
Ukázka 1 eština - ruština 
 
Obalená elektroda pro sva ování nelegovaných a nízkolegovaných ocelí. Používá se pro 
všechny polohy sva ování s výjimkou polohy shora dol . Obal se sníženou navlhavostí 
poskytuje houževnatý svarový kov odolný proti praskavosti s nízkým obsahem vodíku. 
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Zkouška porózity návaru se provádí na stejném vzorku, jako zkouška tvrdosti. Na 
opracovaném povrchu o minimální ploše 50 cm2 m že být max. 1 pór o pr ru 
1,0 mm a hloubce 0,5 mm. Koncové krátery se pro posuzování etnosti neuvažují. 

i zkoušce barevnou kapilární metodou, nesmí být žádné viditelné indikace. 
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Ukázka 2 eština – angli tina 
 
Spojení t lesa s litým t menem je provedeno dvoudílnou objímkou pomocí dvou 
imbusových šroub  a pružných podložek . Ucpávka je napln na šesti t snicími kroužky a 
v její spodní ásti je nerezový ucpávkový kroužek, který slouží jako doraz pro horní 
polohu v etene a také pro vyjímání ucpávkové nápln  prost ednictvím hlavy v etene p i 
demontáži ventilu. Ucpávka je stla ena ucpávkovým víkem pomocí dvou šroub  s T-
hlavou uchycených na osazení t menu.  
 
Body  –  cast  yoke  joint  is  secured  by  the  two-piece  sleeve  with  the  help  of  two  inbus  
screws and flexible lock washers. The gland packing is filled with six gaskets with a steel 
packing ring in its lower part, serving as a stop for the top position of the stem, and also 
for the removal of the packing through the stem head during the valve dismantling. The 
gland packing is pressed by the gland follower with two T-head bolts attached to the yoke 
shoulder. 
 
Ukázka 3 eština – ukrajinština 
 
Dodávka prací a služeb – projekt ***, Ukrajina. Etapa 2-3 rekonstrukce závodu 
metalurgie – rozší ení a rekonstrukce Energocentra/ 2009-2010/. Využití projek ních a 
technologických kapacit s cílem p ipravit technologické návrhy na rekonstrukci 
Energocentra, napojení dodávek tepla do municipální sít . Paroplynový cyklus, 
instalovaný výkon turbin cca 160 MW.P íprava technologických výpo  a návrh ešení. 



Pomoc p i vyhotovení postup  tlakových zkoušek vodou a párou a technologie svá ení 
ruských materiál . 
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