
Tezaurus pre oblasť celulózo‐papierenského priemyslu 10. október 2017

TS ‐ tematická skupina  P‐ použi     PP ‐ použi pre   
ŠT ‐ širší termín   UT ‐ užší termín  PT ‐  príbuzný termín

Termíny TS P PP ŠT UT PT

A * * * * *

abies 1 jedľa ihličnany drevo vlákninové

suroviny zdroje lesné

abrazivita 14 odolnosť voči oderu vlastnosti povrchové sila trecia

absorbenty 4 prostriedky pomocné

absorpcia 14 vstrebávanie procesy fyz.‐chemické absorpcia energie akumulácia

vlastnosti fyzikálne absorpcia svetla

absorpcia žiarenia

absorpcia energie 14 absorpcia spotreba energie

absorpcia svetla 14 vlastnosti optické absorpcia

absorpcia vody 14 vlastnosti fyzikálne obsah vlhkosti

absorpcia žiarenia 14 vlastnosti fyzikálne žiarenie

acacia 1 agát listnáče drevo vlákninové

suroviny zdroje lesné

acetaldehyd 4 aldehydy benzaldehyd

acetát celulózy 4 acetáty rozpustnosť
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Termíny TS P PP ŠT UT PT

acetáty  4 chemikálie acetát celulózy buničina pre chem.sprac.

ester celulózy stupeň polymerizácie

acetón 4 ketóny aldehydy

acetylcelulóza 4 acetát celulózy  estery celulózy diacetát celulózy esterifikácia celulózy

acidifikácia 4 okyslenie procesy chemické acidita

hodnota pH

acidita 4 kyslosť vlastnosti chemické acidifikácia

hodnota pH

acidolýza 4 hydrolýza kyslá procesy chemické hydrolýza solvolýza

acylácia 4 procesy chemické esterifikácia

adhézia 14 priľnavosť vlastnosti povrchové citlivosť na tlak

adhezíva 8 lepidlá lepidlá citlivé a tlak

aditíva  5 činidlá prídavné prostriedky pomocné výroba papiera

výroba vláknin

administratíva 15 ekonomika

adsorbcia 4 procesy fyz.‐chemické uhlie aktívne

vlastnosti povrchové

agát 1 acacia listnáče drevo vlákninové
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Termíny TS P PP ŠT UT PT

suroviny zdroje lesné

akrylamidy 5 amidy polyakrylamidy

aktivácia kyslíková 5 bielenie aktivátory

procesy chemické aktivácia chlórová

kal aktivovaný

aktivátory  4 chemikálie enzýmy

inhibítory

aktivita biologická 1 rast stromov rastlina drevnatá

aktivita povrchová 14 vlastnosti fyz.‐chem. napätie povrchové

akumulácia 5 zhlukovanie čistenie odpad. vôd usadzovanie

akustika vodivosť zvuku

aldehydy 4 skupina karbonylová acetaldehyd ketóny

benzaldehyd zlúčeniny aromatické

alfacelulóza 4 glukany polysacharidy

algináty 5 prostriedky pomocné riasa hnedá koloidy

alkalicelulóza 4 celulóza alkalická deriváty celulózy mercerizácia buničina viskózová

celofán

viskóza
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Termíny TS P PP ŠT UT PT

alkálie 4 chemikálie alkálie aktívne

alkálie celkové

alkálie efektívne

alkálie zostatkové

alkálie aktívne 4 alkálie alkálie efektívne kyselina varná

alkálie zostatkové lúhy biele

lúhy sulfátové

sulfidita

alkálie efektívne 4 alkálie aktívne kyselina varná

lúhy biele

lúhy sulfátové

sulfidita

alkálie zostatkové 4 alkálie aktívne alkálie 

alkalilignín 4 lignín alkallický ligníny lúhy čierne postup výr. vláknin 
natrónový

tioligníny postup výr. vláknin 
sulfátový

alkalisulfitolignín 4 AS ‐ lignín ligníny alkalilignín

alkenyly 4 produkty vedľajšie uhľovodíky

alkoholy 4 zlúčeniny organické procesy výroby vlákniny
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Termíny TS P PP ŠT UT PT

alkylketéndimér 4 diméry glejivá

ketény

alkylácia 4 procesy chemické etylácia

metylácia

alkylketény 4 ketény alkylketéndimér glejivá

amfotérnosť 14 prvky prechodné vlastnosti fyz.‐chem.

amidy 4 zlúčeniny organické alkrylamidy

karbamidy

amiláza 4 enzýmy škroby

amínokyseliny 4 zlúčeniny dusíka alanín proteíny

aminolýza 4 reakcia chemická amoniak amíny

hydrolýza

solvolýza

amínoživice 4 amíny živice

amíny 4 zlúčeniny dusíka amínokyseliny

polyamíny

amoniak  1 zlúčeniny dusíka amynolýza

amyláza 3 deriváty škrobu enzýmy
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Termíny TS P PP ŠT UT PT

