
[H] - SPRZĘT, STANOWISKA PRACY I CZYNNOŚCI

equipment, workplaces and operationsH1 sprzęt, stanowiska pracy i czynności

premises and workplacesHa2 pomieszczenia i stanowiska pracy

buildingsHab3 budynki

industrial buildingsHabi4 budynki przemysłowe

flatted factoriesHabif5 budynek przemysłowy wielopiętrowy

single storey factoriesHabis6 budynek przemysłowy jednopiętrowy

premisesHac7 pomieszczenia

air space per personHaca8 objętość powietrza na osobę

control rooms and cabsHacc9 pomieszczenia i kabiny kontrolne

floor areaHace10 powierzchnia podłogi

equipment layoutHaci11 rozmieszczenie sprzętu

windowless premisesHacu12 pomieszczenie bez okna

clean roomsHacy13 pomieszczenie pyłoszczelne

doorsHad14 drzwi

swing doorsHada15 drzwi wahadłowe

sliding doorsHadc16 drzwi przesuwne

up-and-over doorsHade17 drzwi uchylne poziomo

roller shutter doorsHadi18 drzwi żaluzjowe

folding doorsHado19 drzwi składane

lattice gatesHadu20 bramy kratowe

trap doorsHady21 klapy

power-operated doorsHadz22 drzwi z napędem silnikowym

windowsHaf23 okna
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power-operated windowsHafy24 okna z napędem silnikowym

openings (floor, wall)Hag25 otwory (podłoga, ściany)

floor openingsHaga26 otwory w podłodze

wall openingsHage27 otwory w ścianie

flooringHak28 podłoga

antislip floorsHaka29 podłogi przeciwpoślizgowe

spark-free floorsHake30 posadzki nieiskrzące

conductive floorsHaki31 posadzki przewodzące

carpetsHaks32 dywany

floor matsHaku33 maty podłogowe

slippery floorsHaky34 śliska podłoga

pillarsHal35 filary

beamsHam36 belki

wallsHan37 ściany

ceilingsHap38 sufity

suspended ceilingsHapu39 sufity podwieszane

roofsHaq40 dachy

asbestos cement roofsHaqa41 dachy z cementu azbestowego

chimneysHar42 kominy

towersHas43 wieże

terracesHat44 tarasy

access to workplacesHav45 dostęp do stanowiska pracy

indoor communication waysHaw46 drogi wewnętrzne

walkwaysHawa47 chodniki

narrow passagewaysHawan48 wąskie przejścia
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stairsHawe49 schody

rampsHawi50 rampy

overhead walkways and platformsHawo51 chodniki nadziemne i pomosty

walkways, overheadHawod52 chodnik nadziemny

platformsHawop53 pomosty

outdoor communication waysHax54 drogi zewnętrzne

yardsHaxa55 place

sloping groundHaxu56 nachylony teren

workplacesHb57 stanowiska pracy

temporary workplacesHba58 tymczasowe stanowisko pracy

construction sitesHbac59 plac budowy

inflatable marqueesHbam60 namiot nadmuchiwany

call centresHbc61 centra telefoniczne

confined spacesHbe62 przestrzeń zamknięta

manholesHbem63 włazy

warehousesHbo64 magazyny

hangarsHboh65 hangary

shopsHbr66 sklepy

pet shopsHbra67 sklepy zoologiczne

supermarketsHbrs68 dom handlowy

telephone exchangesHbt69 centrale telefoniczne

officesHbu70 pomieszczenie biurowe

drawing officesHbud71 kreślarnie

dispatcher centresHbur72 dyspozytornie

laboratoriesHby73 laboratorium
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test laboratoriesHbyt74 laboratorium badawcze

operating theatresHbz75 sala operacyjna

seats and working surfacesHc76 siedziska i stoły

seatsHca77 siedzisko

office chairsHcad78 krzesło biurowe

drivers seatsHcaf79 siedzisko kierowcy

back restsHcaq80 oparcie siedzenia

foot restsHcar81 oparcie stóp

forearm supportsHcas82 podłokietnik

working surfacesHce83 powierzchnia do pracy

tablesHced84 stoły

workbenchesHceg85 stół warsztatowy

radiation equipment and processesHd86 aparatura i procesy radiologiczne

reactorsHda87 reaktor atomowy

power reactorsHdap88 reaktor energetyczny

particle acceleratorsHdc89 akcelerator cząstek

radioisotope production and processingHde90
produkcja i przetwarzanie izotopów

promieniotwórczych

nuclear fuel processingHden91 przetwarzanie paliwa jądrowego

radiochemical processingHder92 obróbka radiochemiczna

X-ray equipmentHdi93 sprzęt rentgenowski

alpha ray equipmentHdo94 aparatura do promieniowania alfa

beta ray equipmentHdp95 aparatura do promieniowania beta

radioactive sourcesHdr96 preparat radioaktywny

sealed radioactive sourcesHdrs97 źródło promieniowania zamknięte

unsealed radioactive sourcesHdru98 źródło promieniowania otwarte
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gamma ray equipmentHdu99 aparatura do promieniowania gamma

