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3D souřadnicový měřicí přístroj 3D coordinate measuring instrument

A
abrazivo abrasives əˈbreɪsɪv
atmosférická koroze atmospheric corrosion ˌætməsˈferɪk kəˈrəʊʒ(ə)n
atom atom ˈætəm
austenit austenite ɔːˈstenitə
austenitické zrno austenitic grain ɔːˈstenitɪk ɡreɪn
automatizace  automation ˌɔːtəˈmeɪʃ(ə)n
automatizace výroby automation of production ˌɔːtəˈmeɪʃ(ə)n əvprəˈdʌkʃ(ə)n
automatová mosaz free - cutting brass friːˈkʌtɪŋ brɑːs
B
bainitická přeměna bianitic transformation baɪnitɪk ˌtrænsfə(r)ˈmeɪʃ(ə)n
barevné kovy non-ferrous metals nɒn-ˈferəs ˈmet(ə)lz
beran lisu press ram pres ræm
bezešvé trubky seamless pipe ˈsiːmləs paɪp
bezrozměrné slovo dimensionless word daɪˈmenʃ(ə)nles  wɜː(r)d
binární  two-scale, binary tuːskeɪl, ˈbaɪnəri
blok block blɒk
bodová koroze point corrosion pɔɪnt kəˈrəʊʒ(ə)n
bronz  bronze brɒnz
brousný kotouč abrasive wheel əˈbreɪsɪv wiːl
broušení grinding, sharpening ˈɡraɪndɪŋ,ˈʃɑː(r)pənɪŋ
brusivo abradant,  grinding material əˈbreɪdænt, ˈɡraɪndɪŋ məˈtɪəriəl
bruska grinder, grinding machine ˈɡraɪndə(r),ˈɡraɪndɪŋ məˈʃiːn
brusný kotouč abrasive wheel əˈbreɪsɪv wiːl
břit edge edʒ
břitová destička cutting insert, plate ˈkʌtɪŋ  ɪnˈsɜː(r)t
buchar ram, power hammer ræm, ˈpaʊə(r)ˈhæmə(r)
C
cementit cementite, iron carbide səˈmentite, ˈaɪə(r)n ˈkɑː(r)baɪde
cementování case hardening keɪs ˈhɑː(r)d(ə)nɪŋ
cínová pájka tin solder tɪn ˈsɒldə(r)
cínové kompozice tin composition tɪn ˌkɒmpəˈzɪʃ(ə)n
čáry kótovací dimension line daɪˈmenʃ(ə)n laɪn
čáry vynášecí witness line ˈwɪtnəs laɪn
částečná rozpustnost partial solubility ˈpɑː(r)ʃ(ə)l ˈsɒljʊb(ə)ləti
číselníkový úchylkoměr dial gauge, dial indicator ˈdaɪəl ɡeɪdʒ,ˈdaɪəl ˈɪndɪˌkeɪtə(r)
číslicový signál numerical, digital signal njuːˈmerɪk(ə)l, ˈdɪdʒɪt(ə)l ˈsɪɡn(ə)l
D
deformace deformation ˌdiːfɔː(r)ˈmeɪʃ(ə)n
dělení materiálu division of material dɪˈvɪʒ(ə)n əv məˈtɪəriəl
dělící přístroj dividinig machine dɪˈvaɪdinɪŋ  məˈʃiːn
dělový vrták gun-barrel drill ɡʌn-ˈbærəl.drɪl
děrná páska punched tape pʌntʃed teɪp
diamant diamond ˈdaɪəmənd
diferenciál differential ˌdɪfəˈrenʃ(ə)l
dislokace dislocation ˈdɪləʊˈkeɪʃ(ə)n
dobrá strana 'go'' side, ''go'' end ɡəʊ saɪd, ɡəʊ end
dokončovací operace finishing operations ˈfɪnɪʃɪŋ ˌɒpəˈreɪʃ(ə)ns
dolní bainit lower bainit ˈləʊə(r) baɪnit
doraz flat out, stop flæt aʊt, stɒp
dotykové čidlo detecting sensor dɪˈtektɪŋ ˈsensə(r)
dovolené napětí allowable stress əˈlaʊəb(ə)l stres
drátotah wire-drawing frame ˈwaɪə(r)-ˈdrɔːɪŋ freɪm
dráty wires ˈwaɪə(r)s
drážkování castellation ˈkæstəˌleɪʃ(ə)n
drsnost roughness rʌfnəs
drsnost povrchu surface roughness ˈsɜː(r)fɪs rʌfnəs
držák holder ˈhəʊldə(r)
dural dural djʊˈrel
dynamické dynamic daɪˈnæmɪk
E
elastomery elastomors ɪˈlæstːmə(r)
elekrotrojiskrové obrábění electrospark machining ɪˈlektrəʊspɑː(r)k məˈʃiːnɪŋ
elektrická měřidla electric gauge ɪˈlektrɪk ɡeɪdʒ
elektrický oblouk electric arc ɪˈlektrɪk ɑː(r)k
elektroda electrode ɪˈlektrəʊd
elektroforéza electrophoresis ɪˈlektrəʊfəʊrɪˈzɪs
elektrochemická koroze electrochemical corrosion ɪˈlektrəʊˈkemɪk(ə)l kəˈrəʊʒ(ə)n
elektrolyt electrolyte ɪˈlektrəlaɪt
elektrolýza electrolysis ɪˌlekˈtrɒləsɪs
elektromagnetické upínání electromagnetic holding device ɪˌlektrəʊmæɡˈnetɪk ˈhəʊldɪŋ dɪˈvaɪs
elektron  electron ɪˈlektrɒn
elementární buňka  elementary cell ˌelɪˈment(ə)ri sel
eutektický eutectic juːtekˈtɪk
eutektikála eutectic line juːtekˈtɪk laɪn
eutektoid eutectoid juːtekˈtɔɪd
evolventa evolvent ɪˈvɒlvent

θriːdiː kəʊˈɔː(r)dɪneɪt meʒərɪŋ 
ˈɪnstrʊmənt



F
fáze  phase feɪz
fazetka peripheral land pəˈrɪf(ə)rəl lænd
forma form, shape fɔː(r)m,ʃeɪp
formáty výkresů drawing format ˈdrɔːɪŋ ˈfɔː(r)mæt
fosfátování phosphating fɒsfeɪtɪŋ
fréza milling cutter mɪllɪŋ ˈkʌtə(r
frézka milling machine mɪllɪŋ məˈʃiːn
frézování milling mɪllɪŋ 
G
galvanické pokovení electroplating ɪˈlektrəʊˈpleɪtɪŋ
grafit black lead, graphite blæk liːd,ˈɡræfaɪt
H
hlavní pohyb main movement meɪn ˈmuːvmənt
hlavová kružnice head circle hed ˈsɜː(r)k(ə)l
hledáček view- finder vjuː-ˈfaɪndə(r)
hloubka depth depθ
hloubka profilu depth of profile depθ əv ˈprəʊfaɪl
hlubokotažný plech deep-drawing sheet diːp-ˈdrɔːɪŋ ʃiːt
hnací hřídel driving shaft ˈdraɪvɪŋ ʃɑːft
hnaný hřídel driven shaft ˈdrɪv(ə)n ʃɑːft
hoblování planing pleɪnɪŋ
hoblovka panel planer ˈpæn(ə)l ˈpleɪnə(r)
honování hone abrading process həʊn əˈbreɪdɪŋ ˈprəʊses
horní bainit upper bainit ˈʌpə(r)baɪnit
hrana edge edʒ
hranice zrn grain boundaries ɡreɪn ˈbaʊnd(ə)ris
hrotový soustruh centre lathe ˈsentə(r leɪð
hroty points, tips pɔɪnts, tɪps
hutní polotovary metallurgical semi-finished products məˈtælə(r)dʒiˈkæl semi-ˈfɪnɪʃt ˈprɒdʌkts
hydraulické upínání hydraulic clamping haɪˈdrɔːlɪk klæmpːɪŋ
CH
chemická koroze chemical corrosion ˈkemɪk(ə)l kəˈrəʊʒ(ə)n
chemicko-tepelné zpracování chemical-heat treatment ˈkemɪk(ə)l-hiːt ˈtriːtmənt
chladící kapalina cooling fluid, coolant kuːlːɪŋ ˈfluːɪd, ˈkuːlənt
I
indukční ohřev eddy-current heating ˈedi-ˈkʌrənt ˈhiːtɪŋ
informace informations ˌɪnfə(r)ˈmeɪʃ(ə)ns
ingot ingot ˈɪŋɡət
inhibitor inhibitor ɪnˈhɪbɪtə(r)
intermediální fáze intermediate phase ˌɪntə(r)ˈmiːdiət feɪz
intersticialni interstitial ˌɪntə(r)ˈstɪʃ(ə)l
iontová vazba  ionic bond aɪˈɒnɪk bɒnd
J
jaderník core box kɔː(r) bɒks
jádro  centre core ˈsentə(r) kɔː(r)
jednoúčelový nástroj single-purpose tool ˈsɪŋɡ(ə)l-ˈpɜː(r)pəs tuːl
jednoúčelový stroj single-purpose machine ˈsɪŋɡ(ə)l-ˈpɜː(r)pəs məˈʃiːn
jehlan pyramid ˈpɪrəmɪd
jehlice needle ˈniːd(ə)l



K
kalená ocel hardened steel ˈhɑː(r)d(ə)nd stiːl
kalení  hardening ˈhɑː(r)d(ə)nːɪŋ
kalený plech hardened sheet metal ˈhɑː(r)d(ə)nd ʃiːt ˈmet(ə)l
kalibr calibre ˈkælɪbə(r)
kalibrovací zuby calibrating teeth ˈkæləˌbreɪtːɪŋ  tiːːθ
kalibry calibres ˈkælɪbə(r)s
kalící prostředí   hardening environment ˈhɑː(r)d(ə)nːɪŋ ɪnˈvaɪrənmənt
kalitelnost hardenability ˈhɑː(r)d(ə)nəbɪləti
katoda cathode ˈkæθəʊd
keramická forma ceramic mould səˈræmɪk məʊld
kleština  tie beam taɪ biːm 
klikový mechanizmus crank mechanism kræŋk ˈmekəˌnɪz(ə)m
klínový řemen cone belt kəʊn belt
kokilové lití chill casting tʃɪl ˈkɑːstɪŋ
koks coke kəʊk
kolík  stick stɪk
koncentrace concentration ˌkɒns(ə)nˈtreɪʃ(ə)n
koník poppet head ˈpɒpɪt hed
konstrukční ocel construction steel kənˈstrʌkʃ(ə)n stiːl
kontrakce   constriction kənˈstrɪkt(ə)n
kontrola na tah  thrust check θrʌst tʃek
kontrolní šablona control template kənˈtrəʊl ˈtemˌpleɪt
konvertor catalytic muffler ˌkætəˈlɪtɪk ˈmʌflə(r)
kopinatý vrták drill bit drɪl bɪt
korekce délková length correction leŋθ kəˈrekʃ(ə)n
korekce poloměrová radius correction ˈreɪdiəsˈrekʃ(ə)n
koroze corrosion kəˈrəʊʒ(ə)n
korozní makročlánek corrosion macroelement kəˈrəʊʒ(ə)n mækrəʊˈelɪmənt
korund corundum kərundum
kótování děr hole dimensioning həʊl daɪˈmenʃ(ə)nɪŋ
kótování průměrů diameter dimensioning daɪˈæmɪtə(r) daɪˈmenʃ(ə)nɪŋ
kótování úhlů angle dimensionig ˈæŋɡ(ə)l daɪˈmenʃ(ə)nɪŋ
kótování závitů thread dimensioning  θred daɪˈmenʃ(ə)nɪŋ
kovadlo anvil ˈænvɪl
kovalentní vazba covalent bond kəʊˌveɪlənt ˈbɒnd
kovová vazba metal bond ˈmet(ə)l ˈbɒnd
kritická vlhkost critical humidity krɪtɪk(ə)l hjuːˈmɪdəti
krok  step step
kroutící moment moment of torsion ˈməʊmənt  əv ˈtɔː(r)ʃ(ə)n
kružnice circle ˈsɜː(r)k(ə)l
krychlová plošně středěná mřížka  face-centered lattice feɪs-ˈsentə(r)d ˈlætɪs
krychlová prostorově středěná mřížka  spatially-centered latice ˈspeɪʃ(ə)lli -ˈsentə(r)d ˈlætɪs
krystallizace crystallization ˈkrɪstəlaɪzʃ(ə)n
krystalová mřížka cryastal lattice ˈkrɪst(ə)l ˈlætɪs
křivka hospodárnosti economy curve ɪˈkɒnəmi kɜː(r)v
křivka chladnutí  cooling curve ˈkuːlɪŋ  kɜː(r)v
křivka tání melting curve ˈmeltɪŋ kɜː(r)v
kulička bullet ˈbʊlɪt
kuličkování ball burnishing bɔːl ˈbɜː(r)nɪʃɪŋ
kuplovna cupola ˈkjuːpələ
kužel cone kəʊn
kuželová stopka tapered shank ˈteɪpə(r)d ʃæŋk
kuželový výstružník taper reamer ˈteɪpə(r) riːmə(r)
kychta  throat θrəʊt
L
lamela lamella leɪmlɑː
lapovací past laping trap læpɪŋ træp
lapování lap læp
laser laser ˈleɪzə(r)
lepené polotovary bonded blanks ˌbɒndɪd blæŋks
leštění bright finishing braɪt ˈfɪnɪʃɪŋ
leštěný povrch polished surface ˈpɒlɪʃt ˈsɜː(r)fɪs
leštící kotouč polishing disc ˈpɒlɪʃɪŋ dɪsk
leštící pasta polishing paste ˈpɒlɪʃɪŋ peɪst
leštička  polisher ˈpɒlɪʃːə(r)
lícní deska stool stuːl
likvidus  liquidus ˈlɪkwɪdəs
lis press pres
lišta strip strɪp
lití pod tlakem die casting daɪ ˈkɑːstɪŋ
litina cast iron kɑːst ˈaɪə(r)n
lomené kalení refracted hardening rɪˈfræktə(r)d ˈhɑː(r)d(ə)nɪŋ