amylopektín 4 polysacharidy škrob

analytika  15 disciplína vedná chémia analytická

analýza dát 14 kontrola a meranie riadenie kvality

riadenie a regulácia

riadenie výr. procesov

analýza elementárna 14 analýza chemická prvky chemické

analýza faktorová 14 analýza matematická

analýza frekvenčná 14 kontrola a meranie frekvencia výskytu štatistika

analýza gélová 14 analýza chemická gély častice koloidné

analýza chemická 14 chémia chromatografia

analýza korelačná 14 analýza matematická korelácia

analýza kvalitatívna kvalita

analýza kvantitatívna 14 meranie hmotnosti kvantita

analýza matematická 14 matematika metódy štatistické

analýza obrazová 14 analýza snímková prevádzka kontinuálna

analýza on line 14 meranie a regulácia automatizácia prevádzka kontinuána

výroba papiera, kart. a 
lepenky

výroba vlákniny
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Termíny TS P PP ŠT UT PT

analýza optická 14 vlastnosti optické analýza obrazová

analýza Pinch 14 Pinch analýza spotreba energie

analýza plynov 14 chromatograf. plynová plyny

analýza procesová 14 procesy výrobné analýza dát

analýza regresná 14 analýza štatistická matematika

analýza röntgenová 14 žiarenie röntgenové lúče röntgénové

analýza sieťová 14 kontrola a meranie sieť elektronická

analýza snímková 14 analýza obrazová prevádzka kontinuálna

analýza spektrálna 14 spektroskopia

analýza stopová 14 analýza chemická prvky stopové

analýza štatistická 14 metódy štatistické frekvencia

analýza štruktúrna 14 analýza dát štruktúra

analýza tepelná 14 meranie teploty prenos tepla

analýza termografická 11 vlastnosti fyz.‐chemické termografia

analýza termogravimetrická 14 gravimetria termogravimetria

analyzátory 14 prístroje meracie analyzátory obrazové kontrola a meranie

analyzátory obrazové 11 analyzátory meranie bezdotykové

ananás 1 rastlina tropická rastliny
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Termíny TS P PP ŠT UT PT

anatómia dreva 1 štruktúra dreva hmota drevná bunky

stromy dreň

fibrily

tkanivo rastlinné

tracheidy

anhydrid kyseliny jantárovej 5 anhydridy glejenie

anhydridy 4 zlúčeniny organické anhydrid alkenyl

anhydrid kysel.jantárovej

anhydrid kysel. maleinovej

anióny 5 ióny

výmena iónov

anizotropia 14 vlastnosti papiera formácia dvojstrannosť  papiera

stupeň orientácie

stabilita rozmerová

anóda 14 elektródy elektrolýza

antimón 1 kovy

antioxidanty 14 lignany prostriedky ochranné stabilizátory

antrachinón 5 ketóny várka alkalická farbivá
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Termíny TS P PP ŠT UT PT

prostriedky pomocné

arabinogalaktán 4 polysacharidy hemicelulóza

aragonit 1 uhličitan vápenatý pigmenty

aramid 1 polyamid ohňovzdornosť

zlúčeniny aromatické

argón 1 plyny inertné prvky chemické

archivácia 15 archívy dáta elektronické

knižnice ekonomika

arzén 1 prvky chemické pesticídy

AS ‐ lignín 4 alkalisulfitolignín výluh sulfitový kyselina lignosulfónová

aspen 1 osika listnáče drevo vlákninové

surovina zdroje lesné

atmosféra 13 ovzdušie ochrana ovzdušia atmosféra inertná prostredie životné

atmosféra modifikovaná

atmosféra inertná 13 atmosféra plyny inertné

atrament 9 farba tlačová atrament elektronický

atrament elektronický 9 atrament tlač digitálna

audit  15 ekonomika organizácia a štruktúra
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Termíny TS P PP ŠT UT PT

autoklávy 11 reaktor chemický autoklávy výroba vláknin

zariadenia prevádzkové

automatizácia 11 prevádzka kontinuálna riadenie a regulácia

azbest 1 silikáty vlákno azbestové

materiál  prírodný

B * * * * *

bagasa 1 trávovina priemyselná surovina netradičná

surovina alternatívna tráva trstinová

baktérie 1 mikroorganizmy baktéria aeróbna biofiltre

baktéria anaeróbna degradácia biologická

baktéria termofilná

balenie 8 úprava kotúčov balenie kotúčov obaly

úprava papierovéh pásu balenie liekov

balenie potravín

balenie kotúčov 8 balenie úprava kotúčov kotúče papiera

papiere baliace úprava papierového pásu

balenie potravín 8 obaly obaly potravinové ochrana potravín

balíky 8 balenie obaly
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Termíny TS P PP ŠT UT PT

balza 1 balsa listnáče surovina netradičná

bambus 1 surovina netradičná rastlina tropická

trávoviny

banány 1 ovocie rastlina tropická

bárium 1 prvky chemické baryt

bauxit 1 síran hlinitý glejivá glejenie do hmoty

bavlna 1 vlákno textilné surovina nedrevnatá

bavlník 1 rastlina nedrevnatá bavlna

báza dát 15 systém informačný informácie technické

informácie elektronické štatistika

belosť 14 vlastnosti optické belosť ISO jasnosť

meranie optické

meranie bezdotykové

belosť ISO 14 belosť meranie optické

normy ISO meranie bezdotykové

benchmarking  15 ekonomika manažment

bentonit 1 minerály prírodné plnivá

montmorilonit
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Termíny TS P PP ŠT UT PT

benzaldehyd 1 aldehydy acetaldehyd

benzén 1 zlúčeniny organické uhľovodíky

benzylalkohol 1 alkoholy

betula 1 breza listnáče drevo vlákninové

suroviny zdroje lesné

bezpečnosť práce  13 ochrana a bezpečnosť ochrana zdravia

bielenie 4 delignifikácia bielenie alkal. peroxidom belosť

procesy chemické bielenie bezchlórové bieliteľnosť

bielenie fotochemické delignifikácia

bielenie hydrosíričitanom oxidácia

bielenie hydroxidom ozonizácia

bielenie chlórnanom výroba vláknin

  bielenie chlórom

bielenie kyslíkom

bielenie oxidom chlorič.