plasma generating equipmentHdw100 aparatura do wytwarzania plazmy

processes using radioactive substancesHdy101
procesy związane z substancjami

radioaktywnymi

irradiationHdyg102 napromieniowanie

luminizingHdyl103 powlekanie farbą świecącą

radioactive measuring instrumentsHdym104 izotopowe urządzenia kontrolno-pomiarowe

electrical equipmentHe105 sprzęt i urządzenia elektryczne

audiovisual equipmentHea106 sprzęt audiowizualny

electric power generation and storageHeb107
wytwarzanie i magazynowanie energii

elektrycznej

storage batteriesHeba108 akumulatory

battery chargingHebac109 ładowanie akumulatorów

electric generatorsHebe110 generator energii elektrycznej

emergency current supplyHebu111 zasilanie awaryjne

conductorsHec112 przewody elektryczne

cablesHeca113 kabel

cable sheathsHecab114 powłoka kabla

electric conduitsHecac115 kanał kablowy

cable trunksHecad116 magistrale kablowe

underground cablesHecag117 kabel podziemny

cable tunnelsHecagu118 tunele kablowe

trailing cablesHecat119 kabel wleczony

wiringHecc120 okablowanie

overhead electric linesHece121 linia napowietrzna

insulatorsHecei122 izolator

polesHecep123 bieguny
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trolley wiresHecet124 przewód jezdny

inductors, coilsHeci125 cewka indukcyjna

electric connectionsHeco126 łącznik elektryczny

printed circuitsHecp127 obwód drukowany

control circuitsHecq128 układ sterowania

resistorsHecr129 opornik

semiconductor devicesHecs130 półprzewodnik

superconductor devicesHecu131 nadprzewodnik

current-carrying capacityHecy132 obciążalność prądowa

design of electric circuitsHecz133 projektowanie obwodów elektrycznych

electric power distributionHed134 dystrybucja energii elektrycznej

switchgearHeda135 sprzęt łączeniowy

isolating switchesHedad136 odłącznik

distribution panelsHedap137 tablica rozdzielcza

switching stationsHedas138 punkt rozdzielczy

transformersHede139 transformatory

isolating transformersHedes140 transformatory izolacyjne

capacitorsHedi141 kondensator

rectifiersHedo142 prostownik

convertersHedu143 przetwornik

frequency multipliersHedum144 powielacz częstotliwości

substationsHedy145 podstacja elektryczna

electric lighting equipmentHel146 elektryczny sprzęt oświetleniowy

arc lampsHela147 lampa łukowa

filament lampsHelb148 żarówka
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tungsten halogen lampsHelbh149 lampy wolframowo-halogenowe

light emitting diodesHeld150 dioda elektroluminescencyjna

discharge lampsHele151 lampa wyładowcza

fluorescent tubesHelf152 lampa fluoroscencyjna

flashlightsHeli153 lampa błyskowa

electric hand lampsHelp154 lampa ręczna

lasersHely155 laser

pulsed lasersHelyb156 laser impulsowy

Q-switched lasersHelyc157 laser o zmiennym przepięciu

continuous-wave lasersHelyd158 laser o fali ciągłej

infrared lasersHelydi159 laser pracujący w podczerwieni

argon lasersHelyf160 laser argonowy

gallium arsenide lasersHelyg161 laser arsenkowo-galowy

helium-neon lasersHelyh162 laser helowo-neonowy

krypton lasersHelyk163 laser kryptonowy

neodymium lasersHelyn164 laser neodymowy

ruby lasersHelyr165 laser rubinowy

electric motorsHem166 silniki elektryczne

electric clocksHemc167 zegary elektryczne

electromagnetic devicesHep168 urządzenia elektromagnetyczne

pulse generatorsHepe169 generatory impulsów

ultrasonic generatorsHepu170 generator ultradźwiękowy

vibration generatorsHepv171 wibrator

electronic equipmentHes172 sprzęt elektroniczny

photodiodesHesd173 fotodioda
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integrated electronicsHesi174 obwód scalony

electron tubesHesk175 lampa elektronowa

electronic measuring equipmentHesm176 elektroniczny sprzęt pomiarowy

telecommunications equipmentHest177 sprzęt telekomunikacyjny

earphonesHeste178 słuchawki

microphonesHestm179 mikrofon

fibre opticsHesto180 technika światłowodowa

radiofrequency equipmentHestr181 sprzęt radioelektryczny

radarsHestra182 radar

radio transmittersHestre183 nadajnik radiowy

electric testing and measuring equipmentHev184
elektryczna aparatura

doświadczalno-pomiarowa

electric fencesHex185 ogrodzenie elektryczne

temporary electrical installationsHez186 tymczasowe instalacje elektryczne

prime moversHf187 źródło napędu

turbinesHfa188 turbina

gas turbinesHfag189 turbina spalinowa

steam turbinesHfas190 turbina parowa

water turbinesHfaw191 turbina wodna

steam enginesHfe192 maszyny parowe

jet enginesHfi193 silniki odrzutowe

internal combustion enginesHfo194 silniki spalinowe

diesel enginesHfod195 silnik Diesla

spark ignition enginesHfom196 silniki z zapłonem iskrowym

power transmissionHg197 przenoszenie mocy

mechanical power transmissionHga198 napęd mechaniczny
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friction drivesHgab199 napęd cierny

