobage (m) de 
l’électrode
[ąrobaż	dy	
lelektrod]

revestimiento del 
electrodo 
[rewestimiento	del	
elektrodo]

被覆剤,　フラックス  
[hifukudzai, flakksu] 
dosł. materiał 
otuliny

plamka katodowa, 
plamka anodowa

cathode spot, anode 
spot	
[kafąd	spot,	anąd	
spot]

Kathodenfleck (m), 
Anodenfleck (m)
[katodenflek,	
anodenflek]

tache (f) 
cathodique/ 
anodique
[tasz	katodik/
anodik]

mancha catódica, 
mancha anódica
[mancza	katodika,	
mancza	anodika]

陽極点, 陰極点 
[jookiokuten,
inkiokuten]
dosł.punkt katodowy, 
anodowy

prąd łuku welding arc current	
[łelding	ark	karent]

Lichtbogenstrom 
(m) [liśtbogensztrom]

courant (m) de 
l’arc [kurą	dy	lark]

corriente del arco
[korriente	del	arko]

アーク電流
[aakudenriuu]
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prąd bazy base current 
[bejs	karent]

Basisstrom (m)
[bazissztrom]

courant (m) de 
base [kurą	dy	baz]

corriente de base
[korriente	de	base]

ベース電流
[beesudenriuu]

prąd impulsu impulse current 
[impuls	karent]

Impulsstrom (m)
[impulssztrom]

courant (m) pulsé
[kurą	pulse]

corriente de pico
[korriente	de	piko]

ピーク電流,　パルス
電流 [piikudenriuu, 
parsudenriuu]

podajnik drutu welding wire feeder	
[łelding	łajer	fiider]

Drahtvorschubgerät 
(n)
[dratforszubgeret]

dévidoir (m) 
[dewidłar]

alimentador de 
alambre [alimentador	
de	alambre]

ワイヤ送給装置 
[łaijasookiuusooci]

podmuch 
magnetyczny łuku

arc magnetic blow 
[ark	magnetik	bloł]

magnetische 
Blaswirkung (f)
[magnetisze	
blaswirkung]

soufflage (m) mag-
nétique 
[suflaż	manietik]	
soufflage (m) de 
l’arc [suflaż	de	lark]

soplo magnético del 
arco
[soplo	magnetiko	del	
arko]

磁気吹き
[dzikibuki]

prostownik 
spawalniczy:
tyrystorowy, 
diodowy 
(spawarka	
prostownikowa)

thyristor/diode 
welding rectifier    
(rectifier welding 
set)	
[fairistor/dajołd	
łelding	rektifajer]
rectifier welding 
source	
[rektifajer	łelding	
sors]

Schweißgleich-
richter (m): Thy-
ristor-Schweiß-
gleichrichter / 
Diodengleichrichter  
[szwajsglajśriśter	tyri-
stor-szwajsglajśriśter,	
diodenglajśriśter]

redresseur de 
soudage
à thyristors/
à diodes
[rydreser	dy	sudaż	
a	tiristor/a	diod]

rectificador de 
soldadura: de 
tiristores, de diodos 
(soldadora con 
rectificador)
[rektifikador	de	
soldadura:	de	
tiristores,	de	diodos	
(soldadora	kon	
rektifikador)]

直流溶接機:

サイリスタ式直流整
流型溶接機電源, ダ
イオード式直流整流
型溶接機電源 [cio-
kuriuu joosecsuki: 
sairistasiki seerju-
ujoosecsuki den-
gen, dai’oodosiki 
seerjuukee joosetsu-
ki dengen]

przebieg (fala) 
prostokątny 
niesymetryczny 
prądu zmiennego

alternating current 
unsymmetrical 
square wave  
[alternejting	karent	
ansymatrikal	skłer	
łejw]

Verlauf (m) des 
rechteckförmigen, 
asymmetrischen 
Wechselstroms
[ferlauf	des	
reśtekfyrmigen	
azymetrischen	
wekselsztroms]

onde (f) 
rectangulaire 
asymétrique du 
courant alternatif
[ąd	rektąguler	
asimetrik	du	kurą	
alternatif]

onda cuadrada 
asimétrica de 
corriente alterna
[onda	kładrada	
as-imetrika	de	
korriente	alterna]

非対称の交流矩形波 
[hitajsioonokoori-
uukukeeha]

przesunięcie 
fazowe
	(prądu	
trójfazowego)

phase shifting
[fejz	szifting]

Phasenverschiebung 
(f) (des Drehstroms)
[fazenferszibung	des	
drejsztroms]

déphasage (m) (du 
courant triphasé)
[defazaż	du	kurą	
trifaze]

desfasaje (de	
corriente	trifásica)
[desfasahe]