bielenie ozónom

bielenie peroxidom

bielenie redukčné 
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Termíny TS P PP ŠT UT PT

bielenie viacstupňové

bielenie alkalickým peroxidom 4 bielenie peroxid sodíka

prostriedok bieliaci

bielenie bezchlórové 4 bielenie ekológia

bielenie hydroxidom 4 bielenie hydroxid sodný

bielenie oxidom chloričitým 4 bielenie oxid chloričitý

bielenie chlórnanom 4 bielenie chlornany

bielenie chlórom 4 bielenie zlúčeniny chlóru

bielenie kyslíkom 4 bielenie kyslík

bielenie ozónom 4 bielenie ozonizácia

bielenie papiera fotochemické 4 ožarovanie fotometria starnutie papiera

reakcie chemické žiarenie ultrafialové

bielenie redukčné 4 bielenie ditioničitany

bielenie viacstupňové 4 bielenie stupne bielenia

bieliteľnosť 4 vlastnosti chemické číslo Kappa

obsah lignínu

stupeň delignifikácie

bifenyly 1 uhľovodíky  bifenyl polychlórovaný
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Termíny TS P PP ŠT UT PT

bifenyl polychlórovaný 1 bifenyly zlúčeniny chlóru

bilancia ekologická 15 ochrana život.prostr. ekológia

bilancia energetická  12 spotreba energie Sankey diagram

bilancia hmotnostná 15 bilancie analýza kvantitatívna meranie hmotnosti

bilancia materiálová 15 kontrola a meranie analýza kvantitatívna

bilancia obchodná 15 kontrola a meranie obchodovanie

bilancia tepelná 5 spotreba tepla prenos tepla

bimetaly 1 kovy vodivosť tepelná

bioaktivita 3 biotechnológie

biobielenie 4 bielenie biotechnológie

biocídy 13 ekológia fungicídy cyklus uzavretý

ochrana život.prostredia insekticídy kontrola biologická

pesticídy

biocídy oxidačné 3 ekológia oxidácia

biodegradácia 3 biotechnológie baktérie

enzýmy

mikroorganizmy

biodelignifikácia 3 výroba vláknin biodegradácia
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Termíny TS P PP ŠT UT PT

biotechnológie

biodisperzie 3 čistenie odpadových vôd biodegradácia

biodiverzita  13 ochrana život. prostredia rastliny ekológia

živočíchy ekosystémy

bioekonomika  15 ekonomika bioprocesy

bioenergia  12 energetika ekológia

bioenzýmy 3 bioenergetika enzýmy

bioetanol 3 biomasa biopalivá

bioetanol 2. generácie 3 bioenergetika biopalivá

biofiltrácia 3 filtrácia biofiltre

biofiltre 3 filtrácia baktérie

biofólia 3 fólie obal potravinový

biochémia 3 chémia biológia

biokaly 3 biotechnológie kaly

spracovanie kalu kal biologický

biokatalýza 3 procesy chemické biotechnológie

biokonverzia 3 biotechnológie biotransformácia

biokotle 3 kotle biotechnológie
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Termíny TS P PP ŠT UT PT

biológia 1 disciplína vedná botanika

biomasa 1 suroviny biomasa lesná dendromasa

zdroje obnoviteľné biomasa rastlinná fytomasa

živočíchy

biometán  3 biomasa biopalivá

bioodpady 13 biotechnológie biodegradácia

odpady

biooxidácia 3 biotechnológie oxidácia

biopalivá 1 biotechnológie tekutina bionická

bioplasty 3 bioprodukty biopolyméry

bioplyny  3 bioprodukty

biopolyméry 3 polyméry

biorafinácia 3 biotechnológie rafinácia

bioreaktory 11 zariadenia strojárske biotechnológie

biosféra 13 ovzdušie atmosféra

biosuroviny  3 suroviny hmota drevná

biosyntéza  3 biotechnológie metabolizmus

biotechnológie  3 ekológia udržateľnosť surovín a 
rozvoja
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Termíny TS P PP ŠT UT PT

biotransformácia 3 biotechnológie biokonverzia

biovárky 3 biotechnológie výroba vláknin

biovlákna 3 biotechnológie vlákniny

bioxidácia 3 biotechnológie oxidácia

bobtnanie 14 napučiavanie

bod mäknutia 14 vlastnosti tepelné plasticita

bod nasýtenia 14 saturácia impregnácia

bod rosný 14 obsah vlhkosti teplota

tlak

bod tavenia 14 vlastnosti tepelné teplota

bod tuhnutia 14 vlastnosti tepelné kryštalinita

bod varu 14 vlastnosti tepelné teplota

bór 1 prvky chemické

boráty 1 zlúčeniny bóru boritan sodný

borax 1 boritan sodný ester kyseliny boritej

borovica pinus ihličnany drevo vlákninové

suroviny zdroje lesné

breza  1 betula listnáče drevo vlákninové
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Termíny TS P PP ŠT UT PT

suroviny zdroje lesné

bróm 1 prvky chemické

bromid amónny 1 bromidy

bromid sodný 1 bromidy

bromidy 1 soli anorganické  bróm

brúsenie dreva 11 drevobrusy príprava dreva

zariadenia strojárske

BSK 14 spotreba kyslíka chem.