chain transmissionsHgad200 napęd łańcuchowy

gear transmissionsHgag201 przekładnia zębata

crank and lever transmissionsHgam202 przekładnie korbowo-dźwigniowe

transmission elementsHgat203 element napędu

shafts, couplingsHgata204 wały i sprzęgła

keys, setscrewsHgate205 kliny i śruby ustalające

flywheelsHgati206 koło zamachowe

clutchesHgato207 sprzęgło

brakesHgatu208 hamulce

brake liningsHgatul209 okładzina szczęk hamulca

brake springsHgatur210 sprężyny hamulcowe

bearingsHgaty211 łożyska i panewki

electric power transmissionHge212 napęd elektryczny

pneumatic power transmissionHgi213 napęd pneumatyczny

air-hydraulic power transmissionHgo214 napęd pneumatyczno-hydrauliczny

hydraulic power transmissionHgu215 napęd hydrauliczny

hydraulic pumpsHgup216 pompa hydrauliczna

axial piston pumpsHgupa217 pompa tłokowa osiowa

radial piston pumpsHgupr218 pompa tłokowa promieniowa

pressure vessels and systemsHh219 urządzenia ciśnieniowe

pressure vesselsHha220 zbiornik ciśnieniowy

riveted pressure vesselsHhab221 zbiornik ciśnieniowy nitowany

welded pressure vesselsHhac222 zbiornik ciśnieniowy spawany

unfired pressure vesselsHhad223 zbiornik ciśnieniowy niepalny
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gas cylindersHhada224 butla gazowa

gas storage tanksHhade225 zbiornik gazu

acetylene generatorsHhadi226 wytwornica acetylenowa

hydraulic accumulatorsHhado227 akumulator hydrauliczny

air pressure vesselsHhadu228 zbiornik sprężonego powietrza

aerosol containersHhady229 opakowanie aerozolowe

fired pressure vesselsHhaf230 zbiornik ciśnieniowy ogrzewany

steam boilersHhafa231 kocioł parowy

low-pressure steam boilersHhafab232 kocioł parowy niskoprężny

high-pressure steam boilersHhafah233 kocioł parowy wysokoprężny

headersHhafas234 kształtki wielodrożne

steam vesselsHhafe235 naczynia parowe

boilers for heat transfer mediaHhafi236 kotły do nośników ciepła

glue boilersHhafk237 warnik do kleju

digestersHhafl238 warnik

melting kettlesHhafm239 kotły do topienia

water heatersHhafo240 podgrzewacz wody

autoclavesHhafp241 autoklaw

vulcanizersHhafpa242 wulkanizator

vaporizersHhafu243 odparowywacz

refrigerated pressure vesselsHhak244 zbiornik ciśnieniowy chłodzony

pressure-vessel endsHham245 końcówki naczyń ciśnieniowych

pressure-vessel doorsHhap246 zamknięcia do zbiorników ciśnieniowych

vacuum chambersHhav247 komora próżniowa

pressure-jet equipmentHhax248 urządzenia strumieniowe ciśnieniowe
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water-jet processing machineryHhaxw249
wodno-strumieniowe urządzenia

przetwórcze

pumps and compressorsHhe250 pompy i sprężarki

pumpsHheb251 pompa

jet pumpsHhebi252 pompa strumieniowa

air ejectorsHhebir253 odsysacz powietrza

water jet pumpsHhebiw254 pompa strumieniowa wodna

hydraulic pressure systemsHhed255 hydrauliczny układ ciśnieniowy

compressorsHhef256 sprężarka

blow off gunsHhefo257 urządzenia spustowe

fansHhel258 wentylator

ductsHhela259 przewód wentylacyjny

duct branchesHhele260 odgałęzienie przewodów

dampersHheli261 zasuwa wentylacyjna

ventilation doorsHhelo262 drzwi wentylacyjne

wind tunnelsHhelu263 tunel aerodynamiczny

pressurized gas systemsHhep264 ciśnieniowe instalacje gazowe

pipes and fittingsHhi265 rury i łączniki

pipingHhip266 rurociąg

high-pressure pipingHhiph267 wysokociśnieniowe instalacje rurowe

flexible tubingHhir268 przewód giętki

gasketsHhis269 uszczelki

water sealsHhit270 bezpiecznik wodny

valvesHhiv271 zawory

pressure reducing valvesHhiva272 zawór redukcyjny

pressure regulating valvesHhive273 zawór regulacji ciśnienia
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pipe connectionsHhix274 złącze rurowe