M
manipulátor handler, handling equipment ˈhændlə(r), ˈhændlɪŋ ɪˈkwɪpmənt
martenzitická přeměna martensitic transformation ˈmɑː(r)tɪnsɪtɪk ˌtrænsfə(r)ˈmeɪʃ(ə)n
martinská pec open-hearth furnace ˈəʊpən - hɑː(r)θ ˈfɜː(r)nɪs
materiál material məˈtɪəriəl
maticový závitník nut screw tap nʌt skruː tæp
měď copper ˈkuːpə(r)
mechanická měřidla mechanical gauges mɪˈkænɪk(ə)l ɡeɪdʒis
mechanické obrábění mechanical machining mɪˈkænɪk(ə)l məˈʃiːnɪŋ

mechanické vlastnosti materiálu mechanical properties of the material mɪˈkænɪk(ə)l ˈprɒpə(r)tis əv ðə məˈtɪəriəl
mechanické zkouška mechanical test mɪˈkænɪk(ə)l test
mechanismus difuze diffusion mechanism dɪˈfjuːʒ(ə)n ˈmekəˌnɪz(ə)m
mechanizace mechanization ˈmekənaɪzaʃ(ə)n
měrka gauge ɡeɪdʒ
měřítko zobrazení drawing scale ˈdrɔːɪŋ skeɪl
metalizace metallization ˈmet(ə)laɪ ʃ(ə)n
metastabilní diagram metastable diagram metəˈsteɪb(ə)l ˈdaɪəɡræm
metody měření method of measurement ˈmeθəd əv ˈmeʒə(r)mənt
metrický závit metric thread ˈmetrɪk θred
mez kluzu yield strength jiːld streŋθ
mez pevnosti breaking limit ˈbreɪkɪŋ ˈlɪmɪt
mez pružnosti limit of elasticity ˈlɪmɪt  əv ˌiːlæˈstɪsəti
mez únosnosti ultimate strength ˈʌltɪmət streŋθ
mikrometr micrometer maɪkrəʊˈmiːtə(r
milimetr millimetre mɪlɪˈmiːtə(r
model model ˈmɒd(ə)l
modul module ˈmɒdjuːl
modul ozubení module of teeth ˈmɒdjuːl əv tiːːθ
modulová fréza modular cutter ˈmɒdjʊlə(r) kʌtə(r)
monokrystal monocrystal mɒnəʊˈkrɪst(ə)l
monomer monomer ˈmɒnəmə(r)
mosaz brass brɑːs
mřížková porucha defect imperfection ˈdiːfekt ˌɪmpə(r)ˈfekʃ(ə)n
můstek bridge brɪdʒ
N
nadeutektická hypereutectic haɪpə(r)juːtekˈtɪk
nakloněná rovina inclined plane ɪnˈklaɪnd pleɪn
nálitek discard head dɪsˈkɑː(r)d hed
namáhání krutem torsional stress stres
namáhání smykem shearing stress ˈtɔː(r)ʃ(ə)nə)l  stres
namáhání tahem tensional stress ˈtenʃ(ə)nə)l    stres
nanočástice nanoparticle nænəʊˈpɑː(r)tɪk(ə)ls
nanomateriály nanomaterials nænəʊməˈtɪəriəls
nárůstek built-up bɪlt- ʌp
nástrojové úhly tool angles tuːl ˈeɪndʒ(ə)ls
nástrčné pouzdro shell [reamr] sleeve ʃel[riːmə(r)] sliːv
nástrojařská bruska  grinding machine ˈɡraɪndɪŋ məˈʃiːn
nástrojová ocel tool steel tuːl stiːl
nástrojová rovina tool plane tuːl pleɪn
nástrojový úhel tool angel tuːl ˈeɪndʒ(ə)l
nástřihový plán notching plan ˈnʌθɪŋ plæn
nástřihový plán cutting plan, cutting schedule ˈkʌtɪŋ plæn, ˈkʌtɪŋ ˈʃedjuːl
nenormalizované polotovary unnormalized semi-finished products ʌnˈnɔː(r)məlaɪz semi-ˈfɪnɪʃt ˈprɒdʌkts
nerovnovážná struktura the structure of  anonequilibrium ðə ˈstrʌktʃə(r) ɒv əˈnɒnˌiːkwɪˈlɪbriəm
nerozpustnost indissolibility ˌɪndɪˈsɒəbɪləti
nesousledné frézování upcut milling ʌpkʌt mɪllɪŋ
neutron neutron ˈnjuːtrɒn
neželezné kovy non- ferrous metals nɒn-ˈferəs ˈmet(ə)l
nístěj well, crucible wel,ˈkruːsəb(ə)l
nitridování  nitrogen hardening ˈnaɪtrədʒ(ə)n ˈhɑː(r)d(ə)nɪŋ
normativ norm nɔː(r)m
nové směry ve strojírenské technologii new directions in machining njuː dɪˈrekʃ(ə)ns ɪn məˈʃiːnɪŋ



O
obalená elektroda coated electrode kəʊt(ə)d ɪˈlektrəʊd
oblouková pec arc furnace ɑː(r)k ˈfɜː(r)nɪs
obráběcí linka machining line məˈʃiːnɪŋ laɪn
obrábění machining məˈʃiːnɪŋ
obrábění ultrazvukem ultrasonic machining ˌʌltrəˈsɒnɪk məˈʃiːnɪŋ
obrážečka slotting machine slɒtˌtɪŋ məˈʃiːn
obrážení shaping ʃeɪpːɪŋ
obrobek workpiece wɜː(r)kpiːs
obrobitelnost machinability məˈʃiːnəbɪləti
obvodová rychlost surface speed ˈsɜː(r)fɪs spiːd
ocel steel stiːl
ocelárenské železo conversion pig iron, kənˈvekʃ(ə)n pɪɡ ˈaɪə(r)n
odlitek casting ˈkɑːstɪŋ
odrazová zkouška tvdosti drope - hardness test drɒp-hɑː(r)dnəs test
odvalovací fréza hobbing cutters hɒbːɪŋ ˈkʌtə(r
odvzdušnění bleeding ˈbliːdɪŋ
ohřev heat hiːt
ohřívače vzduchu air heaters eə(r) hiːtə(r)s
ohybový moment bending moment bendɪŋ ˈməʊmənt
ochlazování cooling ˈkuːlɪŋ 
ochranná atmosféra protective atmosphere prəˈtektɪv ˈætməsˌfɪə(r)
okraj edge edʒ
olověné kompozice lead-acid composition liːd-ˈæsɪd  ˌkɒmpəˈzɪʃ(ə)n
olovo lead liːd
omílání trumbling trʌmblɪŋ
operace operation ˌɒpəˈreɪʃ(ə)n
opěrka support səˈpɔː(r)t
opěrky supports səˈpɔː(r)ts
opotřebení wear and tear ˌweər ən ˈteə(r)
opotřebení břitu edge wear edʒ ˌweər
opracování machining məˈʃiːnɪŋ
optická měřidla optical gauges ˈɒptɪk(ə)l ɡeɪdʒəs
orovnávání kotoučů grinding-wheel trueing ˈɡraɪndɪŋ-wiːl troooenɪŋ
osa axis ˈæksɪs
ostřivo  opening material ˈəʊp(ə)nɪŋ məˈtɪəriəl
otáčka  rev rev
otryskávání grit blasting ɡrɪt blɑːstɪŋ
označení stran indication ˌɪndɪˈkeɪʃ(ə)n
ozubené kolo gear wheel ɡɪə(r)wiːl



P
pájené polotovary soldering blanks ˈsɒldərɪŋ  blæŋks
pájka solder ˈsɒldə(r)
pákové mechanismy compound levers ˈkɒmpaʊnd ˈliːvə(r)s
pás plechu sheet metal strip ʃiːt ˈmet(ə)l strɪp
pasivace kovu passivation of metal ˈpæsɪveɪʃ(ə)n ɒv ˈmet(ə)l
pásová brzda band brake bænd breɪk
pásová pila band saw bænd sɔː
pásový dopravník belt conveyer belt kənˈveɪə(r
pastorek gear pinion ɡɪə(r) ˈpɪnjən
pásy strips, straps strɪps,stræps
patentování pattenting ˈpeɪt(ə)ntɪŋ
perlit pearlite pɜː(r)llaɪ
perlitická přeměna pearlite transformation pɜː(r)llaɪ ˌtrænsfə(r)ˈmeɪʃ(ə)n
pero spring sprɪŋ
pero příčné transverse spring ˌtrænzˈvɜː(r)s sprɪŋ
pevné pouzdro fixed sleeve fɪkst sliːv
pevnost strength streŋθ
pilový kotouč  saw blades sɔː bleɪds
pilový list saw blade sɔː bleɪd
pilový pás saw band sɔː bænd
písková forma sand mould sænd məʊld
plasty plastics plæstɪks
plechy metal sheet ˈmet(ə)l ʃiːt
pneumatická měřidla pneumatic gauge njuːˈmætɪk ɡeɪdʒ
pneumatické upínání pneumatic clamping njuːˈmætɪk klæmpɪŋ
podeutektická undereutectic ˈʌndə(r)juːtekˈtɪk
pojivo adhesive ədˈhiːsɪv
poldi kladívko poldi - hammer ˈpəʊldi-ˈhæmə(r)
poloměr radius ˈreɪdiəs
polospojita válcovací trať combination mill ˌkɒmbɪˈneɪʃ(ə)n mɪl
polotovar semi-finished product semi-ˈfɪnɪʃt ˈprɒdʌkt
polotovary semi-finished products semi-ˈfɪnɪʃt ˈprɒdʌkts
polykrystal polycrystalline pɒliˈkrɪstəlaɪn
polymorfni  polymorphic ˌpɒliˈmɔː(r)fɪk
polyreakce polyreaction pɒliriˈækʃ(ə)n
poměrné prodloužení relative elongation ˈrelətɪv ˈiːlɒŋɡeɪʃ(ə)n
popisové pole title block ˈtaɪt(ə)l 
popouštění tempering ˈtempə(r)ɪŋ
pórovitost porosity ˈpɔːrəsiti
posuv shift, feed motion ʃɪft,fiːd,ˈməʊʃ(ə)n
posuv plechu feed of the plate fiːd əv ðə pleɪt
posuv pracovní feed,motion work fiːd ,ˈməʊʃ(ə)n wɜː(r)k
posuvné měřítko  sliding gauge ˌslaɪdɪŋ  ɡeɪdʒ
prášková metalurgie powder metallurgy ˈpaʊdə(r) məˈtælə(r)dʒi
pravoúhlé řízení rectangular control rekˈtæŋɡjʊlə(r) kənˈtrəʊl
profily contours, profiles ˈkɒntʊə(r)s,ˈprəʊfaɪls
prokalitelnost hardenability ˈhɑː(r)d(ə)nəbɪləti
prostřihovadlo blanking die blæŋkɪŋ daɪ
protahovačka broaching machine brəʊtʃɪŋ məˈʃiːn
protahování broaching brəʊtʃɪŋ
protahovost tearability teə(r)əbɪləti
protlačování compression forming kəmˈpreʃ(ə)n fɔː(r)mɪŋ
proton proton ˈprəʊtɒn
průchozí díra through hole θruː həʊl
průměr diameter daɪˈæmɪtə(r)
průmyslový robot industrial robot ɪnˈdʌstriəl rəʊbɒt
prutová soustava framework ˈfreɪmwɜː(r)k
průvlak bearing ˈbeərɪŋ
pružná automatizace flexible, elastic automatization ˈfleksəb(ə)l, ɪˈlæstɪk ˌɔːtəˈmeɪtɪzaʃ(ə)n
přednost priority praɪˈɒrəti
předvalek cogged ingot kɒɡˈɡed ˈɪŋɡət
překrystalizace crystalline transformation ˈkrɪstəlaɪn ˌtrænsfə(r)ˈmeɪʃ(ə)n
přesný rozměr exact dimension ɪɡˈzækt  daɪˈmenʃ(ə)n
převodové číslo transference number ˈtrænsf(ə)rəns  ˈnʌmbə(r
převodovka gearbox ˈɡɪə(r)ˌbɒks
přídavky na obrábění machining allowance məˈʃiːnɪŋ  əˈlaʊəns
přídavný materiál additional materials əˈdɪʃ(ə)nəl  məˈtɪəriəl
přidržovač holder ˈhəʊldə
příkon  absorbed power əbˈzɔː(r)bd  ˈpaʊə(r)
přímé zuby straight teeth streɪt  tiːːθ
přípravek preparation ˌprepəˈreɪʃ(ə)n
přípravky devices, preparations dɪˈvaɪsəs, ˌprepəˈreɪʃ(ə)ns
přísuv infeed ɪnfiːd



