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acetylene acetilén
acetylene bottle acetilénpalack [hegeszt]

acetylene cylinder acetilénpalack
[hegeszt]

AC generator váltakozóáramú generátor
acid
resistance savállóság
abrasion kopás
acid-resisting
steel saválló acél [koh]
abrasion resistance kopásállóság [műacoustic
flow
meter
akusztikai áramany]
lásmérő
[áramt]
abrasive köszörűszemcse típusa
acoustics akusztika [áramt]
abrasive powder csiszolópor
acrylic plexiüveg, polimetil-metakrilát
abscissa axis x tengely
absolute pressure abszolút nyomás acrylic glass plexiüveg, polimetil-me
takrilát
[áramt]
active
flank működő fogfelület [hajt]
absorb elnyel
active
laser
medium aktív közeg
absorption abszorbció
active
medium
aktív közeg
absorption coefficient elnyelési fok
actual
pressure
ellenőrző nyomás
AC (alternating current) generator
[mér
t
ech]
váltóáramú dinamó [autó]
AC arc-welding váltakozóáramú ívhe- actual profile valóságos profil
actual surface valóságos felület
gesztés [hegeszt]
acute angle hegyesszög
accelerate gyorsul [áramt]
accelerated motion gyorsuló mozgás adapter sleeve kúpátalakító hüvely
acceleration of gravity nehézségi [furatmegm], szorító- és lehúzóhüvely
[gépel]
gyorsulás
addendum
fejmagasság [hajt]
acceleration vector diagram gyorsuaddendum
modification
fogaskerék
lásábra
módosítása
[hajt]
accelerator gyorsító
addendum modification coefficient
accelerator pedal gázpedál [autó]
acceptance inspection átvételi ellen- profileltolási tényező
addendum modification shift profil
őrzés
eltolás [hajt]
acceptor akceptor
addendum
of tooth fogfej [hajt]
accessory tartozék [autó]
additional
adjustable
support beveaccess ramp feljáró [földm]
zető
ülék
[forg]
accordion door harmonikaajtó [közlek]
accumulator akkumulátor, nyomás- adhesion adhézió, tapadás [építőip]
adhesive ragasztóanyag [önt]
tároló [kovács]
accuracy class hibaosztály, pontossá- adiabatic line adiabatikus görbe [hőkez]
gi osztály

adiabatic process
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adiabatic process adiabatikus folyamat [áramt; hőkez]
adjoining profile ráfekvő profil
adjoining surface ráfekvő felület
adjust beállít, beszabályoz
adjustable bearing állítható csapágy
[autó]

adjustable contact szabályozható
érintkező
adjustable spanner franciakulcs
adjustable straight guide állítható
vonalzó [eszterg]
adjustable support állítható ülék [forg]
adjustable timing gear fokolókerék
[autó]

adjustable wrench franciakulcs
adjuster állító
adjusting screw állítócsavar [autó],
szabályozócsavar [hegeszt]
adjusting spring beállítórugó
adjustment beállítás [autó], beszabályozás
adjustment of preignition előgyújtás
beállítása [autó]
admixture adalék
adobe vályog [épany]
advance előgyújtást növel [autó]
aerator levegőztető berendezés
aerial antenna
aeroacoustics aeroakusztika [áramt]
aerodynamic aerodinamikai [áramt]
aerodynamic controller aerodinamikus vezérlő [áramt]
aerodynamic lift aerodinamikai felhajtóerő [áramt]
aerodynamics aerodinamika [áramt]
aerofoil szárnyprofil, szárnyszelvény
[áramt]

aerugo rézrozsda
ageing öregedés, öregítés [hőkez]

aggregate halmazállapot [áramt]
ahead előre [autó]
aileron csűrőlap
air levegő [autó]
air-actuated friction clutch pneumatikus tengelykapcsoló [gépel]
airbag légzsák [bány]
air chamber levegőkamra [önt]
air chipper pneumatikus véső [önt]
air conditioning légkondicionáló
air cooler léghűtő [filmgy]
air cooling léghűtés [bány], levegőhűtés [önt]
air-current légáram [bány]
air curtain légfüggöny [áramt]
air cylinder légtartály [kovács]
air distributor légelosztó [önt]
air escape valve légtelenítő szelep
[önt]

air filter légszűrő [földm], levegőszűrő
[autó]

air-flow légáram [bány]
airfoil szárnyprofil, szárnyszelvény
[áramt]

air gap légrés [autó]
air gate légző [önt]
air hammer légnyomásos kalapács
airless-injection Diesel engine befecskendezéses Diesel-motor [motor]
air line légvezeték
air nozzle porlasztófúvóka
air-operated clamping device pneumatikus szorítókészülék [forg]
airplane repülőgép
air pollution légszennyezés
air pusher légszivattyú
air receiver légtartály [kovács]
airscrew légcsavar [közlek]
air shaft légakna [bány]
airtight légmentes