installation of pipe systemsHhiz275 instalacja rur

nozzlesHho276 dysza

high-pressure spray nozzlesHhop277 wysokociśnieniowe dysze rozpylające

viewing portsHhp278 okienka inspekcyjne

refrigerating equipmentHi279 urządzenia chłodnicze

cooling systemsHic280 układ chłodzenia

cooling towersHict281 chłodnie kominowe

refrigeration for air conditioningHif282 chłodnica powietrza

ice makersHig283 lodownik

cryogenic equipmentHik284 sprzęt kriogeniczny

gas fractionationHil285 frakcjonowanie gazowe

heating equipmentHj286 urządzenia grzewcze

fuel burning equipmentHja287 palenisko

stokersHjab288 ruszt mechaniczny

pulverized-fuel systemsHjad289 palenisko pyłowe

gas-fired furnacesHjag290 palenisko gazowe

gas burnersHjagb291 palnik gazowy

oil-fired furnacesHjam292 palenisko na ropę

oil burnersHjamb293 palnik olejowy

ash and slag removal equipmentHjas294 urządzenia do usuwania popiołu i żużla

soot blowersHjat295 zdmuchiwacz sadzy

catalytic combustion equipmentHjax296 urządzenia do spalania katalitycznego

solid fuel stovesHjaz297 piece ogrzewcze na paliwo stałe

electric heatingHje298 ogrzewanie elektryczne
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electric radiatorsHjeb299 grzejnik elektryczny

high-frequency heatingHjeh300 nagrzewanie dielektryczne

immersion heatersHjei301 grzejnik nurkowy

thermal storage water heatersHjep302 warnik akumulacyjny

gas heatingHji303 ogrzewanie gazowe

direct-fired air make-up equipmentHjid304
bezpośrednio ogrzewane urządzenia do

uzupełniania powietrza

oil stovesHjo305 piece olejowe

transfer heatingHjt306 przenoszenie ciepła

oil bathsHjto307 kąpiel olejowa

heating systemsHju308 system ogrzewania

air heating systemsHjua309 system ogrzewania powietrzem

hot-water heating systemsHjuh310 ogrzewanie wodne

steam heating systemsHjus311 ogrzewanie parowe

central heating systemsHjux312 centralne ogrzewanie

district heating systemsHjuz313 okręgowe systemy grzewcze

transportable space heatersHjy314 przenośne grzejniki przestrzenne

industrial furnacesHk315 piece przemysłowe

ore roasting furnacesHka316 piece do prażenia rudy

calcination plantsHkac317 urządzenia do kalcynowania

ore sintering plantsHkag318 urządzenia do spiekania rudy

reduction furnacesHkb319 piece redukcyjne

blast furnacesHkba320 wielki piec

refining furnacesHkc321 piec do świeżenia

open-hearth furnacesHkcm322 piec martenowski

metal refining convertersHkco323 konwertor do świeżenia
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oxygen convertersHkcox324 stalownia konwertorowa tlenowa

oxygen lancesHkcoxy325 lanca tlenowa

melting furnacesHke326 piece wytopowe

cupola furnacesHkec327 żeliwiak

electric melting furnacesHkel328 piec elektryczny wytopowy

electric arc furnacesHkela329 piece łukowe

induction furnacesHkeli330 piece indukcyjne

crucible furnacesHkep331 piece tyglowe

reheating furnacesHkf332 piece grzewcze

ingot heating furnacesHkfi333 piece grzewcze do wlewków

holding furnacesHkg334 piece podgrzewające

hot-metal mixersHkgi335 mieszalnik

heat treatment furnacesHkh336 piec do obróbki cieplnej

gas atmosphere generatorsHkha337 generatory atmosfery gazowej

gas producersHki338 generator gazu

coke ovensHkj339 piec koksowniczy

melting tanksHkk340 zbiorniki do topienia

tank furnacesHkl341 piece wannowe

kilnsHkn342 piece do wypalania

brick and pottery kilnsHkna343
piece do wypalania cegieł i wyrobów

garncarskich

cement kilnsHkne344 piece cementowe

lime kilnsHkni345 piec wapienny

plaster kilnsHkno346 piece gipsowe

rotary kilnsHknu347 piece rurowe obrotowe

drying ovens and plantsHko348 suszarnie i suszarki
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mould and core ovensHkom349 piece do form i rdzeni

paint baking and drying ovensHkop350 piece do wypalania i suszenia farby

rotary dryersHkor351 suszarka obrotowa

bakery ovensHkp352 piece piekarnicze

microwave ovensHkq353 piec mikrofalowy

electric resistance furnacesHkr354 piec elektryczny oporowy

incineratorsHks355 piece do spopielania

furnace charging equipmentHkv356 urządzenia do zasypywania pieca

furnace doorsHkx357 drzwiczki paleniskowe

heat exchangersHky358 wymienniki ciepła

feed-water heatersHkyf359 podgrzewacze wody zasilającej

recuperatorsHkyr360 rekuperator

tools and work holding devicesHl361 narzędzia i uchwyty

hand toolsHla362 narzędzia ręczne

hand knivesHlab363 nóż ręczny

chiselsHlac364 dłuto

wedgesHlace365 klin

scrapers (tools)Hlad366 skrobak

scribersHlae367 rysik

filesHlaf368 pilnik

hand sawsHlag369 piła ręczna

hand planesHlah370 strug ręczny

hand drillsHlai371 wiertarka ręczna

punchesHlaj372 przebijak

screwdriversHlak373 wkrętak
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wrenchesHlal374 klucz