R
radiální rovina radial plane ˈreɪdiəl  pleɪn
rámová pila frame saw freɪm  sɔː
reaktoplast reactoplastic riˈæktəˈplæstɪk
rekrystalizace  recrystallization riːkrɪstəlazaʃ(ə)n
revolverová hlava revolving turret rɪˈvɒlvɪŋ  ˈtʌrɪt
rondel roundel raʊndəl
rovina flat flæt
rovina největšího spádu čela slope of front side sləʊp əv frʌnt saɪd
rovina ortogonální orthogonal plane ɔː(r)ˈθɒɡən(ə)l  pleɪn
rovina ostří plain of the edge pleɪn əv ðə edʒ
rovina zadní plain of the back pleɪn əv ðə bæk
rovnoboké spojení straight connection streɪt kəˈnekʃ(ə)n
rovnováha sil equilibrium of forces ˌiːkwɪˈlɪbriəm  əv fɔː(r)s
rovnováha soustavy  equilibrum of system ˌiːkwɪˈlɪbriəm  əv ˈsɪstəm
rovnovážná struktura the structure of a steady ðə ˈstrʌktʃə(r) əv e ˈstedi
rozměr dimension daɪˈmenʃ(ə)n
rozměrové slovo dimension word daɪˈmenʃ(ə)n  wɜː(r)d
rozpor hearth hɑː(r)θ
rozpustnost solubility ˈsɒljʊbɪləti
rozteč pitch pɪtʃ
roztečná kružnice pitch circle pɪtʃ  ˈsɜː(r)k(ə)l
RTG záření  X- ray eks- reɪ
rychloposuv quick feed kwɪk
rychloupínací matice quick clamping  matrix kwɪk klæmpɪŋ ˈmeɪtrɪks
rychloupínací šroub quick clamping screw kwɪk klæmpɪŋ skruː
Ř
řemenice belt pulley belt ˈpʊli
řemenový převod belt drive belt draɪv
řetězové kolo sprocket ˈsprɒkɪt
řezací brousící kotouč cutting grinding disc ˈkʌtɪŋ ˈɡraɪndɪŋ dɪsk
řezací zuby cutting teeth ˈkʌtɪŋ tiːːθ
řezání cutting ˈkʌtɪŋ
řezání plamenem flame cutting fleɪm ˈkʌtɪŋ
řezná část cutting nose ˈkʌtɪŋ nəʊz
řezná kapalina cutting fluid ˈkʌtɪŋ ˈfluːɪd
řezná rychlost cutting speed ˈkʌtɪŋ spiːd
řezná síla cutting force ˈkʌtɪŋ fɔː(r)s
řezné podmínky cutting conditions ˈkʌtɪŋ kənˈdɪʃ(ə)n
řezné zuby cutting teeth ˈkʌtɪŋ tiːːθ
řezný nástroj cutting tool ˈkʌtɪŋ tuːl
řezný odpor cutting resistance ˈkʌtɪŋ rɪˈzɪst(ə)ns
řídicí systém control system kənˈtrəʊl ˈsɪstəm



S
sázecí otvor planter hole ˈplɑːntə(r) həʊl
sériová výroba serial production ˈsɪəriəl prəˈdʌkʃ(ə)n
síla force fɔː(r)s
silová dvojice force couple fɔː(r)s ˈkʌp(ə)l
silumin  alpax ælˈpæks
skip self-tipping skip self- ˈtɪpɪŋ skɪp
skleroskop scleroscope skləˈrəʊskəʊp
sklíčidlo chuck tʃʌk
skupinová příprava group device ɡruːp dɪˈvaɪs
skutečné prodloužení real elongation rɪəl ˈiːlɒŋɡeɪʃ(ə)n
slévárenská forma mould məʊld
slévárenské železo foundry pig iron faʊndri pɪɡ ˈaɪə(r)n
slinuté karbidy cemented carbides səˈmented ˈkɑː(r)bɪdes
slinuté polotovary sintered blanks ˈsɪntərid  blæŋkz
slitina alloy ˈælɔɪ
složka compmonent kəmˈpəʊnənt
smaltování enameling ɪˈnæm(ə)lɪŋ
směs fází phase mixture feɪz ˈmɪkstʃə(r)
smluvní diagram contractual diagram kənˈtræktʃʊəl ˈdaɪəɡræm
smykové tření sliding friction ˌslaɪdɪŋ ˈfrɪkʃ(ə)n
solidus solidus sɒlɪdʊs
solná lázeň salt bath sɔːlt bɑːθ
sonda probe prəʊb
sorbit sorbite ˈsɔː(r)bɪt
součinitel tavný fusing coefficient fjuːzɪŋˌkəʊɪˈfɪʃ(ə)nt
souřadnice x, y, z coordinates x, y, z kəʊˈɔː(r)dɪnəts eks, waɪ,zed
sousledné frézování parallel milling ˈpærəlel mɪllɪŋ
soustava system ˈsɪstəm
soustava kót system of dimension lines ˈsɪstəm əv daɪˈmenʃ(ə)n laɪnz
soustava sil force system fɔː(r)s ˈsɪstəm
soustruh turning lathe ˈtɜː(r)nɪŋ leɪð
soustružení turning ˈtɜː(r)nɪŋ
soustružnický nůž turning blade ˈtɜː(r)nɪŋ bleɪd
souvislé řízení continuous control kənˈtɪnjʊəs kənˈtrəʊl
speciální dokončovací operace special finishing operation ˈspeʃ(ə)l ˈfɪnɪʃɪŋ ˌɒpəˈreɪʃ(ə)n
sražení shrinking ˌʃrɪŋkɪŋ 
stabilita stability stəˈbɪləti
stabilní diagram stabilized diagram ˈsteɪbəlaɪzəd ˈdaɪəɡræm
stanovení počtu tahů determining the number of strokes dɪˈtɜː(r)mɪnɪŋ ðə ˈnʌmbə(r) əv strəʊkz
statické static ˈstætɪk
stavebnicový přípravek modular device ˈmɒdjʊlə(r) dɪˈvaɪs
stavebnicový stroj unit construction machine ˈjuːnɪt kənˈstrʌkʃ(ə)n məˈʃiːn
stejnosměrný proud direct current [DC] daɪˈrekt ˈkʌrənt [diːsiː]
stírač stripper ˈstrɪpə(r)
stlačený vzduch compressed air kəmˈpresd eə(r)
stopa roviny trace of  plain treɪs əv pleɪn
stopka stalk stɔːk
stoupání climbing ˈklaɪmɪŋ
strojní čas machine time məˈʃiːn taɪm
strojní obrábění kovů metal machining ˈmet(ə)l məˈʃiːnɪŋ
struktura structure ˈstrʌktʃə(r)
struska slag slæɡ
středící čep centre pin ˈsentə(r)  pɪn
stříhání shearing ˈʃɪərɪŋ
stříkání sprinkling ˈsprɪŋklɪŋ
střižna cutting shop ˈkʌtɪŋ ʃɒp
střižná síla cutting force ˈkʌtɪŋ fɔː(r)s
střižnice scissor platform ˈsɪzə(r) ˈplætˌfɔː(r)m
střižný shear ʃɪə(r)
střižný nástroj cutting tool ˈkʌtɪŋ tuːl
stupeň přesnosti degree of exactness dɪˈɡriː əv ɪɡˈzæktnəs
stupeň volnosti degree of freedom dɪˈɡriː əv ˈfriːdəm
substituce replacement, substitution rɪˈpleɪsmənt, ˌsʌbstɪˈtjuːʃ(ə)n
suché obrábění dry machining draɪ məˈʃiːnɪŋ
superfiniš superfinish suːpə(r) ˈfɪnɪʃ
surové železo pig iron, raw iron pɪɡ ˈaɪə(r)n, rɔː aɪə(r)n
svarová lázeň weld pool weld puːl
svařenec weldment weldˈment
svařitelnost weldability weldəbɪləti
svařovací hořák welding torch weldɪŋ tɔː(r)tʃ
svislá vertical ˈvɜː(r)tɪk(ə)l
Š
šablony templates ˈtemˌpleɪtz
šesterečná  mřížka hexagonal lattice ˈheksəɡənæl ˈlætɪs
ševingování shaving ˈʃeɪvɪŋ
šikmé zuby helical teeth tiːːθ
šířka width wɪdθ
špalíková brzda block brake blɒk breɪk
šroubovitý vrták spiral drill ˈspaɪrəl drɪl