buničina 4 vláknina chemická

buničina acetátová 4 buničina viskózová alfacelulóza

celulóza acetátová

buničina alkalická 4 buničiny polobuničiny buničina natrónová buničina sulfátová

buničina polysulfidová

buničina bezchlórová 4 buničiny a polobuničiny ochrana život. prostredia

buničina bielená 4 vláknina bielená stupeň bielania

buničina bisulfitová 4 buničiny sulfitové

buničina Mg‐bisulfitová 4 buničiny sulfitové zlúčeniny horčíka

buničina natrónová 4 buničina alkalická
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Termíny TS P PP ŠT UT PT

buničina papierenská 5 príprava vodolátky výroba papiera

buničina polochemická 4 polobuničina buničiny a polobuničiny buničina NSSC

buničina polysulfidová 4 buničina alkalická buničina sulfátová

buničina pre chemické 
spracov. 

4 buničina viskózová

buničina recyklovaná  2 vláknina recyklovaná vlákno recyklované

buničina sekundárna   2 vláknina recyklovaná

buničina sulfátová 4 kraft buničina  buničiny sulfátky

buničina sulfitová 4 buničiny sulfitky

buničina viskózová 4 buničina pre chem.sprac. xantogenát celulózy

buničina vločková 4 buničiny alfacelulóza

buničiny a polobuničiny 4 vlákniny buničina acetátová

buničina alkalická

buničina bezchlórová

buničina bielená

buničina bisulfitová

buničina Mg‐bisulfitová

buničina natrónová

buničina polysulfitová
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Termíny TS P PP ŠT UT PT

buničina sulfátová

buničina sulfitová

buničina viskózová

bunka parenchymatická 1 parenchym drevný anatómia dreva

bunka xylémová 1 xylém drevný anatómia dreva

bunky 1 celulóza anatómia dreva

byľ 1 rastliny

C * * * * *

céder 1 drevo exotické ihličnany

surovina netradičná

celobióza 1 sacharidy celulóza

celofán 1 celulóza regenerovaná alkalicelulóza

fólia obalová

celuláza 3 enzýmy celulóza

celulóza 3 glukany celulóza I,II, III, IV stupeň polymerizácie

holocelulóza cel. mikrokryštal. štruktúra celulózy

celulóza acetátová 4 acetylcelulóza acetáty estery

estery celulózy
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Termíny TS P PP ŠT UT PT

celulóza amorfná  4 štruktúra celulózy mikroštruktúra

celulóza mikrokryštalická  4 štruktúra celulózy mikroštruktúra

celulóza mikrofibrilová 4 štruktúra celulózy mikrofibrilácia

celulóza nanofibrilovaná  3 celulóza nanotechnológie

celulóza nanokryštalická  3 celulóza nanocelulóza

celulóza regenerovaná 4 deriváty celulózy celofán

celulózky 11 priemysel cel.‐papierenský výroba buničiny výroba kartónu a lepenky

výroba vlákniny výroba papiera

ceny 15 obchodovanie ekonomika

certifikácia 15 normy normalizácia

cigarety papiere cigaretové

cirkulácia 5 miešanie príprava vodolátky vodolátka

cirok 1 rastlina poľnohospodárska surovina alternatívna

citlivosť na svetlo 14 vlastnosti fyzikálne vlastnosti optické

citlivosť na teplo 14 vlastnosti fyzikálne vlastnosti tepelné

citlivosť na tlak 14 vlastnosti fyzikálne adhézia

CMC 1 karboxymetylcelulóza

cyklodextríny 1 polysacharidy degradácia

Strana 21



Termíny TS P PP ŠT UT PT

škrob

cyklus uzavretý 13 systém uzavretý výroba vláknin využívanie spätné recirkulácia vody

výroba papiera spotreba vody

cyklus varný 4 výroba vláknin várky

cyklus životnosti 13 udržateľnosť  surovín a 
rozvoja

ochrana život. prostredia

životnosť

Č * * * * *

čas retenčný 5 doba retenčná časť mokrá retencia plniva odvodňovanie

retencia vlákien rýchlosť odvodňovania

časť lisová  6 stroje papierenské  časť mokrá výroba papiera

časť mokrá  6 sito papierenského stroja  časť sitová výroba papiera

časť sitová 6 stroje papierenské sito papierenského stroja výroba papiera

časť sušiaca 6 stroje papierenské  obsah sušiny

valec sušiaci výroba papiera

častice jemné  5 podiel jemný triedenie vlákien

častice koloidné  5 disperzie emulzie

gély nátery

koloidy pena
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častice lepivé 4 živice nečistoty lepivé

častice mikroskopické 8 natieranie mikroskopia

sušenie

spracovanie papiera

častice povrchové  8 povrch náteru úprava povrchová

povrch papiera

častice prachu 6 výroba papiera bezpečnosť práce

čepele 8 krepovanie papiera nože natieracie

natieranie

čerešňa 1 listnáče surovina alternatívna

čerň tlačová 9 farba tlačová

čerpadlá  11 zariadenia strojárske čerpadlá cirkulačné potrubie

čerpadlá cirkulačné 11 čerpadlá cirkulácia

čerpadlá dávkovacie 11 čerpadlá dávkovače

čerpadlá kavitačné 11 čerpadlá kavitácia

čerpadlá odstredivé 11 čerpadlá sila odstredivá

čerpadlá pulzačné  11 čerpadlá pulzácia

čerpadlá rotačné 11 čerpadlá sila rotačná
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čerpadlá tepelné 11 čerpadlá prenos tepla