torque wrenchesHlald375 klucz dynamometryczny

hammersHlam376 młotek

tongsHlan377 obcęgi

pliersHlap378 kleszcze

hand shearsHlaq379 nożyce ręczne

axesHlar380 siekiera

machetesHlas381 maczety

shovelsHlat382 widły

picksHlau383 oskard

forksHlav384 widełki

scissorsHlaw385 nożyczki

brushesHlax386 szczotka

tool handlesHlay387 trzonek narzędzia

drawing implementsHld388 przybory kreślarskie

pencilsHlda389 ołówek

power-driven hand toolsHle390 narzędzia ręczne o napędzie mechanicznym

flexible shaft toolsHlef391 narzędzia z wałem giętkim

electric toolsHlel392 narzędzia elektryczne

portable electric drillsHlele393 przenośna wiertarka elektryczna

electric grindersHleli394 szlifierka elektryczna

rotary brushesHlelu395 szczotka obrotowa

pneumatic toolsHlep396 narzędzia o napędzie pneumatycznym

pneumatic grindersHlepi397 szlifierka o napędzie pneumatycznym

rammersHlepo398 ubijak
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gasoline engine powered toolsHles399 narzędzia spalinowe

chain sawsHlesa400 piła łańcuchowa

clearing sawsHleso401 piła do karczowania

vibrating toolsHlev402 narzędzia wibracyjne

explosive-actuated toolsHlex403 narzędzia uruchamiane metodą wybuchową

cartridge-assisted hand toolsHlexa404 narzędzia ręczne z nabojem

non-explosive-actuated fastening toolsHley405
narzędzia uruchamiane metodą

niewybuchową

gear pullersHlg406 ściągacz do kół zębatych

work holding devicesHlo407 narzędzia mocujące

clampsHloc408 klamry mocujące

vicesHlof409 imadło

magnetic chucksHlom410 uchwyt magnetyczny

push-stick handlesHlop411 uchwyty do popychania

jigs and fixturesHlox412 uchwyty i zamocowania

tool holding devicesHlu413 uchwyt narzędziowy

machineryHm414 maszyny

machine toolsHmo415 obrabiarka

roll machinesHn416 maszyny cylindryczne

rolling millsHna417 walcarka

rolling machines for metal formingHnb418 zwijarka do metalu

cylinder machines for hides and leatherHne419
cylindryczne maszyny do skóry surowej i

wyprawionej

rolling machines for food processingHnf420
maszyny toczne do przetwórstwa

spożywczego

winding equipmentHni421 zwijarka

rotary drumsHnk422 bęben obrotowy

textile calendersHnl423 kalander włókienniczy
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mills and calendersHno424 młyny i kalandry (gładziarki)

rotary-drum vulcanizing pressesHnp425 bębnowe obrotowe prasy wulkanizacyjne

paper making machinesHnr426 maszyny papiernicze

paper converting machines (web-fed)Hns427 maszyny do przetwórstwa papieru (rolowe)

cylinder printing machinesHnu428 cylindrowe maszyny drukarskie

roller coating machinesHny429 powlekarki wałkowe

formingHo430 formowanie

moulding and coremakingHob431 prasowanie i formowanie rdzeni

mouldingHoba432 prasowanie

coremakingHobe433 formowanie rdzeni

casting of metalsHoc434 odlewanie metali

pit castingHoca435 odlewanie w dołach

teeming pitsHocap436 dół odlewniczy

pig castingHocc437 maszyny rozlewnicze

die castingHocd438 odlewanie ciśnieniowe

centrifugal castingHoce439 odlewanie odśrodkowe

permanent mould castingHocf440 odlewanie kokilowe

shell mouldingHocg441 formowanie skorupowe

investment castingHoci442 odlewanie precyzyjne

continuous castingHoco443 odlewanie ciągłe

ladlesHocu444 kadź odlewnicza

knocking outHocy445 wybijanie odlewów

moulding of plasticsHod446 formowanie tworzyw sztucznych

compression mouldingHoda447 formowanie tłoczne

extrusionHode448 wytłaczanie
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injection mouldingHodi449 formowanie wtryskowe

blow mouldingHodo450 rozdmuchiwanie

rotational mouldingHodu451 formowanie obrotowe

forgingHof452 kucie

drop forgingHofd453 kucie matrycowe

forging hammersHofh454 młot kuźniczy

forging pressesHofp455 prasa kuźnicza

swaging machinesHofs456 kowarka rotacyjna

hammer and forging-press diesHofy457 narzędzia do wygniatania

tube makingHoh458 wyrób rur

bending and straighteningHok459 gięcie i prostowanie

spinning and flow-turningHom460 wyoblanie

wire convertingHon461 przerób drutu

wire drawingHona462 ciągnienie drutu

stranding machinesHonu463 skręcarka

pressesHop464 prasa

presses, hand or foot operatedHopa465 prasa ręczna lub pedałowa

power pressesHope466 prasa z napędem

hydraulic pressesHopeh467 prasa hydrauliczna

mechanical power pressesHopem468 prasa mechaniczna

pneumatic pressesHopep469 prasa pneumatyczna

baling pressesHopf470 paczkarka

compacting pressesHopg471 prasy do paczkowania

platen pressesHopk472 prasa dociskowa

heated-platen pressesHopka473 prasy dociskowe grzane
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folding machinesHopl474 składarka