位相制御  [isoose-
gjo]

przewody wody 
chłodzącej

cooling water 
hoses		[kuuling	łoter	
hołzys]

Kühlwasserleitung 
(f)
[kylwaserlajtung]

conduites (f) d’eau 
de refroidissement
[kądłit	do	dy	
ryfrładismą]

mangueras de agua 
refrigerante
[mangeras	de	agła	
refriherante]

冷却水ホース
(reekiakusui hoosu)

rdzeń ruchomy 
(transformatora)

movable 
transformer core 
[muwabl	
transformer	koor]

verschiebbarer 
Kern (m) (eines 
Transformators)
[ferszibbarer	kern	
eines	transformators]

noyau (m) du 
transformateur
[noyau	du	
trąsformater]

núcleo móvil	(de	un	
transformador)
[nukleo	mowil]

可動鉄心
[kadootessin]
dosł. ruchome serce 
metalu 

regulator 
(prądu,	napięcia) 
proporcjonalno-
różniczkująco- 
całkujący

proportional-
integral-derivative  
current/voltage 
controller 
[proporszynal-
intygral-deriwetiw	
karynt/woltydż	
kontraler]

PID-Regler (m) mit 
proportionalem, 
integralem und 
differentialem Ver-
halten (Stromregler, 
Spannungsregler)
[pid-regler	mit	
proporcjonalem,	
integralem	und	dife-
rencjalem	verhalten	
sztromregler,	szpan-
nungsregler]

régulateur 
PID (m) 
(proportionnel 
intégral dérivé)
[regulater	peide/
proporsjonel	
ętegral	derive]

regulador	(de	
corriente,	tensión)	
proporcional-
diferenciador-
integral	
[regulador		
proporsjonal-
diferensjador-
integral]

PID(電圧、電流）制
御器 
[(den’atsu, 
denriuu) seegioki]
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siła 
elektromotoryczna

electromotive 
force	
[ilektrołmołtyw	
foos]

elektromotorische 
Kraft (f)
[elektromotorisze	
kraft]

force (f) 
électromotrice
[fors	
elektromotoris]

fuerza electromotriz
[fuersa	elektromotris]

出力, (起電力)
[siucsurioku (kiden-
rjoku)] dosł. siła 
wychodzenia

siła zaciskania 
łuku (magnetyczna)

arc gripping force 
(magnetic force) 
[ark	gryping	fors	
/magnetik	fors]

Klemmkraft (f) 
Magnetkraft (f))
[klemkraft,	
magnetkraft]

force (f) de serrage 
de l’arc
(force magnétique)	
[fors	de	seraż	de	
lark]	

fuerza (magnética) 
de pinzamiento del 
arco
[fuersa	de	
pinsamiento	del	arko]

ピンチ力 
[pincirioku]

słup łuku welding arc column	
[łelding	ark		kolem]

Lichtbogensäule (f)
[liśtbogensojle]

colonne (f) de 
l’arc
[kolon	de	lark]

columna del arco
[kolumna	del	arko]

アーク柱
[aakucioo]

spawarka 
falownikowa 
(inwertorowa) 

inverter welding 
machine 
[inwerter	łelding	
meszin]

Inverter-
Schweißgerät (n) 
[inwerterszwajsgeret]

onduleur (m)
[ąduler]

soldadora invérter
[soldadora	inwerter]

インバータ式直流溶接
機 [inbaatasikicio-
kuriuujoosetsuki]

spawarka 
spalinowa

engine driven 
welder	[endżin	
draiwen	łelder]

Dieselschweißaggre-
gat (n)
[dizelszwajsagregat]

groupe (m) 
électrogène de 
soudage
[grup	elekrożen	dy	
sudaż]

soldadora de 
combustión interna
[soldadora	de	
kombustjon	interna]

エンジンアーク溶接機 
[endzin’aakujoose-
csuki]

spawarka wirowa rotary welding 
machine	
[rołteri	łelding	
meszin]	motor 
generator welding 
power source 
[motar	dżenerejtar	
łelding	pałar	sors]

Schweißumformer 
(m) (Stromgenerator 
(m))
[szwajsumformer,	
sztromgenerator]

convertisseur (m) 
de soudage rotatif 
[kąwertiser	dy	
sudaż	rotatif]

soldadora rotativa
[soldadora	rotatiwa]

発電機
回転式溶接機
[kaitenśki  
joosecsuki]
モータ・ジェネレータ
溶接電源
[moota dźenereeta 
joosecsudengen]

stopiwo weld metal 
[łeld	metl]

Schweißgut (n)
[szwajsgut]

métal (m) 
d’apport
[metal	dapor]

metal depositado
[metal	depos-itado]