čerpadlá vákuové 11 čerpadlá vákuum

čerpadlá vodné 11 čerpadlá systém čerpadiel

čerpanie 6 procesy výroby papiera doprava materiálu príprava vodolátky

procesy výroby vlákniny

činidlá prídavné 5 aditíva prostriedky pomocné výroba papiera

výroba vláknin

činidlo flokulačné 5 flokulácia koagulácia

činidlo glejacie 5 glejenie príprava vodolátky

činidlo katiónaktívne 5 činidlá prídavné výroba papiera

činidlo koagulačné 5 koagulanty akumulácia činidlo flokulačné

činidlo komplextvorné chelatácia zlúčeniny  komplexné

činidlo optické  5 činidlá prídavné belosť vlastnosti optické

jasnosť vlastnosti papiera

činidlo oxidačné oxidácia reakcie oxido‐redukčné

činidlo redukčné redukcia reakcie oxido‐redukčné

číslo Kappa 4 výroba vláknin stupeň delignifikácie metódy skušobné

číslo Reynoldsovo 14 prietok kvapalín prietokomery

Strana 24



Termíny TS P PP ŠT UT PT

čistenie aeróbne 13 proces aeróbny čistenie odpadových vôd prostredie životné

čistenie anaeróbne 13 proces anaeróbny čistenie odpadových vôd prostredie životné

úprava tekutých odpadov

čistenie biologické 13 úprava biologická kal aktivovaný čistenie aeróbne

čistenie anaeróbné

čistenie chemické 13 úprava chemická čistenie odpadových vôd

čistenie mechanické 13 čistenie odpadových vôd nečistoty

čistenie odpadového vzduchu 13 ochrana ovzdušia prostredie životné

čistenie odpadových vôd  13 ochrana život. prostredia čistenie primárne prostredie životné

čistenie sekundárne

čistenie terciálne

čistenie odpadových vôd 
biologické

13 čistenie odpadových vôd biocídy

čistenie plynov 13 odplyny biofiltre

ochrana ovzdušia filtrácia

spaľovanie

čistenie primárne 13 čistenie odpadových vôd znečisťovanie vody

čistenie sekundárne 13 čistenie odpadových vôd úprava vody

čistenie sita 11 sito papierenského stroja údržba
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čistenie stroja 11 stroje papierenské údržba

zariadenia strojárske údržba preventívna

čistenie terciárne 13 čistenie odpadových vôd úprava vody

ochrana život. prostredia

čistenie vzduchu 13 ochrana ovzdušia biofiltre

čističky 11 zariadenia prevádzkové čistenie odpadových vôd

čpavok 1 zlúčeniny organické zápach

D * * * * *

daň uhlíková  15 dane ekonomika

ekológia plyny skleníkové

dane  15 ekonomika

dáta 15 informatika báza dát

štatistika zber údajov

dáta digitálne 15 digitalizácia elektronizácia

dáta elektronické 15 informatika elektronizácia

dáta procesové 15 procesy výroby papiera riadenie výrobných 
procesov

procesy výroby vlákniny

databanka 15 báza dát informatika
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dávkovače 11 zariadenia strojárske príprava vodolátky

zanáška

dávkovanie 5 procesy výroby papiera príprava vodolátky

procesy výroby vlákniny suroviny

deacetylácia 4 procesy chemické acetylácia

deacidifikácia 4 odkyslenie procesy chemické hodnota pH acidifikácia

starnutie papiera

dedičstvo industriálne 15 história  priemysel cel. ‐ 
papierenský

dedičstvo kultúrne 15 dedičstvo písomné

dedičstvo písomné 15 ochrana dokumentov archivácia

starnutie papiera odkyslenie

defibrácia 4 príprava vodolátky rafinácia

defibrátory 11 zariadenia strojárske príprava vodolátky rafinéry

deflokulácia 6 procesy.fyz.‐chemické príprava vodolátky činidlo flokulačné

deformácia 14 vlastnosti fyz.‐mechanické deformácia elastická vlastnosti papiera

deformácia krípová

deformácia plastická

deformácia statická
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deformácia ťahom

deformácia elastická 14 vlastnosti reologické elasticita

deformácia krípová 14 tečenie materiálu vlastnosti reologické kríp

deformácia plastická 14 deformácia relaxácia napätia

deformácia ťahom 14 vlastnosti mechanické stabilita rozmerová

degradácia 4 rozklad  procesy chemické degradácia biologická výroba vláknin

degradácia celulózy

degradácia chemická

degradácia oxidačná

degradácia tepelná

degradácia biologická 3 rozklad biologický degradácia biotechnológie biovlákna

degradácia celulózy 3 rozklad celulózy degradácia celulóza procesy chemické

degradácia drevnej hmoty 1 rozklad dreva procesy výroby vlákniny výroba vláknin

výroba papiera

degradácia chemická 14 procesy chemické degradácia celulózy

degradácia drevnej hmoty

degradácia oxidačná 14 procesy chemické výroba vláknin

degradácia papiera 14 rozklad papiera procesy chemické kyslosť papiera starnutie
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degradácia tepelná 14 procesy fyz.‐chemické pyrolýza