T
tabule plechu sheet panel ʃiːt ˈpæn(ə)l
tabulka table ˈteɪb(ə)l
tavenina liquid alloy ˈlɪkwɪd ˈælɔɪ
tažení drawing ˈdrɔːɪŋ
tažná síla  pulling power ˈpʊlɪŋ ˌpaʊə(r)
tažná stolice draw bench drɔː bentʃ
tažník drawer ˈdrɔːə(r)
tažnost drawability ˈdrɔːə(r)əbɪləti
tažný ductile ˈdʌktaɪl
tažný nástroj drawing tool ˈdrɔːɪŋ tuːl
technické normy technical standards ˈteknɪk(ə)l ˈstændə(r)dz
technické písmo technical lettering ˈteknɪk(ə)l ˈletərɪŋ
technologická paleta technological pallet ˌteknəˈlɒdʒɪk(ə)l ˈpælət
technologické přídavky technological additions ˌteknəˈlɒdʒɪk(ə)l əˈdɪʃ(ə)nz
technologické vlastnosti technological properties ˌteknəˈlɒdʒɪk(ə)l ˈprɒpə(r)tiz
technologické zkoušky technological test ˌteknəˈlɒdʒɪk(ə)l test
technologický signál technological signal ˌteknəˈlɒdʒɪk(ə)l  sɪɡn(ə)l
tepelné zpracování heat treatment hiːt ˈtriːtmənt
teplo heat hiːt
teplota temperature ˈtemprɪtʃə(r)
termální kalení marquenching mɑː(r)knʃɪŋ
termoplasty thermoplastics ˈθɜː(r)məˈplæstɪk
ternární ternary tɜː(r)næri
těsné  close kləʊz
těžiště centre of gravity ˈsentə(r) əv ˈɡrævəti
tolerance  tolerance ˈtɒlərəns
toleranční pole tolerance zone ˈtɒlərəns zəʊn
toleranční značka tolerance designation ˈtɒlərəns ˌdezɪɡˈneɪʃ(ə)n
tolerovaná díra admissible hole ədˈmɪsəb(ə)l həʊl
trhlina  crack kræk
trny pins pɪnz
trubky  pipes paɪpz
trvanlivost ostří durability of the edge ˈdjʊərəb(ə)ləti əv ðə edʒ
třecí převod friction gearing ˈfrɪkʃ(ə)n ˈɡɪərɪŋ
třídící automaty  sorting machines sɔː(r)tɪŋ məˈʃiːnz
třídy ocelí steel grades stiːl ɡreɪdz
tříska splint splɪnt
třmenový kalibr calliper gauge ˈkælɪpə(r) ɡeɪdʒ
tuhá fáze solid phase ˈsɒlɪd feɪz
tuhý roztok solid solution ˈsɒlɪd səˈluːʃ(ə)n
tvarové soustružení form turning fɔː(r)m ˈtɜː(r)nɪŋ
tvarový náboj form cartridge fɔː(r)m ˈkɑː(r)trɪdʒ
tvářecí síla forming force fɔː(r)mɪŋ fɔː(r)s
tváření  forming operation fɔː(r)mɪŋ ˌɒpəˈreɪʃ(ə)n
tváření plošné forming surface fɔː(r)mɪŋ ˈsɜː(r)fɪs
tváření závitů thread forming θred fɔː(r)mɪŋ 
tvrdá automatizace hard automatization hɑː(r)d ˌɔːtəˈmeɪtɪzaʃ(ə)n
tvrdé obrábění hard machinig hɑː(r)d məˈʃiːnɪŋ
tvrdokov  hard metal hɑː(r)d ˈmet(ə)l
tvrdoměr  hardness tester hɑː(r)dnəs ˈtestə(r)
tvrdost hardness hɑː(r)dnəs
tvrdost materiálu material hardness  məˈtɪəriəl hɑː(r)dnəs
tyče bars bɑː(r)z



U
úhel břitu angle of the cutting edge ˈæŋɡ(ə)l əv ðə ˈkʌtɪŋ edʒ
úhel čela cutting-edge side rake
úhel hlavního nastavení ostří charcoal main settings of edge ˈtʃɑː(r)ˌkəʊl meɪn ˈsetɪŋ əv edʒ
úhel hřbetu clearence angle klɪə(r)ːns ˈæŋɡ(ə)l
úhel hřbetu angle of relief edʒ əv rɪˈliːf
úhel nastavení hlavního ostří angle of cutting main edge edʒ əv  meɪnˈkʌtɪŋ - edʒ
úhel nastavení hlavního ostří setting angel of the main blade  ˈsetɪŋ edʒ əv ðə meɪn bleɪd
úhel opásání angle of wrap edʒ əv ræp
úhel sklonu angle of declination edʒ əv dɪˈklaɪneɪʃ(ə)n
úhel sklonu ostří inclination angle of the blade ˌɪŋklɪˈneɪʃ(ə)n edʒ əv ðə bleɪd
úhel špičky nose angle nəʊz edʒ
úhel vedlejšího nastavení ostří charcoal secondary settings of edge ˈtʃɑː(r)ˌkəʊl ˈsekənd(ə)ri ˈsetɪŋ əv edʒ
uklidněná ocel dead melted metal ded meltid ˈmet(ə)l
úkon termination ˌtɜː(r)mɪˈneɪʃ(ə)n
uložení přechodné transition fit trænˈzɪʃ(ə)n fɪt
uložení s přesahem interference fit /ˌɪntə(r)ˈfɪərəns fɪt
uložení s vůlí clearance fit klɪə(r)ːns fɪt
ultrazvuk ultrasound ˈʌltrəˌsaʊnd
unášeč carrier ˈkæriə(r)
univerzální přípravek universal device ˌjuːnɪˈvɜː(r)s(ə)l dɪˈvaɪs
univerzální sklíčidlo concentric chuck kənˈsentrɪk tʃʌk
upichování parting off ˈpɑː(r)tɪŋ ɒf
upínací hlava  chucking head tʃʌkɪŋ hed
upínací otvor chucking hole, clamping hole tʃʌkɪŋ həʊl, klæmpɪŋ həʊl
upínací síla clamping force klæmpɪŋ fɔː(r)s
upínka clamp, clamping device klæmp ,klæmpɪŋ dɪˈvaɪs
úplná rozpustnost complete solubility kəmˈpliːt ˈsɒljʊbɪləti
úsek section ˈsekʃ(ə)n
úseky sections ˈsekʃ(ə)nz
ustavovací základna location base ləʊˈkeɪʃ(ə)n beɪs
uzlový bod common point,  nodal point ˈkɒmən pɔɪnt,ˈnəʊd(ə)l pɔɪnt

ˈkʌtɪŋ - edʒ  saɪd reɪk



V
vačka cam kæm
vakance mřížky  vacancy of the lattice ˈveɪkənsi əv ðə ˈlætɪs
vakuové pokovení vacuum metal coating ˈvækjʊəm ˈmet(ə)l ˈkəʊtɪŋ
válce rolls rəʊlz
válcovací stolice rolling mill rəʊlɪŋ mɪl
válcování flattening, rolling ˈflæt(ə)nɪŋ, rəʊlɪŋ
válcování materiálu material rolling məˈtɪəriəl rəʊlɪŋ
válečkování roller burnishing ˈrəʊlə(r) ˈbɜː(r)nɪʃɪŋ
válečkový dopravník roller conveyer ˈrəʊlə(r) kənˈveɪə(r)
válečkový kalibr roller gauge ˈrəʊlə(r) ɡeɪdʒ
válečkový řetěz roller chain ˈrəʊlə(r) tʃeɪn
vápenec carbonate of calcium ˈkɑː(r)bəˌneɪt əv ˈkælsiəm
vedlejší pohyb side movement saɪd ˈmuːvmənt
věta programu  clause of program klɔːz əv ˈprəʊɡræm
vláknové tření fibre friction ˈfaɪbə(r) ˈfrɪkʃ(ə)n
vložka insert ɪnˈsɜː(r)t
vnější závit external thread ɪkˈstɜː(r)n(ə)l θred
vnitřní vada internal defect ɪnˈtɜː(r)n(ə)l ˈdiːfekt
vnitřní závit internal thread ɪnˈtɜː(r)n(ə)l θred
vodící část pilot part ˈpaɪlət pɑː(r)t
vodní paprsek water jet ˈwɔːtə(r) dʒet
vodorovná horizontal ˌhɒrɪˈzɒnt(ə)l
volné kování loose fitting luːs ˈfɪtɪŋ
vratidlo reamer wrench riːmə(r) rentʃ
vrcholový úhel 120 ˚ angle at the vertex 120 edʒ æt ðə ˈvɜː(r)teks 120
vrcholový úhel 136 ˚ angle at the vertex 136 edʒ æt ðə ˈvɜː(r)teks 136
vrtací hlava the drilling head ðə drɪlɪŋ hed
vrtací pouzdra drill bush drɪl bʊʃ
vrtačka buzzer, drill, ˈbʌzə(r), drɪl
vrták drill drɪl
vrtání drilling drɪlɪŋ
vrub  dent dent
vrypová zkouška nick test nɪk test
vřeteno shaft ʃɑːft
vsázka batch bætʃ
vstřikovací stroj injection machine ɪnˈdʒekʃ(ə)n məˈʃiːn
vstřikování plastů plastic injection ˈplæstɪk ɪnˈdʒekʃ(ə)n
vtoková soustava inlet system ˈɪnlət ˈsɪstəm
vybrání hollow ˈhɒləʊ
výdrž resistance rɪˈzɪst(ə)ns
vyhazovač injector ɪnˈdʒektə(r)
výhrubník reamer drill riːmə(r) drɪl
vyhrubování plough outing plaʊ ˈaʊtɪŋ
výchozí bod initial point ɪˈnɪʃ(ə)l pɔɪnt
výkon performance pə(r)ˈfɔː(r)məns
výkovek forged piece fɔː(r)dʒed piːs
výkres sestavení assembly drawing əˈsembli ˈdrɔːɪŋ
výkres výrobní manufacturing drawing ˌmænjʊˈfæktʃərɪŋ ˈdrɔːɪŋ
výlisek molding ˈməʊldɪŋ
výpalky a odřezky slops and scraps slɒp ænd skræps
výrobní linka manufacturing line ˌmænjʊˈfæktʃərɪŋ laɪn
výrobní postup manufacturing process ˌmænjʊˈfæktʃərɪŋ ˈprəʊsesɪs
výrobní postup production processes prəˈdʌkʃ(ə)n ˈprəʊsesɪs
výronek flash flæʃ
výslednice sil force resultant fɔː(r)s rɪˈzʌltənt
vysoká pec blast furnace blɑːst ˈfɜː(r)nɪs
vysokorychlostní obrábění high-speed machining haɪ-spiːd məˈʃiːnɪŋ
výstružník reamer riːmə(r)
vystružování reaming riːmɪŋ
výstředník cam, eccentric wheel kæm, ɪkˈsentrɪk wiːl
výstřižek cutout ˈkʌtaʊt
výška height haɪt
výška zubu depth of tooth depθ əv tuːθ
využitelnost applicability əˈplɪkəbɪləti
využití materiálu při střihání effectivity of cutting process ɪˈfektɪvəti əv ˈkʌtɪŋ ˈprəʊses
vyvložkovat to pack tʊ pæk
vyvrtávačka boring machine ˈbɔːrɪŋ məˈʃiːn
vzdálenost os axis centre   ˈæksɪs ˈsentə(r)
vzorek sample ˈsɑːmp(ə)l



Z
záběr engagement ɪnˈɡeɪdʒmənt
zahlcovací kroužek lantern ring ˈlæntə(r)n rɪŋ
záhlubník countersinking drill kaʊntə(r)ˈsɪŋkɪŋ drɪl
zahlubování recessing, sinking  rɪˈsesɪŋ,ˈsɪŋkɪŋ
základní kov basic metal ˈbeɪsɪk ˈmet(ə)l
základní kružnice basic circle ˈbeɪsɪk sɜː(r)k(ə)l
základová deska baseplate beɪspleɪt
zapichovací způsob grooving method ɡruːvɪŋ ˈmeθəd
zápustka die daɪ
zaražka stop, block stɒp, blɒk
závit thread θred
závitník screw tap skruː tæp
závitová čelist screw die skruː daɪ
závitová hlava threaded head θredid hed
zkouška drátů ohybem wire bending test ˈwaɪə(r) bendɪŋ test
zkouška hlubokotažnosti  deep-drawing test diːp- ˈdrɔːɪŋ test
zkouška tahem tensile test ˈtensaɪl test
zkouška tažnosti elongation test ˈiːlɒŋɡeɪʃ(ə)n test
zkouška trubek rozháněním drifting test drɪftɪŋ test
zkouška tvrdosti hardness test hɑː(r)dnəs test
zkoušky bez porušení materiálu nondestructive testing nɒndɪˈstrʌktɪv ˈtestɪŋ
zkoušky na porušení materiálu rupture test ˈrʌptʃə(r) test
zmetková strana 'not-go'' side nɒt-ɡəʊ saɪd
značení ocelí marking of steel ˈmɑː(r)kɪŋ əv stiːl
zpětná vazba feedback ˈfiːdbæk
zubová mezera tooth space tuːθ speɪs
zubová rozteč tooth pitch tuːθ pɪtʃ
zubový profil tooth contour, tooth form tuːθ ˈkɒntʊə(r),tuːθ fɔː(r)m
zušlechťování refining rɪˈfaɪnɪŋ
Ž
žíhání annealing, lighting ænnɪəlɪŋ, laɪtɪŋ
žíhání homogenizační homogenization annealing həˈmɒdʒənaɪʃ(ə)n  ænnɪəlɪŋ
žíhání jednoduchá single vein ˈsɪŋɡ(ə)l veɪn
žíhání kontaktní contact vein ˈkɒntækt veɪn
žíhání na měkko soft annealing sɒft ænnɪəlɪŋ
žíhání normalizační  normalizing lighting ˈnɔː(r)məlaɪzɪŋ laɪtɪŋ
žíhání rozvětvená branching vein brɑːntʃɪŋ veɪn
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3D coordinate measuring instrument θriːdiː kəʊˈɔː(r)dɪneɪt meʒərɪŋ ˈɪnstrʊmənt 3D souřadnicový měřicí přístroj