curing pressesHopm475 prasa wulkanizacyjna

extrusion pressesHopn476 prasa do wyciskania

screw pressesHopp477 prasa śrubowa

press brakesHopr478 prasa krawędziowa

drawing pressesHops479 prasa do tłoczenia

blanking pressesHopt480 prasa do wycinania

press-type cutting machinesHopv481 prasa do cięcia

press toolsHopy482 oprzyrządowanie prasy

enclosed diesHopyb483 matryce zamknięte

die changingHopyd484 wymiana matryc

high-energy-rate formingHos485 tłoczenie impulsowe

glass blowingHov486 dmuchanie szkła

glass mouldingHow487 odlewanie szkła

pottery shapingHox488 garncarstwo

machiningHp489 obróbka skrawaniem

machining with reciprocating toolsHpa490 obróbka ruchem posuwnym

planing machines (metal)Hpaf491 strugarka wzdłużna (do metalu)

shaping machinesHpal492 strugarka poprzeczna

broaching machinesHpap493 przeciągarka

machining with rotating tool or workHpe494 obróbka ruchem obrotowym

lathes (metalworking)Hpel495 tokarka (obróbka metalu)

boring and turning millsHpela496 tokarka karuzelowa

threading machinesHpeli497 gwinciarka

chucksHpely498 uchwyty obrotowe
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drilling machinesHpep499 wiertarka

boring machinesHpes500 wytaczarka

milling machinesHpev501 frezarka

machining centresHpex502 obrabiarka wielooperacyjna

transfer machinesHpey503 obrabiarka przenośnikowa

cutting speedHpf504 szybkość skrawania

chip removalHph505 usuwanie wiórów

chip breakersHphb506 łamacz wiórów

erosion machiningHpi507 obróbka żłobieniem

spark machiningHpia508 obróbka elektroerozyjna

electrolytic machiningHpie509 obróbka elektrolityczna

electropolishingHpiep510 polerowanie elektrolityczne

electron beam machiningHpik511 obróbka elektronowa

laser beam machiningHpil512 obróbka laserowa

chemical millingHpim513 obróbka chemiczna

ultrasonic machiningHpiu514 obróbka ultradźwiękami

woodworking machinesHpo515 obrabiarka do drewna

unbarking machinesHpob516 maszyny do korowania

planing machines (wood)Hpod517 strugarka wzdłużna (do drewna)

surface planersHpoda518 wyrówniarka

thicknessersHpode519 strugarka grubościowa

matchersHpodi520 urządzenia dopasowujące

mouldersHpodo521 frezarka do drewna

cutter blocksHpody522 głowica frezowa

tenoning machinesHpof523 czopiarka
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mortisersHpok524 dłutownica

lathes (woodworking)Hpol525 tokarka (obróbka drewna)

spindle mouldersHpom526 obrotowe urządzenia formierskie

routersHpon527 frezarko-kopiarka do drewna

trimmersHpoo528 przycinarki

wood-splitting machinesHpos529 łuparka mechaniczna drewna

combination woodworking machinesHpox530 kombinowane obrabiarki do drewna

sawsHpu531 piła

metalcutting sawsHpum532 piła do metalu

hacksawing machinesHpuma533 piła ramowa

friction sawsHpumi534 piła tarciowa

woodworking sawsHpuw535 piła do drewna

frame sawsHpuwa536 trak

band sawsHpuwe537 piła taśmowa

scroll sawsHpuwi538 wyrzynarka

circular sawsHpuwo539 piła tarczowa

tilting-arbor sawsHpuwob540 piły przechylne nasadzane

travelling cross-cut sawsHpuwom541 piły poprzeczne przesuwne

riving knifeHpuwox542 klin rozszczepiający do pił rozdzielczych

saws for plasticsHpux543 piła do tworzyw sztucznych

abrasive operationsHpy544 prace przy ścieraniu

manual abrasive operationsHpyb545 ręczne prace przy ścieraniu

glass cuttingHpybo546 cięcie szkła

diamond cuttingHpybu547 szlifowanie diamentów

grinding machinesHpym548 szlifierka
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abrasive-wheel cutting-off machinesHpyma549 obcinarki z tarczą ścierną

centreless grinding machinesHpymc550 szlifierki bezkłowe

swing-frame grinding machinesHpyme551 szlifierki wahadłowe

polishing machinesHpyp552 polerki

Hpyq553 maszyna do bufowania

pulpwood grindersHpyr554 ścieraki do masy drzewnej

sanding machinesHpys555 maszyny do szlifowania

buffing machines (leather)Hpysq556 maszyny do bufowania skór

sanding machines (wood)Hpyss557 maszyny do szlifowania drewna

concrete grindersHpysu558 szlifierki do betonu

tool grindersHpyt559 szlifierka-ostrzarka narzędziowa

grinding angleHpyta560 kąt zaostrzenia wiertła

abrasive wheelsHpyx561 tarcza ścierna

truing of grinding wheelsHpyxa562 obciąganie tarcz ściernych

shearing and cuttingHr563 maszyny do cięcia i ścinania

shearsHra564 nożyce

hand-lever shearing machinesHrah565 nożyce dźwigniowe

power shearing machinesHrap566 nożyce z napędem

paper guillotines and trimmersHrapa567 krajarka

plate shearsHrapl568 nożyce gilotynowe

scrap metal shearsHraps569 nożyce do złomu

dough dividersHrat570 dzielarki do ciasta

veneer clippersHrav571 obcinarki do forniru

veneer peeling lathesHrd572 łuszczarka do drewna

reciprocating-knife cutting machinesHre573 maszyny do cięcia z przesuwnymi ostrzami
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fixed-knife slicersHrf574 krajarki z nieruchomym ostrzem