dehydratácia 5 odvodňovanie procesy fyz.‐chemické reakcie chemické odvodňovanie

retencia vlákien sušenie

deinking 2 odstraňovanie 
tlačiarenskej černe

zosvetľovanie vlákniny papier zberový

dekarboxylácia 4 reakcie chemické oxid uhličitý elektrolýza

dekontaminácia 13 odstraňovanie nečistôt nečistoty prostredie životné

delaminácia  14 odlupovanie vrstiev separácia odlupovanie vrstiev pevnosť v smere Z

delignifikácia  4 reakcie chemické delignifikácia kyslíková belosť

delignifikácia peroxidová číslo Kappa

delignifikácia prehĺbená výťažok

delignifikácia kyslíková 4 delignifikácia zlúčeniny kyslíka

delignifikácia prehĺbená 4 delignifikácia výťažok vláknina vysokovýťažková

dendromasa 1 biomasa lesná fytomasa

denitrifikácia 13 čistenie odpad. vôd  dusičnany prostredie životné

zlúčeniny dusíka

denzitometria 14 meranie a regulácia meranie hustoty

depolymerizácia 14 procesy chemické stupeň polymerizácie degradácia

reakcie chemické
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depónie 13 skladovanie odpadov odpady kvapalné odstraňovanie zápachu

odpady tuhé ochrana život. prostredia

deriváty celulózy 4 celulóza celulóza regenerovaná produkty vedľajšie

estery celulózy

fólie viskózové

nitrát celulózy

deriváty škrobu 4 polysacharidy amyláza príprava vodolátky

uhľovodíky výroba papiera

desorpcia 4 separácia absorpcia

destilácia  4 separácia destilácia vákuová frakcionácia

detekcia chýb 14 kontrola a meranie chyby diagnostika

detektory 14 prístroje meracie detekcia chýb

detergenty 5 chemikálie pomocné prostri. povrchovo aktívny

detoxikácia 13 toxicita ochrana život. prostredia

dextríny 13 polysacharidy činidlá prídavné glejidlo

čistenie odpad. vôd koloidy

diagnostika 14 skúšky meracie detekcia chýb kontrola a meranie

diagram Sankey 12 diagramy spotreba energie bilancia energetická
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diagramy 12 meranie a regulácia spotreba chemikálií

diery 14 poškodenie chyba papiera

difrakcia 14 vlastnosti optické difrakcia laserová

difrakcia röntgenová

difrakcia laserová  14 difrakcia laser

difrakcia röntgenová 14 difrakcia lúče rtg

difrakcia žiarenia 14 difrakcia lúče svetelné

difuzér tlakový 11 práčky impregnácia

difuzéry 11 zariadenia strojárske difuzér tlakový príprava vodolátky

difúzia 4 difúzia plynu lúč svetelný

difúzia svetla osmóza

difúzia tepla plyny

digitalizácia 15 elektronizácia informácie informácie technické

dimetylsulfid 4 DMS odpad plynný zahusťovanie výluhov

dimetylsulfoxid 4 DMSO zlúčeniny síry dimetylsulfid oxidácia

dioxíny  13 ochrana život. prostredia bielenie

toxicita spaľovanie

disky 10 zariadenia strojárske disky rafinačné príprava vodolátky
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rafinéry

disky defibračné 6 disky defibrácia príprava vodolátky

disperzia 4 suspenzia emulzie aerosoly

vlastnosti fyzikálne koloidy

distribúcia častíc  4 triedenie veľkosť častíc

veľkosť pórov

distribúcia energie 12 energetika

ditioničitan sodný 4 hydrosulfit sodný ditioničnany prostriedok bieliaci

ditioničitany 4 chemikálie bieliace ditioničitan sodný bielenie redukčné

soli anorganické

diverzifikácia 15 investície riadenie riziká

dĺžka tržná 14 pevnosť v ťahu vlastnosti papiera

dĺžka tržná nulová 14 vlastnosti mechanické vlastnosti papiera

dĺžka vlákna 14 rozmery vlákna vlákno dlhé mletie

vlákno krátke

vlákno stredné

dĺžka vlnová 14 vlny svetelné žiarenie

vlny zvukové
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doba odvodňovania 5 veličina fyzikálna  časť mokrá stupeň odvodňovania

doba prestoja 5 odstávka procesy výrobné údržba stroje papierenské

doba rastu 1 stromy letokruhy pestovanie lesov

zdroje lesné

doba retenčná 5 čas retenčný časť mokrá retencia vlákien odvodňovanie

doba skladovania 14 skladovanie

životnosť

doba sušenia  6 časť sušiaca obsah sušiny stroje papierenské

doba várky 4 varáky stupeň delignifikačný

doba zdržná 5 valec sedlový valec lisovací

dodávatelia 15 obchodovanie ekonomika

doprava 11 transport doprava lodná potrubie

doprava námorná doprava  materiálu

doprava tovaru

doprava vodná

doprava lodná 11 doprava vodná doprava námorná logistika

doprava materiálu 11 potrubie príprava vodolátky

doprava námorná 11 doprava vodná doprava lodná obchodovanie
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doprava tovaru 11 logistika stavebníctvo