A
abradant,  grinding material əˈbreɪdænt, ˈɡraɪndɪŋ məˈtɪəriəl brusivo
abrasive wheel əˈbreɪsɪv wiːl brousný kotouč
abrasive wheel əˈbreɪsɪv wiːl brusný kotouč
abrasives əˈbreɪsɪv abrazivo
absorbed power əbˈzɔː(r)bd  ˈpaʊə(r) příkon
additional materials əˈdɪʃ(ə)nəl  məˈtɪəriəl přídavný materiál
adhesive ədˈhiːsɪv pojivo
admissible hole ədˈmɪsəb(ə)l həʊl tolerovaná díra
air heaters eə(r) hiːtə(r)s ohřívače vzduchu
allowable stress əˈlaʊəb(ə)l stres dovolené napětí
alloy ˈælɔɪ slitina
alpax ælˈpæks silumin
angle at the vertex 120 edʒ æt ðə ˈvɜː(r)teks 120 vrcholový úhel 120 ˚
angle at the vertex 136 edʒ æt ðə ˈvɜː(r)teks 136 vrcholový úhel 136 ˚
angle dimensionig ˈæŋɡ(ə)l daɪˈmenʃ(ə)nɪŋ kótování úhlů
angle of cutting main edge edʒ əv  meɪnˈkʌtɪŋ - edʒ úhel nastavení hlavního ostří
angle of declination edʒ əv dɪˈklaɪneɪʃ(ə)n úhel sklonu 
angle of relief edʒ əv rɪˈliːf úhel hřbetu
angle of the cutting edge ˈæŋɡ(ə)l əv ðə ˈkʌtɪŋ edʒ úhel břitu
angle of wrap edʒ əv ræp úhel opásání
annealing, lighting ænnɪəlɪŋ, laɪtɪŋ žíhání
anvil ˈænvɪl kovadlo
applicability əˈplɪkəbɪləti využitelnost
arc furnace ɑː(r)k ˈfɜː(r)nɪs oblouková pec
assembly drawing əˈsembli ˈdrɔːɪŋ výkres sestavení
atmospheric corrosion ˌætməsˈferɪk kəˈrəʊʒ(ə)n atmosférická koroze
atom ˈætəm atom
austenite ɔːˈstenitə austenit
austenitic grain ɔːˈstenitɪk ɡreɪn austenitické zrno
automation ˌɔːtəˈmeɪʃ(ə)n automatizace  
automation of production ˌɔːtəˈmeɪʃ(ə)n əvprəˈdʌkʃ(ə)n automatizace výroby
axis ˈæksɪs osa
axis centre   ˈæksɪs ˈsentə(r) vzdálenost os
B
ball burnishing bɔːl ˈbɜː(r)nɪʃɪŋ kuličkování
band brake bænd breɪk pásová brzda
band saw bænd sɔː pásová pila
bars bɑː(r)z tyče
baseplate beɪspleɪt základová deska
basic circle ˈbeɪsɪk sɜː(r)k(ə)l základní kružnice
basic metal ˈbeɪsɪk ˈmet(ə)l základní kov
batch bætʃ vsázka
bearing ˈbeərɪŋ průvlak
belt conveyer belt kənˈveɪə(r pásový dopravník
belt drive belt draɪv řemenový převod
belt pulley belt ˈpʊli řemenice
bending moment bendɪŋ ˈməʊmənt ohybový moment
bianitic transformation baɪnitɪk ˌtrænsfə(r)ˈmeɪʃ(ə)n bainitická přeměna
black lead, graphite blæk liːd,ˈɡræfaɪt grafit
blanking die blæŋkɪŋ daɪ prostřihovadlo
blast furnace blɑːst ˈfɜː(r)nɪs vysoká pec
bleeding ˈbliːdɪŋ odvzdušnění
block blɒk blok
block brake blɒk breɪk špalíková brzda
bonded blanks ˌbɒndɪd blæŋks lepené polotovary
boring machine ˈbɔːrɪŋ məˈʃiːn vyvrtávačka
branching vein brɑːntʃɪŋ veɪn žíhání rozvětvená
brass brɑːs mosaz
breaking limit ˈbreɪkɪŋ ˈlɪmɪt mez pevnosti
bridge brɪdʒ můstek
bright finishing braɪt ˈfɪnɪʃɪŋ leštění
broaching brəʊtʃɪŋ protahování
broaching machine brəʊtʃɪŋ məˈʃiːn protahovačka
bronze brɒnz bronz
built-up bɪlt- ʌp nárůstek
bullet ˈbʊlɪt kulička
buzzer, drill, ˈbʌzə(r), drɪl vrtačka



C
calibrating teeth ˈkæləˌbreɪtːɪŋ  tiːːθ kalibrovací zuby
calibre ˈkælɪbə(r) kalibr
calibres ˈkælɪbə(r)s kalibry
calliper gauge ˈkælɪpə(r) ɡeɪdʒ třmenový kalibr
cam kæm vačka
cam, eccentric wheel kæm, ɪkˈsentrɪk wiːl výstředník
carbonate of calcium ˈkɑː(r)bəˌneɪt əv ˈkælsiəm vápenec
carrier ˈkæriə(r) unášeč
case hardening keɪs ˈhɑː(r)d(ə)nɪŋ cementování
cast iron kɑːst ˈaɪə(r)n litina
castellation ˈkæstəˌleɪʃ(ə)n drážkování
casting ˈkɑːstɪŋ odlitek
catalytic muffler ˌkætəˈlɪtɪk ˈmʌflə(r) konvertor
cathode ˈkæθəʊd katoda
cemented carbides səˈmented ˈkɑː(r)bɪdes slinuté karbidy
cementite, iron carbide səˈmentite, ˈaɪə(r)n ˈkɑː(r)baɪde cementit
centre core ˈsentə(r) kɔː(r) jádro
centre lathe ˈsentə(r leɪð hrotový soustruh
centre of gravity ˈsentə(r) əv ˈɡrævəti těžiště
centre pin ˈsentə(r)  pɪn středící čep
ceramic mould səˈræmɪk məʊld keramická forma
circle ˈsɜː(r)k(ə)l kružnice
clamp, clamping device klæmp ,klæmpɪŋ dɪˈvaɪs upínka
clamping force klæmpɪŋ fɔː(r)s upínací síla
clause of program klɔːz əv ˈprəʊɡræm věta programu
clearance fit klɪə(r)ːns fɪt uložení s vůlí
clearence angle klɪə(r)ːns ˈæŋɡ(ə)l úhel hřbetu
climbing ˈklaɪmɪŋ stoupání
close kləʊz těsné
coated electrode kəʊt(ə)d ɪˈlektrəʊd obalená elektroda
cogged ingot kɒɡˈɡed ˈɪŋɡət předvalek
coke kəʊk koks
combination mill ˌkɒmbɪˈneɪʃ(ə)n mɪl polospojita válcovací trať
common point,  nodal point ˈkɒmən pɔɪnt,ˈnəʊd(ə)l pɔɪnt uzlový bod
complete solubility kəmˈpliːt ˈsɒljʊbɪləti úplná rozpustnost
compmonent kəmˈpəʊnənt složka
compound levers ˈkɒmpaʊnd ˈliːvə(r)s pákové mechanismy
compressed air kəmˈpresd eə(r) stlačený vzduch
compression forming kəmˈpreʃ(ə)n fɔː(r)mɪŋ protlačování
concentration ˌkɒns(ə)nˈtreɪʃ(ə)n koncentrace
concentric chuck kənˈsentrɪk tʃʌk univerzální sklíčidlo
cone kəʊn kužel
cone belt kəʊn belt klínový řemen
constriction kənˈstrɪkt(ə)n kontrakce
construction steel kənˈstrʌkʃ(ə)n stiːl konstrukční ocel
contact vein ˈkɒntækt veɪn žíhání kontaktní
continuous control kənˈtɪnjʊəs kənˈtrəʊl souvislé řízení
contours, profiles ˈkɒntʊə(r)s,ˈprəʊfaɪls profily
contractual diagram kənˈtræktʃʊəl ˈdaɪəɡræm smluvní diagram
control system kənˈtrəʊl ˈsɪstəm řídicí systém
control template kənˈtrəʊl ˈtemˌpleɪt kontrolní šablona
conversion pig iron, kənˈvekʃ(ə)n pɪɡ ˈaɪə(r)n ocelárenské železo
cooling ˈkuːlɪŋ ochlazování
cooling curve ˈkuːlɪŋ  kɜː(r)v křivka chladnutí
cooling fluid, coolant kuːlːɪŋ ˈfluːɪd, ˈkuːlənt chladící kapalina
coordinates x, y, z kəʊˈɔː(r)dɪnəts eks, waɪ,zed souřadnice x, y, z
copper ˈkuːpə(r) měď
core box kɔː(r) bɒks jaderník
corrosion kəˈrəʊʒ(ə)n koroze
corrosion macroelement kəˈrəʊʒ(ə)n mækrəʊˈelɪmənt korozní makročlánek
corundum kərundum korund
countersinking drill kaʊntə(r)ˈsɪŋkɪŋ drɪl záhlubník
covalent bond kəʊˌveɪlənt ˈbɒnd kovalentní vazba
crack kræk trhlina
crank mechanism kræŋk ˈmekəˌnɪz(ə)m klikový mechanizmus
critical humidity krɪtɪk(ə)l hjuːˈmɪdəti kritická vlhkost
cryastal lattice ˈkrɪst(ə)l ˈlætɪs krystalová mřížka
crystalline transformation ˈkrɪstəlaɪn ˌtrænsfə(r)ˈmeɪʃ(ə)n překrystalizace
crystallization ˈkrɪstəlaɪzʃ(ə)n krystallizace
cupola ˈkjuːpələ kuplovna
cutout ˈkʌtaʊt výstřižek
cutting ˈkʌtɪŋ řezání
cutting conditions ˈkʌtɪŋ kənˈdɪʃ(ə)n řezné podmínky
cutting fluid ˈkʌtɪŋ ˈfluːɪd řezná kapalina
cutting force ˈkʌtɪŋ fɔː(r)s řezná síla
cutting force ˈkʌtɪŋ fɔː(r)s střižná síla
cutting grinding disc ˈkʌtɪŋ ˈɡraɪndɪŋ dɪsk řezací brousící kotouč
cutting insert, plate ˈkʌtɪŋ  ɪnˈsɜː(r)t břitová destička
cutting nose ˈkʌtɪŋ nəʊz řezná část
cutting plan, cutting schedule ˈkʌtɪŋ plæn, ˈkʌtɪŋ ˈʃedjuːl nástřihový plán
cutting resistance ˈkʌtɪŋ rɪˈzɪst(ə)ns řezný odpor