band-knife cutting machinesHri575 maszyny do cięcia z ostrzem taśmowym

circular-knife cutting machinesHro576 maszyny do cięcia z ostrzem krążkowym

cylindrical-knife cutting machinesHru577 maszyny do cięcia z ostrzem walcowym

radial-knife cutting machinesHry578
maszyny do cięcia z ostrzem tarczowym

promieniowym

paper shreddersHryd579 rozdrabniacze do papieru

screw-fed mincersHrym580 maszynki do mięsa z zasilaczem ślimakowym

food waste disposersHryw581
urządzenia do usuwania odpadków

żywnościowych

heat treatmentHs582 obróbka cieplna

reheatingHsa583 ponowne nagrzewanie

hardeningHsi584 hartowanie

case-hardeningHsic585 nawęglanie

salt-bath hardeningHsica586
hartowanie z nagrzewaniem w kąpielach

solnych

flame hardeningHsif587 hartowanie płomieniowe

induction hardeningHsin588 hartowanie indukcyjne

quenchingHsiq589 hartowanie kąpielowe

annealingHso590 wyżarzanie

patentingHsop591 patentowanie (drutu)

stress relief annealingHsor592 wyżarzanie odprężające

comminutionHt593 rozdrabnianie

drop weightsHte594 próba kafarowa

hydraulic shock breakingHth595 hydrauliczna amortyzacja wstrząsów

crushersHti596 rozdrabniarka

grinding millsHto597 kruszarka

ball millsHtob598 młyn kulowy
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edge runner millsHtom599 kruszarka-kołogniot

roller millsHtor600 młyn walcowy

stone crushingHts601 kruszenie kamieni

pulp refinersHtu602 rafinery miazgi

separating, sortingHu603 rozdzielanie i sortowanie

hand sortingHub604 ręczne sortowanie

mail sortingHubo605 sortowanie poczty

sedimentingHud606 sedymentacja

filtrationHuf607 filtrowanie

air filtrationHufa608 filtrowanie powietrza

fibrous filtersHufaf609 filtr włóknisty

membrane filtersHufam610 filtry membranowe

pore sizeHufamp611 rozmiar porów

filter materialsHufm612 materiały filtracyjne

filter papersHufmo613 bibuła filtracyjna

filter pressesHufp614 prasa filtracyjna

filter structureHufs615 budowa filtru

filter cloggingHufu616 zatkanie filtru

filtration efficiencyHufy617 wydajność filtracji

filter resistanceHufz618 opór filtru

flotationHuh619 flotacja

electrostatic separationHul620 oddzielanie elektrostatyczne

magnetic separationHum621 oddzielanie magnetyczne

oil separationHuo622 oddzielanie olejowe

centrifugal separationHuq623 oddzielanie odśrodkowe
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sievingHus624 przesiewanie

hullingHuv625 łuszczenie

cleaningHv626 oczyszczanie

washingHva627 mycie

bottle washingHvab628 mycie butelek

dishwashingHvad629 zmywanie naczyń

water jet cleaningHvaj630 czyszczenie strumieniem wody

hot-water cleaningHvc631 czyszczenie gorącą wodą

steam cleaningHve632 czyszczenie parą

air-jet cleaningHvf633 czyszczenie strumieniem powietrza

dry cleaningHvi634 pranie na sucho

launderingHvl635 ługowanie

ironingHvli636 prasowanie (pralnictwo)

laundry machineryHvly637 maszyny pralnicze

marking machinesHvlyb638 znakownica

washing machinesHvlyd639 pralka

manglesHvlym640 kalander

garment pressesHvlyp641 prasowalnice odzieży

spin dryersHvlys642 suszarki wirówkowe

metal cleaningHvo643 czyszczenie powierzchni metalowych

cleaning of castingsHvoc644 oczyszczanie odlewów

fettlingHvoca645 wykańczanie odlewów

abrasive blastingHvoce646 oczyszczanie strumieniowo-ścierne

sandblastingHvoces647 piaskowanie

shotblastingHvocet648 śrutowanie
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wet blastingHvocev649 wygładzanie strumieniowo-ścierne

tumblingHvoco650 bębnowanie

degreasingHvod651 odtłuszczanie

flame cleaningHvof652 oczyszczanie ogniowe

high-pressure jet cleaningHvoj653
wysokociśnieniowe czyszczenie

strumieniowe

picklingHvop654 wytrawianie

rust removal, descalingHvor655 usuwanie rdzy, kamienia

ultrasonic cleaningHvou656 oczyszczanie ultradźwiękowe

paint removalHvp657 zmywanie farby

refiningHvu658 rafinacja

water treatmentHvy659 uzdatnianie wody

drinking water purificationHvyd660 oczyszczanie wody pitnej

sewage treatmentHvys661 oczyszczanie ścieków

welding and cuttingHw662 spawanie i cięcie

soldering and brazingHwa663 lutowanie

blowlampsHwab664 lampa lutownicza

silver brazingHwaf665 lutowanie srebrem

soldering ironsHwas666 lutownica

welded jointsHwd667 złącze spawane

fusion weldingHwe668 spawanie

thermit weldingHwet669 spawanie termitowe

gas welding and cuttingHwi670 spawanie i cięcie gazowe

gas weldingHwig671 spawanie gazowe

gas cuttingHwik672 cięcie gazowe

blowpipesHwix673 palnik
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electric weldingHwo674 spawanie elektryczne

