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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]
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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]

Opracowano pod redakcją mgr Ryszarda Jastrzębskiego z Instytutu Łączenia Metali w Krakowie.
Redakcja dziękuje profesorowi Kenji Oshimie z japońskiego uniwersytetu Saitama za korektę słownictwa japońskiego.

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).

INSTyTUT ŁĄCZENIA  METALI w Krakowie

tel./fax 0-�� 649 �8 56  
e-mail: instytut@ilm.krakow.pl
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SySTEMy WENTyLACyjNE, KLIMATyZACyjNE, 
GRZEWCZE, RUROCIAGI NIERDZEWNE 

DLA PRZEMySLU SPOŻyWCZEGO 
I FARMACEUTyCZNEGO

Przedsiębiorstwo	Produkcyjno-Handlowe	WAMACO	Sp.	z	o.o,	ul.	K.	Olszewskiego	8,	20-471	Lublin
Tel.	0048	(081)	745	60	99,	Fax:	0048	(081)	744	52	47

     OFERTA FIRMy:
•  Profesjonalna i kompleksowa obsługa 

inwestycji w zakresie instalacji 
sanitarnych i przemysłowych

•  Profesjonalna realizacja instalacji 
procesowych dla przemysłu 
farmaceutycznego, kosmetycznego  
i spożywczego

•  spawanie orbitalne rurociągów metodą tig
•  Badania wizualne rurociągów 

endoskopem, zapis cyfrowy
•  spawanie rurociągów ciepłowniczych 

metodą 141/136, kwalifikowana 
technologia

•  Prace montażowe i spawalnicze  
dla przemysłu

•  czyszczenie kanałów wentylacyjnych

FIRMA WAMACO TO NOWOCZESNE TEChNOLOGIE I WySOKA jAKOŚĆ