C
cutting shop ˈkʌtɪŋ ʃɒp střižna
cutting speed ˈkʌtɪŋ spiːd řezná rychlost
cutting teeth ˈkʌtɪŋ tiːːθ řezací zuby
cutting teeth ˈkʌtɪŋ tiːːθ řezné zuby
cutting tool ˈkʌtɪŋ tuːl řezný nástroj
cutting tool ˈkʌtɪŋ tuːl střižný nástroj
cutting-edge side rake ˈkʌtɪŋ - edʒ  saɪd reɪk úhel čela
D
dead melted metal ded meltid ˈmet(ə)l uklidněná ocel
deep-drawing sheet diːp-ˈdrɔːɪŋ ʃiːt hlubokotažný plech
deep-drawing test diːp- ˈdrɔːɪŋ test zkouška hlubokotažnosti
defect imperfection ˈdiːfekt ˌɪmpə(r)ˈfekʃ(ə)n mřížková porucha
deformation ˌdiːfɔː(r)ˈmeɪʃ(ə)n deformace
degree of exactness dɪˈɡriː əv ɪɡˈzæktnəs stupeň přesnosti
degree of freedom dɪˈɡriː əv ˈfriːdəm stupeň volnosti
dent dent vrub
depth depθ hloubka
depth of profile depθ əv ˈprəʊfaɪl hloubka profilu
depth of tooth depθ əv tuːθ výška zubu
detecting sensor dɪˈtektɪŋ ˈsensə(r) dotykové čidlo
determining the number of strokes dɪˈtɜː(r)mɪnɪŋ ðə ˈnʌmbə(r) əv strəʊkz stanovení počtu tahů
devices, preparations dɪˈvaɪsəs, ˌprepəˈreɪʃ(ə)ns přípravky
dial gauge, dial indicator ˈdaɪəl ɡeɪdʒ,ˈdaɪəl ˈɪndɪˌkeɪtə(r) číselníkový úchylkoměr
diameter daɪˈæmɪtə(r) průměr
diameter dimensioning daɪˈæmɪtə(r) daɪˈmenʃ(ə)nɪŋ kótování průměrů
diamond ˈdaɪəmənd diamant
die daɪ zápustka
die casting daɪ ˈkɑːstɪŋ lití pod tlakem
differential ˌdɪfəˈrenʃ(ə)l diferenciál
diffusion mechanism dɪˈfjuːʒ(ə)n ˈmekəˌnɪz(ə)m mechanismus difuze
dimension daɪˈmenʃ(ə)n rozměr
dimension line daɪˈmenʃ(ə)n laɪn čáry kótovací
dimension word daɪˈmenʃ(ə)n  wɜː(r)d rozměrové slovo
dimensionless word daɪˈmenʃ(ə)nles  wɜː(r)d bezrozměrné slovo
direct current [DC] daɪˈrekt ˈkʌrənt [diːsiː] stejnosměrný proud
discard head dɪsˈkɑː(r)d hed nálitek
dislocation ˈdɪləʊˈkeɪʃ(ə)n dislokace
dividinig machine dɪˈvaɪdinɪŋ  məˈʃiːn dělící přístroj
division of material dɪˈvɪʒ(ə)n əv məˈtɪəriəl dělení materiálu
draw bench drɔː bentʃ tažná stolice
drawability ˈdrɔːə(r)əbɪləti tažnost
drawer ˈdrɔːə(r) tažník
drawing ˈdrɔːɪŋ tažení
drawing format ˈdrɔːɪŋ ˈfɔː(r)mæt formáty výkresů
drawing scale ˈdrɔːɪŋ skeɪl měřítko zobrazení
drawing tool ˈdrɔːɪŋ tuːl tažný nástroj
drifting test drɪftɪŋ test zkouška trubek rozháněním
drill drɪl vrták
drill bit drɪl bɪt kopinatý vrták
drill bush drɪl bʊʃ vrtací pouzdra
drilling drɪlɪŋ vrtání
driven shaft ˈdrɪv(ə)n ʃɑːft hnaný hřídel
driving shaft ˈdraɪvɪŋ ʃɑːft hnací hřídel
drope - hardness test drɒp-hɑː(r)dnəs test odrazová zkouška tvdosti
dry machining draɪ məˈʃiːnɪŋ suché obrábění
ductile ˈdʌktaɪl tažný 
durability of the edge ˈdjʊərəb(ə)ləti əv ðə edʒ trvanlivost ostří
dural djʊˈrel dural
dynamic daɪˈnæmɪk dynamické



E
economy curve ɪˈkɒnəmi kɜː(r)v křivka hospodárnosti
eddy-current heating ˈedi-ˈkʌrənt ˈhiːtɪŋ indukční ohřev
edge edʒ břit
edge edʒ hrana
edge edʒ okraj
edge wear edʒ ˌweər opotřebení břitu
effectivity of cutting process ɪˈfektɪvəti əv ˈkʌtɪŋ ˈprəʊses využití materiálu při střihání
elastomors ɪˈlæstːmə(r) elastomery
electric arc ɪˈlektrɪk ɑː(r)k elektrický oblouk
electric gauge ɪˈlektrɪk ɡeɪdʒ elektrická měřidla
electrode ɪˈlektrəʊd elektroda
electrochemical corrosion ɪˈlektrəʊˈkemɪk(ə)l kəˈrəʊʒ(ə)n elektrochemická koroze
electrolysis ɪˌlekˈtrɒləsɪs elektrolýza
electrolyte ɪˈlektrəlaɪt elektrolyt
electromagnetic holding device ɪˌlektrəʊmæɡˈnetɪk ˈhəʊldɪŋ dɪˈvaɪs elektromagnetické upínání
electron ɪˈlektrɒn elektron
electrophoresis ɪˈlektrəʊfəʊrɪˈzɪs elektroforéza
electroplating ɪˈlektrəʊˈpleɪtɪŋ galvanické pokovení
electrospark machining ɪˈlektrəʊspɑː(r)k məˈʃiːnɪŋ elekrotrojiskrové obrábění
elementary cell ˌelɪˈment(ə)ri sel elementární buňka
elongation test ˈiːlɒŋɡeɪʃ(ə)n test zkouška tažnosti
enameling ɪˈnæm(ə)lɪŋ smaltování
engagement ɪnˈɡeɪdʒmənt záběr
equilibrium of forces ˌiːkwɪˈlɪbriəm  əv fɔː(r)s rovnováha sil
equilibrum of system ˌiːkwɪˈlɪbriəm  əv ˈsɪstəm rovnováha soustavy
eutectic juːtekˈtɪk eutektický
eutectic line juːtekˈtɪk laɪn eutektikála
eutectoid juːtekˈtɔɪd eutektoid
evolvent ɪˈvɒlvent evolventa
exact dimension ɪɡˈzækt  daɪˈmenʃ(ə)n přesný rozměr
external thread ɪkˈstɜː(r)n(ə)l θred vnější závit
F
face-centered lattice feɪs-ˈsentə(r)d ˈlætɪs krychlová plošně středěná mřížka
feed of the plate fiːd əv ðə pleɪt posuv plechu
feed,motion work fiːd ,ˈməʊʃ(ə)n wɜː(r)k posuv pracovní
feedback ˈfiːdbæk zpětná vazba
fibre friction ˈfaɪbə(r) ˈfrɪkʃ(ə)n vláknové tření
finishing operations ˈfɪnɪʃɪŋ ˌɒpəˈreɪʃ(ə)ns dokončovací operace
fixed sleeve fɪkst sliːv pevné pouzdro
flame cutting fleɪm ˈkʌtɪŋ řezání plamenem
flash flæʃ výronek
flat flæt rovina
flat out, stop flæt aʊt, stɒp doraz
flattening, rolling ˈflæt(ə)nɪŋ, rəʊlɪŋ válcování
flexible, elastic automatization ˈfleksəb(ə)l, ɪˈlæstɪk ˌɔːtəˈmeɪtɪzaʃ(ə)n pružná automatizace
force fɔː(r)s síla
force couple fɔː(r)s ˈkʌp(ə)l silová dvojice
force resultant fɔː(r)s rɪˈzʌltənt výslednice sil
force system fɔː(r)s ˈsɪstəm soustava sil
forged piece fɔː(r)dʒed piːs výkovek
form cartridge fɔː(r)m ˈkɑː(r)trɪdʒ tvarový náboj
form turning fɔː(r)m ˈtɜː(r)nɪŋ tvarové soustružení
form, shape fɔː(r)m,ʃeɪp forma
forming force fɔː(r)mɪŋ fɔː(r)s tvářecí síla
forming operation fɔː(r)mɪŋ ˌɒpəˈreɪʃ(ə)n tváření
forming surface fɔː(r)mɪŋ ˈsɜː(r)fɪs tváření plošné
foundry pig iron faʊndri pɪɡ ˈaɪə(r)n slévárenské železo
frame saw freɪm  sɔː rámová pila
framework ˈfreɪmwɜː(r)k prutová soustava
free - cutting brass friːˈkʌtɪŋ brɑːs automatová mosaz
friction gearing ˈfrɪkʃ(ə)n ˈɡɪərɪŋ třecí převod
fusing coefficient fjuːzɪŋˌkəʊɪˈfɪʃ(ə)nt součinitel tavný
G
gauge ɡeɪdʒ měrka
gear pinion ɡɪə(r) ˈpɪnjən pastorek
gear wheel ɡɪə(r)wiːl ozubené kolo
gearbox ˈɡɪə(r)ˌbɒks převodovka
'go'' side, ''go'' end ɡəʊ saɪd, ɡəʊ end dobrá strana
grain boundaries ɡreɪn ˈbaʊnd(ə)ris hranice zrn
grinder, grinding machine ˈɡraɪndə(r),ˈɡraɪndɪŋ məˈʃiːn bruska
grinding machine ˈɡraɪndɪŋ məˈʃiːn nástrojařská bruska
grinding, sharpening ˈɡraɪndɪŋ,ˈʃɑː(r)pənɪŋ broušení 
grinding-wheel trueing ˈɡraɪndɪŋ-wiːl troooenɪŋ orovnávání kotoučů
grit blasting ɡrɪt blɑːstɪŋ otryskávání
grooving method ɡruːvɪŋ ˈmeθəd zapichovací způsob
group device ɡruːp dɪˈvaɪs skupinová příprava
gun-barrel drill ɡʌn-ˈbærəl.drɪl dělový vrták



H
handler, handling equipment ˈhændlə(r), ˈhændlɪŋ ɪˈkwɪpmənt manipulátor
hard automatization hɑː(r)d ˌɔːtəˈmeɪtɪzaʃ(ə)n tvrdá automatizace
hard machinig hɑː(r)d məˈʃiːnɪŋ tvrdé obrábění
hard metal hɑː(r)d ˈmet(ə)l tvrdokov
hardenability ˈhɑː(r)d(ə)nəbɪləti kalitelnost
hardenability ˈhɑː(r)d(ə)nəbɪləti prokalitelnost
hardened sheet metal ˈhɑː(r)d(ə)nd ʃiːt ˈmet(ə)l kalený plech
hardened steel ˈhɑː(r)d(ə)nd stiːl kalená ocel
hardening ˈhɑː(r)d(ə)nːɪŋ kalení
hardening environment ˈhɑː(r)d(ə)nːɪŋ ɪnˈvaɪrənmənt kalící prostředí
hardness hɑː(r)dnəs tvrdost
hardness test hɑː(r)dnəs test zkouška tvrdosti
hardness tester hɑː(r)dnəs ˈtestə(r) tvrdoměr
head circle hed ˈsɜː(r)k(ə)l hlavová kružnice
hearth hɑː(r)θ rozpor
heat hiːt ohřev
heat hiːt teplo
heat treatment hiːt ˈtriːtmənt tepelné zpracování
height haɪt výška
helical teeth tiːːθ šikmé zuby
hexagonal lattice ˈheksəɡənæl ˈlætɪs šesterečná  mřížka
high-speed machining haɪ-spiːd məˈʃiːnɪŋ vysokorychlostní obrábění
hobbing cutters hɒbːɪŋ ˈkʌtə(r odvalovací fréza
holder ˈhəʊldə(r) držák
holder ˈhəʊldə přidržovač
hole dimensioning həʊl daɪˈmenʃ(ə)nɪŋ kótování děr
hollow ˈhɒləʊ vybrání
homogenization annealing həˈmɒdʒənaɪʃ(ə)n  ænnɪəlɪŋ žíhání homogenizační
hone abrading process həʊn əˈbreɪdɪŋ ˈprəʊses honování
horizontal ˌhɒrɪˈzɒnt(ə)l vodorovná
hydraulic clamping haɪˈdrɔːlɪk klæmpːɪŋ hydraulické upínání
hypereutectic haɪpə(r)juːtekˈtɪk nadeutektická
CH
charcoal main settings of edge ˈtʃɑː(r)ˌkəʊl meɪn ˈsetɪŋ əv edʒ úhel hlavního nastavení ostří
charcoal secondary settings of edge ˈtʃɑː(r)ˌkəʊl ˈsekənd(ə)ri ˈsetɪŋ əv edʒ úhel vedlejšího nastavení ostří
chemical corrosion ˈkemɪk(ə)l kəˈrəʊʒ(ə)n chemická koroze
chemical-heat treatment ˈkemɪk(ə)l-hiːt ˈtriːtmənt chemicko-tepelné zpracování
chill casting tʃɪl ˈkɑːstɪŋ kokilové lití
chuck tʃʌk sklíčidlo
chucking head tʃʌkɪŋ hed upínací hlava
chucking hole, clamping hole tʃʌkɪŋ həʊl, klæmpɪŋ həʊl upínací otvor
I
inclination angle of the blade ˌɪŋklɪˈneɪʃ(ə)n edʒ əv ðə bleɪd úhel sklonu ostří
inclined plane ɪnˈklaɪnd pleɪn nakloněná rovina
indication ˌɪndɪˈkeɪʃ(ə)n označení stran
indissolibility ˌɪndɪˈsɒəbɪləti nerozpustnost
industrial robot ɪnˈdʌstriəl rəʊbɒt průmyslový robot
infeed ɪnfiːd přísuv
informations ˌɪnfə(r)ˈmeɪʃ(ə)ns informace
ingot ˈɪŋɡət ingot
inhibitor ɪnˈhɪbɪtə(r) inhibitor
initial point ɪˈnɪʃ(ə)l pɔɪnt výchozí bod
injection machine ɪnˈdʒekʃ(ə)n məˈʃiːn vstřikovací stroj
injector ɪnˈdʒektə(r) vyhazovač
inlet system ˈɪnlət ˈsɪstəm vtoková soustava
insert ɪnˈsɜː(r)t vložka
interference fit /ˌɪntə(r)ˈfɪərəns fɪt uložení s přesahem
intermediate phase ˌɪntə(r)ˈmiːdiət feɪz intermediální fáze
internal defect ɪnˈtɜː(r)n(ə)l ˈdiːfekt vnitřní vada
internal thread ɪnˈtɜː(r)n(ə)l θred vnitřní závit
interstitial ˌɪntə(r)ˈstɪʃ(ə)l intersticialni
ionic bond aɪˈɒnɪk bɒnd iontová vazba
L
lamella leɪmlɑː lamela
lantern ring ˈlæntə(r)n rɪŋ zahlcovací kroužek
lap læp lapování
laping trap læpɪŋ træp lapovací past
laser ˈleɪzə(r) laser
lead liːd olovo
lead-acid composition liːd-ˈæsɪd  ˌkɒmpəˈzɪʃ(ə)n olověné kompozice
length correction leŋθ kəˈrekʃ(ə)n korekce délková
limit of elasticity ˈlɪmɪt  əv ˌiːlæˈstɪsəti mez pružnosti
liquid alloy ˈlɪkwɪd ˈælɔɪ tavenina
liquidus ˈlɪkwɪdəs likvidus
location base ləʊˈkeɪʃ(ə)n beɪs ustavovací základna
loose fitting luːs ˈfɪtɪŋ volné kování
lower bainit ˈləʊə(r) baɪnit dolní bainit