electroslag weldingHwoe675 spawanie elektrożużlowe

arc welding and cuttingHwom676 spawanie i cięcie łukowe

shielded-arc weldingHwoma677 spawanie łukiem osłoniętym

submerged-arc weldingHwome678 spawanie łukiem krytym

manual arc weldingHwomm679 ręczne spawanie łukowe

arc cuttingHwomu680 cięcie łukowe

arc air gougingHwomur681 żłobienie elektropowietrzne

welding generatorsHwomx682 prądnica spawalnicza

welding electrodesHwomy683 elektroda spawalnicza

coated electrodesHwomyc684 elektroda otulona

plasma arc welding and cuttingHwop685 spawanie i cięcie plazmowe

plasma arc cuttingHwope686 cięcie plazmowe

resistance weldingHwor687 zgrzewanie oporowe

welding pressesHworp688 prasa zgrzewalnicza

electron beam weldingHwou689 spawanie elektronowe

explosive cuttingHwox690 cięcie metodą wybuchową

microweldingHwr691 mikrospawanie

mechanical power weldingHwu692 zgrzewanie mechaniczne

ultrasonic weldingHwul693 zgrzewanie ultradźwiękowe

radiation energy weldingHwy694 spawanie promieniowaniem

laser beam welding and cuttingHwyl695 spawanie i cięcie laserowe

welding positionersHwz696 obrotnik spawalniczy

joining and fasteningHx697 łączenie i mocowanie

gluingHxa698 klejenie
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welding of plasticsHxe699 zgrzewanie tworzyw sztucznych

high-frequency weldingHxeh700 spawanie dielektryczne

nailingHxf701 zbijanie gwoździami

screwing and boltingHxp702 wkręcanie śrub

flange connectionsHxpf703 połączenia kołnierzowe

fastenersHxpg704 element złączny

stayboltsHxpgs705 zespórki (kotłownictwo)

bolt pretensionHxpr706 wstępne naprężenie śruby

unscrewingHxq707 wykręcanie śrub

rivetingHxr708 nitowanie

compression joiningHxs709 łączenie ściskane

knottingHxu710 wiązanie węzłów

splicingHxv711 splatanie

sewingHxw712 szycie

sewing machinesHxwa713 maszyny do szycia

staplingHxy714 zszywanie

surface coatingHy715 powlekanie powierzchni

metal coatingHye716 metalizacja

claddingHyec717 platerowanie

hot-dip metal coatingHyeh718 metalizacja przez zanurzenie

galvanizingHyehg719 cynkowanie

metallizingHyem720 matelizacja natryskowa

plasma spray coatingHyemp721 napylanie plazmowe

metal-vapour platingHyemv722 metalizacja kondensacyjna

hard facingHyep723 napawanie utwardzające
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electroplatingHyer724 galwanotechnika

electroformingHyerf725 galwanoplastyka

anodizingHyes726 anodyzowanie

phosphate treatmentHyet727 fosforonowanie

sherardizingHyev728 szeradyzacja

paintingHyo729 malowanie

dip coatingHyod730 powlekanie przez zanurzenie

electrophoretic coatingHyof731 powlekanie elektroforetyczne

spray coatingHyok732 powlekanie natryskowe

paint sprayingHyoka733 malowanie natryskowe

electrostatic coatingHyoke734 powlekanie elektrostatyczne

powder coatingHyokep735 powlekanie proszkowe

spray boothsHyoku736 komory natryskowe

spray gunsHyoky737 pistolet natryskowy

curtain coatingHyon738 powlekanie przez polewanie

anticorrosion coatingHyop739 zabezpieczenie antykorozyjne

insulating workHyor740 prace izolacyjne

enamellingHyot741 emaliowanie

plastic coatingHyp742 powlekanie tworzywem sztucznym

electron bombardmentHype743 bombardowanie elektronami

rubber coatingHyq744 gumowanie

pressure sprayingHyr745 napylanie ciśnieniowe

shotcretingHyrg746 torkretowanie

pottery finishingHyu747 wykańczanie wyrobów garncarskich

packing, fillingHz748 pakowanie i napełnianie
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packing in crates and casesHza749 pakowanie w skrzynie

packing in plastic containersHze750
pakowanie do pojemników z tworzyw

sztucznych

box filling and sealingHzg751 napełnianie i zamykanie skrzyń

strappingHzi752 taśmowanie

palletizationHzk753 paletyzacja

liquids fillingHzl754 napełnianie naczyń z cieczą

bottlingHzle755 butelkowanie

gas fillingHzo756 napełnianie zbiorników z gazem

can filling and seamingHzr757 napełnianie i zamykanie puszek

baggingHzs758 workowanie

wrappingHzu759 owijanie

labellingHzy760 etykietowanie
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