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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]
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