M
machinability məˈʃiːnəbɪləti obrobitelnost
machine time məˈʃiːn taɪm strojní čas
machining məˈʃiːnɪŋ obrábění
machining məˈʃiːnɪŋ opracování
machining allowance məˈʃiːnɪŋ  əˈlaʊəns přídavky na obrábění
machining line məˈʃiːnɪŋ laɪn obráběcí linka
main movement meɪn ˈmuːvmənt hlavní pohyb
manufacturing drawing ˌmænjʊˈfæktʃərɪŋ ˈdrɔːɪŋ výkres výrobní
manufacturing line ˌmænjʊˈfæktʃərɪŋ laɪn výrobní linka
manufacturing process ˌmænjʊˈfæktʃərɪŋ ˈprəʊsesɪs výrobní postup
marking of steel ˈmɑː(r)kɪŋ əv stiːl značení ocelí
marquenching mɑː(r)knʃɪŋ termální kalení
martensitic transformation ˈmɑː(r)tɪnsɪtɪk ˌtrænsfə(r)ˈmeɪʃ(ə)n martenzitická přeměna
material məˈtɪəriəl materiál
material hardness  məˈtɪəriəl hɑː(r)dnəs tvrdost materiálu
material rolling məˈtɪəriəl rəʊlɪŋ válcování materiálu
mechanical gauges mɪˈkænɪk(ə)l ɡeɪdʒis mechanická měřidla
mechanical machining mɪˈkænɪk(ə)l məˈʃiːnɪŋ mechanické obrábění
mechanical properties of the material mɪˈkænɪk(ə)l ˈprɒpə(r)tis əv ðə məˈtɪəriəl mechanické vlastnosti materiálu
mechanical test mɪˈkænɪk(ə)l test mechanické zkouška
mechanization ˈmekənaɪzaʃ(ə)n mechanizace
melting curve ˈmeltɪŋ kɜː(r)v křivka tání
metal bond ˈmet(ə)l ˈbɒnd kovová vazba
metal machining ˈmet(ə)l məˈʃiːnɪŋ strojní obrábění kovů
metal sheet ˈmet(ə)l ʃiːt plechy
metallization ˈmet(ə)laɪ ʃ(ə)n metalizace
metallurgical semi-finished products məˈtælə(r)dʒiˈkæl semi-ˈfɪnɪʃt ˈprɒdʌkts hutní polotovary
metastable diagram metəˈsteɪb(ə)l ˈdaɪəɡræm metastabilní diagram
method of measurement ˈmeθəd əv ˈmeʒə(r)mənt metody měření
metric thread ˈmetrɪk θred metrický závit
micrometer maɪkrəʊˈmiːtə(r mikrometr
millimetre mɪlɪˈmiːtə(r milimetr
milling mɪllɪŋ frézování
milling cutter mɪllɪŋ ˈkʌtə(r fréza
milling machine mɪllɪŋ məˈʃiːn frézka
model ˈmɒd(ə)l model
modular cutter ˈmɒdjʊlə(r) kʌtə(r) modulová fréza
modular device ˈmɒdjʊlə(r) dɪˈvaɪs stavebnicový přípravek
module ˈmɒdjuːl modul
module of teeth ˈmɒdjuːl əv tiːːθ modul ozubení
molding ˈməʊldɪŋ výlisek
moment of torsion ˈməʊmənt  əv ˈtɔː(r)ʃ(ə)n kroutící moment
monocrystal mɒnəʊˈkrɪst(ə)l monokrystal
monomer ˈmɒnəmə(r) monomer
mould məʊld slévárenská forma
N
nanomaterials nænəʊməˈtɪəriəls nanomateriály
nanoparticle nænəʊˈpɑː(r)tɪk(ə)ls nanočástice
needle ˈniːd(ə)l jehlice
neutron ˈnjuːtrɒn neutron
new directions in machining njuː dɪˈrekʃ(ə)ns ɪn məˈʃiːnɪŋ nové směry ve strojírenské technologii
nick test nɪk test vrypová zkouška
nitrogen hardening ˈnaɪtrədʒ(ə)n ˈhɑː(r)d(ə)nɪŋ nitridování
non- ferrous metals nɒn-ˈferəs ˈmet(ə)l neželezné kovy
nondestructive testing nɒndɪˈstrʌktɪv ˈtestɪŋ zkoušky bez porušení materiálu
non-ferrous metals nɒn-ˈferəs ˈmet(ə)lz barevné kovy
norm nɔː(r)m normativ
normalizing lighting ˈnɔː(r)məlaɪzɪŋ laɪtɪŋ žíhání normalizační
nose angle nəʊz edʒ úhel špičky
'not-go'' side nɒt-ɡəʊ saɪd zmetková strana
notching plan ˈnʌθɪŋ plæn nástřihový plán
numerical, digital signal njuːˈmerɪk(ə)l, ˈdɪdʒɪt(ə)l ˈsɪɡn(ə)l číslicový signál
nut screw tap nʌt skruː tæp maticový závitník
O
open-hearth furnace ˈəʊpən - hɑː(r)θ ˈfɜː(r)nɪs martinská pec
opening material ˈəʊp(ə)nɪŋ məˈtɪəriəl ostřivo
operation ˌɒpəˈreɪʃ(ə)n operace
optical gauges ˈɒptɪk(ə)l ɡeɪdʒəs optická měřidla
orthogonal plane ɔː(r)ˈθɒɡən(ə)l  pleɪn rovina ortogonální



P
panel planer ˈpæn(ə)l ˈpleɪnə(r) hoblovka
parallel milling ˈpærəlel mɪllɪŋ sousledné frézování
partial solubility ˈpɑː(r)ʃ(ə)l ˈsɒljʊb(ə)ləti částečná rozpustnost
parting off ˈpɑː(r)tɪŋ ɒf upichování
passivation of metal ˈpæsɪveɪʃ(ə)n ɒv ˈmet(ə)l pasivace kovu
pattenting ˈpeɪt(ə)ntɪŋ patentování
pearlite pɜː(r)llaɪ perlit
pearlite transformation pɜː(r)llaɪ ˌtrænsfə(r)ˈmeɪʃ(ə)n perlitická přeměna
performance pə(r)ˈfɔː(r)məns výkon
peripheral land pəˈrɪf(ə)rəl lænd fazetka
phase feɪz fáze
phase mixture feɪz ˈmɪkstʃə(r) směs fází
phosphating fɒsfeɪtɪŋ fosfátování
pig iron, raw iron pɪɡ ˈaɪə(r)n, rɔː aɪə(r)n surové železo
pilot part ˈpaɪlət pɑː(r)t vodící část
pins pɪnz trny
pipes paɪpz trubky
pitch pɪtʃ rozteč
pitch circle pɪtʃ  ˈsɜː(r)k(ə)l roztečná kružnice
plain of the back pleɪn əv ðə bæk rovina zadní
plain of the edge pleɪn əv ðə edʒ rovina ostří
planing pleɪnɪŋ hoblování
planter hole ˈplɑːntə(r) həʊl sázecí otvor
plastic injection ˈplæstɪk ɪnˈdʒekʃ(ə)n vstřikování plastů
plastics plæstɪks plasty
plough outing plaʊ ˈaʊtɪŋ vyhrubování
pneumatic clamping njuːˈmætɪk klæmpɪŋ pneumatické upínání
pneumatic gauge njuːˈmætɪk ɡeɪdʒ pneumatická měřidla
point corrosion pɔɪnt kəˈrəʊʒ(ə)n bodová koroze
points, tips pɔɪnts, tɪps hroty
poldi - hammer ˈpəʊldi-ˈhæmə(r) poldi kladívko
polished surface ˈpɒlɪʃt ˈsɜː(r)fɪs leštěný povrch
polisher ˈpɒlɪʃːə(r) leštička
polishing disc ˈpɒlɪʃɪŋ dɪsk leštící kotouč
polishing paste ˈpɒlɪʃɪŋ peɪst leštící pasta
polycrystalline pɒliˈkrɪstəlaɪn polykrystal
polymorphic ˌpɒliˈmɔː(r)fɪk polymorfni
polyreaction pɒliriˈækʃ(ə)n polyreakce
poppet head ˈpɒpɪt hed koník
porosity ˈpɔːrəsiti pórovitost
powder metallurgy ˈpaʊdə(r) məˈtælə(r)dʒi prášková metalurgie
preparation ˌprepəˈreɪʃ(ə)n přípravek
press pres lis
press ram pres ræm beran lisu
priority praɪˈɒrəti přednost
probe prəʊb sonda
production processes prəˈdʌkʃ(ə)n ˈprəʊsesɪs výrobní postup
protective atmosphere prəˈtektɪv ˈætməsˌfɪə(r) ochranná atmosféra
proton ˈprəʊtɒn proton
pulling power ˈpʊlɪŋ ˌpaʊə(r) tažná síla
punched tape pʌntʃed teɪp děrná páska
pyramid ˈpɪrəmɪd jehlan
Q
quick clamping  matrix kwɪk klæmpɪŋ ˈmeɪtrɪks rychloupínací matice
quick clamping screw kwɪk klæmpɪŋ skruː rychloupínací šroub
quick feed kwɪk rychloposuv