溶接金属 [joosetsu-
kindzoku]
dosł. metal spawany

straty 
magnetyczne

magnetic losses	
[magnetik	loses]

magnetische 
Verluste
[magnetisze	ferluste]

pertes (f) 
magnétiques
[pert	manietik]

pérdidas magnéticas
[perdidas	magnetikas]

漏洩磁束 [rooeedzi-
soku] dosł. wycieki 
strumienia magne-
tycznego

szafka sterownicza control box 
[kentrol	boks]

Steuerschrank (m)
[sztojerszrank]

armoire (f) de 
commande
[armłar	dy	komąd]

armario de mando
[armarjo	de	mando]

コントロールボックス 
[kontoroorubokksu]

szybkość 
narastania prądu 

speed of the 
current increase 
[spiid	of	de	karent	
inkriis]

Geschwindigkeit (f) 
des Stromanstiegs 
[geszfindiśkajt	des	
sztromansztigs]

vitesse (f) de  
montée du 
courant 
[wites	dy	mąte	du	
kurą]

velocidad de 
crecimiento de la 
corriente
[welos-idad	de	
kres-imiento	de	la	
korriente]

電流増大速度
[denriuuzoodai-
sokudo]

szybkość opadania 
prądu

speed of the 
current falling 
[spiid	of	de	karent	
foling]
speed of the 
current down slope 
[spiid	of	de	karent	
daun	slołp]

Geschwindigkeit (f) 
des Stromabfalls 
[geszfindiśkajt	des	
sztromapfals]

vitesse (f) de chute 
du courant
[wites	dy	szut	du	
kurą]

velocidad de caída 
de la corriente
[welos-idad	de	kaida	
de	la	korriente]

電流減少速度
[denriuugensioosoku-
do]

transformator 
spawalniczy
(spawarka	
transformatorowa)

welding transfor-
mer (transformer 
welding set) 
[łelding	transformer	
/transformer	łelding	
set]

Schweißtransforma-
tor (m)
[szwajstransformator]

transformateur 
(m) de soudage
[trąsformater	dy	
sudaż]

transformador 
de soldadura 
(soldadora estática)
[transformador	de	
soldadura	(soldadora	
estatika)]

溶接変圧器 
[joosetsuhen
atsuki]



80 Przegląd  sPawalnictwa  7-8/2009

uzwojenie 
pierwotne

primary winding	
[prajmri	łajnding]

Primärwicklung (f)
[primerwiklung]

enroulement (m) 
primaire
[ąrulmą	primer]

devanado primario
[dewanado	primario]

1次コイル
[icidzi koiru]

uzwojenie wtórne secondary winding	
[sekandri	łajnding]

Sekundärwicklung 
(f)
[zekunderwiklung]

enroulement (m) 
secondaire
[ąrulmą	zgąder]

devanado secunda-
rio [dewanado	
sekundario]

2次コイル
[nidzi koiru]

zajarzanie łuku, 
wygaszanie łuku　

arc ignition,  
extinction of the 
arc 
[ark	igniszyn,	
ikstynszyn	of	de	ark]

Lichtbogenzündung 
(f), 
Lichtbogenlösch-ung 
(f)
[liśtbogencyndung,	
liśtbogenlyszung]

amorçage (m) de 
l’arc	[amorsaż	de	
lark], extinction(f) 
de l’arc, désamor-
çage (m) de l’arc 
[ekstęksją	de	lark/
dezamorsaż	de	
lark]

cebado del arco, 
apagado del arco
[sebado	del	arko,	
apagado	del	arko]

アークの発生, 
アークの消弧 [aaku 
no hassee, aaku no 
siooko]

źródło prądu welding source 
[łelding	sors]

Stromquelle (f) 
[sztromkwele]

source (f) de 
courant 
[surs	dy	kurą]

fuente de corriente
[fuente	de	korriente]

電源 
[dengen]
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zaprasza studentów 4. roku filologii na miesięczne:

KURSY TŁUMACZY TECHNICZNYCH:
-	 czytanie	po	polsku	tekstów	obcojęzycznych
-	 tłumaczenie	symultaniczne	ponadstandardowe	20-minutowych	referatów
-	 tłumaczenie	pisemne	na	język	obcy	artykułów	naukowych

KURSY SPAWANIA W JĘZYKACH OBCYCH

KURSY NADZORU SPAWANIA
(wymagane	technikum,	również	dla	obcokrajowców)
 

Słownik	wielojęzyczny	i	tłumaczenie	6	artykułów	do	tego	numeru	Przeglądu	Spawalnictwa	wykonały	osoby	przeszkolone	w	IŁM.	Studenci	
filologii	obcych	po	takich	kursach	tłumaczyli	artykuły	IŁM	drukowane	we	Francji,	Hiszpanii,	Anglii,	Japonii,	USA	i	Holandii	(www.ilm.pl).
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