dopravník remeňový 11 dopravníky

dopravník reťazový 11 dopravníky

dopravník šnekový 11 dopravník závitovkový dopravníky

dopravník závitovkový 11 dopravník šnekový dopravníky

dopravníky 11 zariadenia strojárske dopravník remeňový

dopravník reťazový

dopravník závitovkový stavebníctvo

dopyt 15 trhy ekonomika

dosky drevotrieskové 7 stavebníctvo lisovanie

dosky drevovláknité 7 kartóny a lepenky stavebníctvo

dosky sádrokartónové 7 kartóny a lepenky stavebníctvo

dosky tlačové 9 formy tlačové potlačovanie

dovlákňovanie 5 príprava vodolátky rafinácia

dovoz 15 import ekonomika obchodovanie

draslík 1 prvky chemické

drážkovanie 11 rýhovanie valce kalandrové kalandrovanie

dreň 1 anatómia tkanivo rastlinné
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dreviny rýchlorastúce 1 agát plantážnictvo

javor

jeľša

topoľ

vŕba

drevo 1 hmota drevná drevo vlákninové

drevo jadrové 1 drevo letné hmota drevná štruktúra dreva

drevo jarné 1 drevo mladé hmota drevná štruktúra dreva

drevo lykové 1 hmota drevná štruktúra dreva

drevo menejhodnotné 1 hmota drevná drevo odpadové hniloba

poškodenie dreva

drevo mladé 1 drevo jarné

drevo modifikované 1 hmota drevná vlákno modifikované

drevo odpadové 1 odpady tuhé kôra

drevo prebierkové  1 ochrana lesov prebierka konáre

drevo stavebné 1 stavebníctvo

drevo vlákninové 1 hmota drevná výroba vláknin výroba papiera

drevo zamrznuté 1 drevo menejhodnotné
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drevo zrelé 1 drevo jadrové drevo vlákninové suroviny

drevobrusy 11 zariadenia strojárske brúsenie dreva

drevosklady 11 skladovanie dreva

drevosekárne 11 zariadenia strojárske sekanie dreva

drevovina brúsna 4 vláknina mechanická brúsenie dreva

drevovina rafinérová 4 vláknina mechanická rafinácia

drevovina tlaková 4 vláknina mechanická tlak

droždie kŕmne 4 produkty vedľajšie huby

proteíny

mikroorganizmy

drsnosť 14 hrubosť vlastnosti fyzikálne trenie

drsnosť povrchu  14 vlastnosti fyzikálne úprava povrchu

dub 1 quercus listnáče drevo vlákninové

zdroje lesné

Duoformer D 10 formery časť mokrá

Duoformer TQV 10 formery časť mokrá

dusičnan sodný 4 dusičnany

dusičnan železitý 4 dusičnany
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dusík 1 prvky chemické

dutina bunečná 1 štruktúra dreva bunky

dutinky 7 kotúče papiera doprava

dutinky navíjacie 7 navíjanie kotúče papiera

dvojstrannosť 14 vlastnosti papiera dvojstrannosť papiera

dvojstrannosť papiera 14 dvojstrannosť strana plstencová anizotropia

strana sitová

dynamika plynov 4 doprava materiálu procesy fyz. chemické potrubie

dynamika tekutín 4 doprava materiálu procesy fyz.‐chemické potrubie

dýzy 11 zariadenia strojárske stričky

dýza vstrekovacia 11 zariadenia strojárské tlak vysoký

dýza vysokotlaková 11 vstrekovanie procesy výrobné

zariadenia strojárske tlak vysoký

E * * * * *

efekt skleníkový 13 ochrana život. prostredia odpad plynný atmosféra

udržateľnosť surovín a 
rozvoja

ochrana ovzdušia

efektívnosť 15 ekonomika produktivita

efektívnosť alkálií 4 várka sulfátová lúhy biele
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efektívnosť využívania 15 ekonomika zariadenia prevádzkové kapacita

egalizácia vodolátky 4 príprava vodolátky konzistencia nízka mlyn diskový

mlyn kužeľový

e‐knihy 15 informácie digitalizácia

ekológia 13 prostredie životné rastliny

živočíchy

e‐komunikácia 15 informácie elektronizácia digitalizácia

ekonomika 15 manažment riadenie a regulácia

ekonomizér 11 výmenník zariadenia strojárske spotreba pary

spotreba tepla

ekosystémy 13 ekológia rastliny

živočíchy

elasticita 14 vlastnosti mechanické elasticita dynamická deformácia

elasticita dynamická  14 elasticita dynamika

elastoméry 5 aditíva latex

elektrárne 12 výroba energie elektrárne tepelné spotreba energie

elektrárne vodné

elektrárne tepelné 12 elektrárne výroba tepla
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 elektrárne vodné  12 elektrárne výroba energie

elektrina statická 12 prúd elektrický

elektrodialýza 14 separácia elektroforéza čistenie odpadných vôd

osmóza membrány

potenciál zeta

elektródy 14 fyzika anóda elektródy pH

chémia katóda

elektródy pH 14 elektródy hodnota pH meranie pH

elektroforéza 14 chémia fyzikálna elektrodialýza

elektrografia 9 reprografia xerografia papier elektrografický

elektrochémia 4 chémia fyzikálna pokovovanie

elektrokinetika 14 potenciál zeta

elektrolyty 1 vodivosť elektrická polyelektrolyty sila iónová

elektrolýza 14 analýza chemická elektrolyty

elektronizácia 15 digitalizácia informácie

elektróny 14 častice náboj elektrický

elektrostatika 9 fyzikálna chémia natieranie

potlačovanie
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emisie 13 znečisťovanie vzduchu odpad plynný ochrana ovzdušia

