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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]
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