
[B] - FIZYKA, CHEMIA I ZJAWISKA PRZYRODNICZE

physics, chemistry and natural phenomenaB1 fizyka, chemia i zjawiska przyrodnicze

mechanicsBa2 mechanika

forceBaf3 siła

massBafa4 masa

inertiaBafi5 bezwładność

unbalanceBafo6 nierównowaga

frictionBafr7 tarcie

adhesionBafra8 przyleganie

stabilityBafu9 stateczność

counterweightsBafuc10 przeciwwaga

gravityBag11 ciężkość

free fallBagc12 spadanie swobodne

weightlessnessBage13 nieważkość

strength of materialsBak14 wytrzymałość materiałów

tensile strengthBaka15 wytrzymałość na rozciąganie

elongationBakal16 wydłużenie

bending strengthBakb17 wytrzymałość na zginanie

compressive strengthBakc18 wytrzymałość na ściskanie

torsional strengthBakd19 wytrzymałość na skręcanie

bursting strengthBake20 wytrzymałość na rozerwanie

fatigue strengthBakf21 wytrzymałość zmęczeniowa

impact strengthBakg22 udarność

age hardeningBakh23 utwardzanie wydzieleniowe
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corrosion resistanceBakl24 odporność na korozję

moisture resistanceBakm25 odporność na wilgoć

notch brittlenessBako26 kruchość udarowa (metalurgia)

notch effectBakon27 efekt karbu (mechanika)

penetration resistanceBakp28 odporność na wnikanie

cutting resistanceBakr29 odporność na przecięcie

shock absorptionBaks30 amortyzacja wstrząsów

elastic deformationBaku31 odkształcenie sprężyste

yield pointBakul32 granica plastyczności

vibration resistanceBakv33 odporność na drgania

heat resistanceBakw34 odporność cieplna

fire resistanceBakwe35 ognioodporność

stress concentrationBakx36 koncentracja naprężeń

stress fatigueBakxa37 zmęczenie materiału

creepingBaky38 pełzanie materiału

embrittlementBakz39 wzrost kruchości

hydrogen embrittlementBakzh40 kruchość wodorowa

zinc embrittlementBakzz41 kruchość cynkowa

conductivity of materialsBal42 przewodność materiałów

electric conductivityBale43 przewodność elektryczna

thermal conductivityBalt44 przewodność cieplna

motionBam45 ruch

rotation (movement)Bamo46 ruch obrotowy

balancingBamob47 wyważanie

rotating discsBamod48 tarcze obrotowe
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peripheral speedBamop49 prędkość obwodowa

timeBap50 czas

accelerationBar51 przyspieszenie

decelerationBas52 opóźnienie

centrifugal forceBat53 siła odśrodkowa

fluid mechanicsBax54 mechanika płynów

hydromechanicsBaxa55 hydromechanika

cavitationBaxac56 kawitacja

water hammerBaxah57 uderzenie wodne

velocity of flowBaxav58 prędkość przepływu

aerodynamicsBaxe59 aerodynamika

aerodynamic shapeBaxeb60 kształt aerodynamiczny

convectionBaxec61 konwekcja

natural convectionBaxeca62 konwekcja swobodna

Coanda effectBaxef63 efekt Coandy

compressionBaxi64 sprężanie

overpressureBaxia65 nadciśnienie

pressure balancingBaxib66 równoważenie ciśnienia

decompressionBaxid67 dekompresja

negative pressureBaxin68 podciśnienie

pressure dropBaxip69 spadek ciśnienia

temperature-pressure relationshipBaxit70 zależność temperatura-ciśnienie

vacuumBaxiv71 próżnia

acousticsBaz72 akustyka

vibrationBaza73 drgania
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shockBazac74 udar (drgania)

