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14–19 września 2009 r., niemcy

Ponad 1000 międzynarodowych wystawców prezentuje swoje innowacje ze wszystkich dziedzin
techniki łączenia. Poznaj na żywo światowe nowości współczesnych technologii łączenia oraz cięcia 
i nakładania powłok w branżach: budowy aparatury i zbiorników, budowy mostów, przemysłu 
motoryzacyjnego, przemysłu lotniczego i kosmicznego, technologii „offshore”, budowy rurociągów, 
budowy pojazdów szynowych, przemysłu stoczniowego.

Twoja branża spoTyka się w roku 2009 w essen. bądź Tam!
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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