R
radial plane ˈreɪdiəl  pleɪn radiální rovina
radius ˈreɪdiəs poloměr
radius correction ˈreɪdiəsˈrekʃ(ə)n korekce poloměrová
ram, power hammer ræm, ˈpaʊə(r)ˈhæmə(r) buchar
reactoplastic riˈæktəˈplæstɪk reaktoplast
real elongation rɪəl ˈiːlɒŋɡeɪʃ(ə)n skutečné prodloužení
reamer riːmə(r) výstružník
reamer drill riːmə(r) drɪl výhrubník
reamer wrench riːmə(r) rentʃ vratidlo
reaming riːmɪŋ vystružování
recessing, sinking  rɪˈsesɪŋ,ˈsɪŋkɪŋ zahlubování
recrystallization riːkrɪstəlazaʃ(ə)n rekrystalizace
rectangular control rekˈtæŋɡjʊlə(r) kənˈtrəʊl pravoúhlé řízení
refining rɪˈfaɪnɪŋ zušlechťování
refracted hardening rɪˈfræktə(r)d ˈhɑː(r)d(ə)nɪŋ lomené kalení
relative elongation ˈrelətɪv ˈiːlɒŋɡeɪʃ(ə)n poměrné prodloužení
replacement, substitution rɪˈpleɪsmənt, ˌsʌbstɪˈtjuːʃ(ə)n substituce
resistance rɪˈzɪst(ə)ns výdrž
rev rev otáčka
revolving turret rɪˈvɒlvɪŋ  ˈtʌrɪt revolverová hlava
roller burnishing ˈrəʊlə(r) ˈbɜː(r)nɪʃɪŋ válečkování
roller conveyer ˈrəʊlə(r) kənˈveɪə(r) válečkový dopravník
roller gauge ˈrəʊlə(r) ɡeɪdʒ válečkový kalibr
roller chain ˈrəʊlə(r) tʃeɪn válečkový řetěz
rolling mill rəʊlɪŋ mɪl válcovací stolice
rolls rəʊlz válce
roughness rʌfnəs drsnost
roundel raʊndəl rondel
rupture test ˈrʌptʃə(r) test zkoušky na porušení materiálu



S
salt bath sɔːlt bɑːθ solná lázeň
sample ˈsɑːmp(ə)l vzorek
sand mould sænd məʊld písková forma
saw band sɔː bænd pilový pás
saw blade sɔː bleɪd pilový list
saw blades sɔː bleɪds pilový kotouč
scissor platform ˈsɪzə(r) ˈplætˌfɔː(r)m střižnice
scleroscope skləˈrəʊskəʊp skleroskop
screw die skruː daɪ závitová čelist
screw tap skruː tæp závitník
seamless pipe ˈsiːmləs paɪp bezešvé trubky
section ˈsekʃ(ə)n úsek
sections ˈsekʃ(ə)nz úseky
self-tipping skip self- ˈtɪpɪŋ skɪp skip
semi-finished product semi-ˈfɪnɪʃt ˈprɒdʌkt polotovar
semi-finished products semi-ˈfɪnɪʃt ˈprɒdʌkts polotovary
serial production ˈsɪəriəl prəˈdʌkʃ(ə)n sériová výroba
setting angel of the main blade  ˈsetɪŋ edʒ əv ðə meɪn bleɪd úhel nastavení hlavního ostří
shaft ʃɑːft vřeteno
shaping ʃeɪpːɪŋ obrážení
shaving ˈʃeɪvɪŋ ševingování
shear ʃɪə(r) střižný 
shearing ˈʃɪərɪŋ stříhání
shearing stress ˈtɔː(r)ʃ(ə)nə)l  stres namáhání smykem
sheet metal strip ʃiːt ˈmet(ə)l strɪp pás plechu
sheet panel ʃiːt ˈpæn(ə)l tabule plechu
shell [reamr] sleeve ʃel[riːmə(r)] sliːv nástrčné pouzdro
shift, feed motion ʃɪft,fiːd,ˈməʊʃ(ə)n posuv
shrinking ˌʃrɪŋkɪŋ sražení 
side movement saɪd ˈmuːvmənt vedlejší pohyb
single vein ˈsɪŋɡ(ə)l veɪn žíhání jednoduchá
single-purpose machine ˈsɪŋɡ(ə)l-ˈpɜː(r)pəs məˈʃiːn jednoúčelový stroj
single-purpose tool ˈsɪŋɡ(ə)l-ˈpɜː(r)pəs tuːl jednoúčelový nástroj
sintered blanks ˈsɪntərid  blæŋkz slinuté polotovary
slag slæɡ struska
sliding friction ˌslaɪdɪŋ ˈfrɪkʃ(ə)n smykové tření
sliding gauge ˌslaɪdɪŋ  ɡeɪdʒ posuvné měřítko
slope of front side sləʊp əv frʌnt saɪd rovina největšího spádu čela
slops and scraps slɒp ænd skræps výpalky a odřezky
slotting machine slɒtˌtɪŋ məˈʃiːn obrážečka
soft annealing sɒft ænnɪəlɪŋ žíhání na měkko
solder ˈsɒldə(r) pájka
soldering blanks ˈsɒldərɪŋ  blæŋks pájené polotovary
solid phase ˈsɒlɪd feɪz tuhá fáze
solid solution ˈsɒlɪd səˈluːʃ(ə)n tuhý roztok
solidus sɒlɪdʊs solidus
solubility ˈsɒljʊbɪləti rozpustnost
sorbite ˈsɔː(r)bɪt sorbit
sorting machines sɔː(r)tɪŋ məˈʃiːnz třídící automaty
spatially-centered latice ˈspeɪʃ(ə)lli -ˈsentə(r)d ˈlætɪs krychlová prostorově středěná mřížka
special finishing operation ˈspeʃ(ə)l ˈfɪnɪʃɪŋ ˌɒpəˈreɪʃ(ə)n speciální dokončovací operace
spiral drill ˈspaɪrəl drɪl šroubovitý vrták
splint splɪnt tříska
spring sprɪŋ pero
sprinkling ˈsprɪŋklɪŋ stříkání
sprocket ˈsprɒkɪt řetězové kolo
stability stəˈbɪləti stabilita 
stabilized diagram ˈsteɪbəlaɪzəd ˈdaɪəɡræm stabilní diagram
stalk stɔːk stopka
static ˈstætɪk statické
steel stiːl ocel
steel grades stiːl ɡreɪdz třídy ocelí
step step krok
stick stɪk kolík
stool stuːl lícní deska
stop, block stɒp, blɒk zaražka
straight connection streɪt kəˈnekʃ(ə)n rovnoboké spojení
straight teeth streɪt  tiːːθ přímé zuby
strength streŋθ pevnost
strip strɪp lišta
stripper ˈstrɪpə(r) stírač
strips, straps strɪps,stræps pásy
structure ˈstrʌktʃə(r) struktura
superfinish suːpə(r) ˈfɪnɪʃ superfiniš
support səˈpɔː(r)t opěrka
supports səˈpɔː(r)ts opěrky
surface roughness ˈsɜː(r)fɪs rʌfnəs drsnost povrchu
surface speed ˈsɜː(r)fɪs spiːd obvodová rychlost
system ˈsɪstəm soustava
system of dimension lines ˈsɪstəm əv daɪˈmenʃ(ə)n laɪnz soustava kót



T
table ˈteɪb(ə)l tabulka
taper reamer ˈteɪpə(r) riːmə(r) kuželový výstružník
tapered shank ˈteɪpə(r)d ʃæŋk kuželová stopka
tearability teə(r)əbɪləti protahovost
technical lettering ˈteknɪk(ə)l ˈletərɪŋ technické písmo
technical standards ˈteknɪk(ə)l ˈstændə(r)dz technické normy
technological additions ˌteknəˈlɒdʒɪk(ə)l əˈdɪʃ(ə)nz technologické přídavky
technological pallet ˌteknəˈlɒdʒɪk(ə)l ˈpælət technologická paleta
technological properties ˌteknəˈlɒdʒɪk(ə)l ˈprɒpə(r)tiz technologické vlastnosti
technological signal ˌteknəˈlɒdʒɪk(ə)l  sɪɡn(ə)l technologický signál
technological test ˌteknəˈlɒdʒɪk(ə)l test technologické zkoušky
temperature ˈtemprɪtʃə(r) teplota
tempering ˈtempə(r)ɪŋ popouštění
templates ˈtemˌpleɪtz šablony
tensile test ˈtensaɪl test zkouška tahem
tensional stress ˈtenʃ(ə)nə)l    stres namáhání tahem
termination ˌtɜː(r)mɪˈneɪʃ(ə)n úkon
ternary tɜː(r)næri ternární
the drilling head ðə drɪlɪŋ hed vrtací hlava
the structure of  anonequilibrium ðə ˈstrʌktʃə(r) ɒv əˈnɒnˌiːkwɪˈlɪbriəm nerovnovážná struktura
the structure of a steady ðə ˈstrʌktʃə(r) əv e ˈstedi rovnovážná struktura
thermoplastics ˈθɜː(r)məˈplæstɪk termoplasty
thread θred závit
thread dimensioning  θred daɪˈmenʃ(ə)nɪŋ kótování závitů
thread forming θred fɔː(r)mɪŋ tváření závitů
threaded head θredid hed závitová hlava
throat θrəʊt kychta
through hole θruː həʊl průchozí díra
thrust check θrʌst tʃek kontrola na tah
tie beam taɪ biːm kleština
tin composition tɪn ˌkɒmpəˈzɪʃ(ə)n cínové kompozice
tin solder tɪn ˈsɒldə(r) cínová pájka
title block ˈtaɪt(ə)l popisové pole
to pack tʊ pæk vyvložkovat
tolerance ˈtɒlərəns tolerance
tolerance designation ˈtɒlərəns ˌdezɪɡˈneɪʃ(ə)n toleranční značka
tolerance zone ˈtɒlərəns zəʊn toleranční pole
tool angel tuːl ˈeɪndʒ(ə)l nástrojový úhel
tool angles tuːl ˈeɪndʒ(ə)ls nástrojové úhly
tool plane tuːl pleɪn nástrojová rovina
tool steel tuːl stiːl nástrojová ocel
tooth contour, tooth form tuːθ ˈkɒntʊə(r),tuːθ fɔː(r)m zubový profil
tooth pitch tuːθ pɪtʃ zubová rozteč
tooth space tuːθ speɪs zubová mezera
torsional stress stres namáhání krutem
trace of  plain treɪs əv pleɪn stopa roviny
transference number ˈtrænsf(ə)rəns  ˈnʌmbə(r převodové číslo
transition fit trænˈzɪʃ(ə)n fɪt uložení přechodné
transverse spring ˌtrænzˈvɜː(r)s sprɪŋ pero příčné
trumbling trʌmblɪŋ omílání
turning ˈtɜː(r)nɪŋ soustružení
turning blade ˈtɜː(r)nɪŋ bleɪd soustružnický nůž
turning lathe ˈtɜː(r)nɪŋ leɪð soustruh
two-scale, binary tuːskeɪl, ˈbaɪnəri binární
U
ultimate strength ˈʌltɪmət streŋθ mez únosnosti
ultrasonic machining ˌʌltrəˈsɒnɪk məˈʃiːnɪŋ obrábění ultrazvukem
ultrasound ˈʌltrəˌsaʊnd ultrazvuk
undereutectic ˈʌndə(r)juːtekˈtɪk podeutektická
unit construction machine ˈjuːnɪt kənˈstrʌkʃ(ə)n məˈʃiːn stavebnicový stroj 
universal device ˌjuːnɪˈvɜː(r)s(ə)l dɪˈvaɪs univerzální přípravek
unnormalized semi-finished products ʌnˈnɔː(r)məlaɪz semi-ˈfɪnɪʃt ˈprɒdʌkts nenormalizované polotovary
upcut milling ʌpkʌt mɪllɪŋ nesousledné frézování
upper bainit ˈʌpə(r)baɪnit horní bainit
V
vacancy of the lattice ˈveɪkənsi əv ðə ˈlætɪs vakance mřížky
vacuum metal coating ˈvækjʊəm ˈmet(ə)l ˈkəʊtɪŋ vakuové pokovení
vertical ˈvɜː(r)tɪk(ə)l svislá
view- finder vjuː-ˈfaɪndə(r) hledáček



W
water jet ˈwɔːtə(r) dʒet vodní paprsek
wear and tear ˌweər ən ˈteə(r) opotřebení
weld pool weld puːl svarová lázeň
weldability weldəbɪləti svařitelnost
welding torch weldɪŋ tɔː(r)tʃ svařovací hořák
weldment weldˈment svařenec
well, crucible wel,ˈkruːsəb(ə)l nístěj
width wɪdθ šířka
wire bending test ˈwaɪə(r) bendɪŋ test zkouška drátů ohybem
wire-drawing frame ˈwaɪə(r)-ˈdrɔːɪŋ freɪm drátotah
wires ˈwaɪə(r)s dráty
witness line ˈwɪtnəs laɪn čáry vynášecí
workpiece wɜː(r)kpiːs obrobek
X
X- ray eks- reɪ RTG záření
Y
yield strength jiːld streŋθ mez kluzu