direction of vibrationBazad75 kierunek drgań

single direction vibrationBazada76 drgania jednokierunkowe

three directional vibrationBazadi77 drgania w trzech kierunkach

vibration frequencyBazaf78 częstotliwość drgań

low-frequency vibrationBazafa79 drgania małej częstotliwości

high-frequency vibrationBazafc80 drgania wielkiej częstotliwości

hand-arm vibrationBazah81 drgania działające przez kończyny górne

vibration intensityBazai82 natężenie drgań

vibration accelerationBazak83 przyspieszenie drgań

vibration amplitudeBazam84 amplituda drgań

resonanceBazar85 rezonans

acoustic vibrationBazas86 drgania akustyczne

flow-induced vibrationBazat87 drgania spowodowane przepływem

whole-body vibrationBazaw88 drgania o oddziaływaniu ogólnym

vibration transmissionBazax89 przenoszenie drgań

soundBaze90 dźwięk

sound frequencyBazef91 częstotliwość akustyczna

sound spectrumBazefa92 widmo akustyczne

infrasoundBazei93 infradźwięki

infrasound frequencyBazeif94 częstotliwość infradźwiękowa

ultrasoundBazeu95 ultradźwięki

noiseBazo96 hałas

background noiseBazob97 tło akustyczne

continuous noiseBazoc98 hałas ciągły
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airflow noiseBazoca99 hałas przepływowy

hydrodynamic noiseBazoch100 hałas hydrodynamiczny

magnetic noiseBazocm101 hałas magnetyczny

recurrent noiseBazod102 hałas nieciągły

equivalent continuous noiseBazode103 hałas ciągły równoważny

gunfire noiseBazodg104 huk wystrzału

impact noiseBazodi105 hałas uderzeniowy

impulse noiseBazodj106 hałas impulsowy

low-frequency noiseBazof107 hałas o niskiej częstotliwości

sound powerBazok108 moc akustyczna

noise levelBazol109 poziom hałasu

perceived noise levelBazolp110 subiektywny poziom hałasu

sound rating numberBazols111 wskaźnik oceny dźwięku

masking effectBazom112 maskowanie (dźwięk)

speech interferenceBazoma113 zagłuszanie mowy

speech interference levelBazome114 poziom zagłuszenia mowy

noisinessBazon115 hałaśliwość

loudnessBazop116 głośność

loudness levelBazopl117 poziom głośności

sound intensityBazoq118 natężenie dźwięku

noise reverberationBazor119 hałas pogłosowy

sound transmissionBazot120 transmisja dźwięku

sound propagationBazov121 rozchodzenie się dźwięku

chemistryBc122 chemia

physical chemistryBcc123 chemia fizyczna
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thermochemical propertiesBcct124 właściwości termochemiczne

visible radiationBe125 promieniowanie widzialne

solar radiationBeb126 promieniowanie słoneczne

artificial lightBec127 światło sztuczne

reflectionBeca128 odbicie światła

reflection factorBecaf129 współczynnik odbicia

reflected lightBecal130 światło odbite

contrastBecc131 kontrast światła

glareBece132 olśnienie

flickerBecf133 migotanie światła

illumination levelsBeci134 poziom natężenia oświetlenia

luminous fluxBeck135 strumień świetlny

luminanceBecl136 luminancja

colour of lightBeco137 barwa światła

polarized lightBecp138 światło spolaryzowane

light scatteringBed139 rozpraszanie światła

light refractionBef140 załamanie światła

infrared radiationBei141 promieniowanie podczerwone

ultraviolet radiationBek142 promieniowanie nadfioletowe

laser radiationBel143 promieniowanie laserowe

angle of visionBev144 kąt widzenia

electricityBi145 elektryczność

static electricityBib146 elektryczność statyczna

bound chargeBibc147 ładunek związany (elektryczność)

electric currentBic148 prąd elektryczny
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alternating currentBica149 prąd zmienny

current frequencyBicaf150 częstotliwość prądu

direct currentBicd151 prąd stały

high voltageBich152 wysokie napięcie

induced voltageBici153 napięcie indukowane

extra low voltageBico154 niskie napięcie

fault voltageBicu155 napięcie w stanie zakłócenia

step voltageBicus156 napięcie krokowe

leakage currentBicy157 prąd upływowy

stray currentBicz158 prąd błądzący

electric arcBid159 łuk elektryczny

electric fieldsBif160 pole elektryczne

magnetismBim161 magnetyzm

ferromagnetismBima162 ferromagnetyzm

electromagnetismBime163 elektromagnetyzm

electrical resistanceBir164 opór elektryczny

resistivityBire165 rezystywność

non-ionizing radiationBn166 promieniowanie niejonizujące

electromagnetic radiationBo167 promieniowanie elektromagnetyczne

radiofrequency radiationBoe168 promieniowanie radioelektryczne

radiation energyBoen169 energia promieniowania

energy absorptionBoena170 pochłanianie energii

magnetic fieldsBof171 pole magnetyczne

electromagnetic fieldsBofe172 pole elektromagnetyczne

ionizing radiationBoi173 promieniowanie jonizujące
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gamma radiationBoig174 promieniowanie gamma

photonsBoigo175 foton

x-raysBoix176 promienie rentgenowskie

soft X-raysBoixe177 promienie rentgenowskie miękkie

X-ray fluorescenceBoixu178 fluorescencja rentgenowska

particulate radiationBop179 promieniowanie cząsteczkowe

alpha radiationBopa180 promieniowanie alfa

beta radiationBopb181 promieniowanie beta

cosmic raysBopc182 promieniowanie kosmiczne

electron beamsBope183 wiązka elektronowa

neutronsBopn184 neutron

fast neutronsBopna185 neutron prędki

protonsBopp186 proton

plasmaBot187 plazma

angle of incidenceBox188 kąt padania promieni

environmentBu189 środowisko

biosphereBub190 biosfera

atmospheric pressureBuba191 ciśnienie atmosferyczne

hyperbaric pressureBubac192 ciśnienie atmosferyczne podwyższone

high altitudeBubal193 duża wysokość

great depthBubap194 duża głębokość

breathing atmosphereBubr195 atmosfera (oddychanie)

oxygen deficiencyBubro196 niedobór tlenu

hyperoxiaBubru197 nadmiar tlenu

environmental pollutionBubu198 zanieczyszczenie środowiska
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atmospheric pollutionBubua199 zanieczyszczenie atmosfery

distribution of air pollutantsBubuad200 rozkład zanieczyszczeń powietrza

microbial pollutionBubuam201 zanieczyszczenie mikrobiologiczne

odour pollutionBubuao202 zanieczyszczenie zapachem

germ transportBubuat203 przenoszenie zarazków

water pollutionBubue204 zanieczyszczenie wody

food contaminationBubuf205 zanieczyszczenie żywności

impuritiesBubui206 zanieczyszczenia

green jobsBug207 zielone miejsca pracy

microclimateBum208 mikroklimat

thermal environmentBuma209 środowisko cieplne

coldBumac210 zimno

cold workplacesBumaca211 mikroklimat zimny

cold waterBumace212 zimna woda

heatBumah213 ciepło

hot workplacesBumaha214 mikroklimat gorący

convection heatBumahc215 ciepło konwekcji

radiant heatBumahr216 ciepło promieniowania

heat exchangeBumahs217 wymiana ciepła

heat transferBumaht218 przenikanie ciepła

subjective temperatureBumas219 temperatura subiektywna

extreme temperaturesBumax220 temperatura ekstremalna

air temperatureBume221 temperatura powietrza

humidityBumh222 wilgotność

dry airBumhe223 suche powietrze
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vapour pressureBumhp224 ciśnienie pary

atmospheric ionizationBumi225 jonizacja atmosfery

air movementBumo226 ruch powietrza

climate, natural phenomenaBy227 klimat i zjawiska przyrody

climateByc228 klimat

desert climateByca229 klimat pustynny

tropical climateByce230 klimat tropikalny

subtropical climateByci231 klimat podzwrotnikowy

polar climateByco232 klimat polarny

seasonal variationBycu233 pora roku

summerBycus234 lato

winterBycuw235 zima

weatherBycy236 pogoda

geological factorsByg237 czynniki geologiczne

natural phenomenaByn238 zjawiska przyrodnicze

windByna239 wiatr

wind loadBynal240 obciążenie wiatrem

electric stormsByne241 burza elektryczna

lightningBynel242 piorun

precipitationsByni243 opady atmosferyczne

rainBynir244 deszcz

snowBynis245 śnieg

avalanchesBynk246 lawina

landslidesBynl247 osunięcie się ziemi

floodingBynn248 zalanie
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inrushes of waterBynni249 wtargnięcie wody

gas emissionByno250 wydzielanie gazu

outbursts of gasBynod251 wydmuch gazu

rockburstsByns252 tąpnięcie górotworu

falls of rockBynt253 spadające skały

earthquakesBynu254 trzęsienie ziemi

volcanismByny255 wulkanizm

volcanic ashBynya256 popiół wulkaniczny
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