emisie akustické  13 prostredie životné akustika

emulgátory 4 aditíva potraviny

emulzie 4 emulzie akrylové disperzie

emulzie silikónové koloidy

emulzie živičné

energetika 12 výroba energie energia elektrická

energia absorpčná 4 procesy fyz.‐chemické absorpcia

energia aktivačná 4 procesy fyz.‐chemické

energia alternatívna 13 energia zelená prostredie životné energia geotermálna 

energia obnoviteľná

energia slnečná

energia veterná

energia zelená

energia elektrická 12 energetika

energia geotermálna  12 energia alternatívna

energia jadrová 12 štruktúra atómu

energia kinetická 4 kinetika
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energia povrchová 4 napätie povrchové procesy fyz.‐chemické surfaktanty

energia slnečná 12 energia alternatívna

energia tepelná 12 termodynamika

energia veterná  12 energia alternatívna

energia vnútorná 12 entalpia

entalpia 12 energia vnútorná veličiny fyzikálne

enzýmy 3 proteíny amyláza biodegradácia

celuláza

e‐obchodovanie 15 ekonomika elektronizácia

epoxidy 5 zlúčeniny organické

esterifikácia  4 reakcie chemické acetolýza stupeň substitúcie

estery 3 zlúčeniny organické estery celulózy acetáty

lipidy

estery celulózy 3 estery acetylcelulóza deriváty celulózy

xantogenan celulózy esterifikácia

estery glukózy 3 deriváty glukózy taníny  estery

etanol 4 alkoholy buničina sulfitová

étery 4 zlúčeniny chemické éter celulózy
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étery celulózy 4 étery alkalicelulóza

éterifikácia 4 reakcie chemické karboxymetylcelulóza

etikety 8 spracovanie a zušľachť. 
papiera

etikety citlivé na tlak lepenie

etikety lepiace

etikety samolepiace

etikety citlivé na tlak 8 etikety citlivosť na tlak

etikety samolepiace 8 etikety lepenie

etylacetát 4 zlúčeniny organické acetáty rozpúšťadlá

etylénglykol 4 alkoholy glykoly

etylácia 3 alkylácia procesy chemické

eukalyptus 1 listnáče drevo vlákninové

zdroje lesné

exhaláty 13 odpady plynné ochrana život. prostredia ochrana ovzdušia

explózia  13 reakcia exotermická havária

explózia parná 13 riziká para

export 15 vývoz obchodovanie import

extrakcia 4 reakcia chemická separácia

extrakcia alkalická 4 extrakcia  extrakcia alkal. za horúca alfacelulóza
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úprava alkáliami extrakcia alkal. za studena buničina pre chemické 
sprac.

stupne bielenia separácia

extrudéry 11 zariadenia strojárske úprava alkáliami

extrúzia 5 procesy fyzikálne zušľachťovanie

F * * * * *

fagus 1 buk listnáče drevo vlákninové

farba flexografická 9 technika tlače flexografia

farba natieracia 8 natieranie úprava povrchová

farba hĺbkotlačová 8 technika tlače hĺbkotlač

farba ofsetová 1 potlač flexografia

technika tlače tlač ofsetová

farba tlačová 9 čerň tlačová potlač hĺbkotlač

prenos tlačovej farby litografia

farbenie 5 príprava vodolátky farbenie povrchové

proces výroby papiera pigment

farbenie povrchové 8 farbenie aditíva

povrch papiera úprava papierenského pásu

farbenie vlákien 5 procesy chemické príprava vodolátky
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farbivá 1 aditíva farbivo anorganické aditíva

zlúčeniny chemické farbivo  disperzné pigment

farbivo organické zanáška

farbivo priame

farbivo anorganické 5 farbivo prírodné pigment

farbivo disperzné 5 farbivá azofarbivo disperzie

farbivo fluorescenčné 5 farbivá prostriedok fluorescenčný fluorescencia

prostriedok zjasňujúci

farbivo organické 5 farbivo prírodné

farbivo syntetické

farbivo priame 5 farbivo substantívne farbivo aniónové celulóza

stabilita tlačovej farby

farbivo zásadité 5 farbivo organické azofarbivo vlákno živočíšné

fáza kvapalná 4 skupenstvo hmoty skupenstvo kvapalné

fáza plynná 4 skupenstvo hmoty skupenstvo plynné

fáza tuhá 4 skupenstvo hmoty skupenstvo tuhé

fenollignín 3 ligníny fenoly

ligníny organosolv proces organosolv
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fermentácia 3 reakcia chemická fermentácia metánová baktérie

fermentácia metánová 3 fermentácia mikroorganizmy

fibrilácia  3 fibrily mletie

3 rafinácia

stupeň mletia

fibrily 3 anatómia mikrofibrily stena bunečná

vlákna

filigrán 7 vodoznak

filtrácia 4 separácia filtrácia membránová biofiltre

ultrafiltrácia filtre

filtrácia membránová 4 filtrácia membrány

osmóza

filtráty 13 čistenie odpadových vôd odpad tekutý

filtre bubnové 10 filtre pracie filtre fitre vákuové

separátory odvodňovanie kalu

filtre diskové 10 filtre disky

vákuum odvodňovanie kalu

filtre kávové 7 papiere špeciálne filtre papierové
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výrobky papierenské textílie netkané

filtre kotúčové 10 filtre separácia filtre bubnové

filtre tlakové

filtre vákuové

filtre olejové 7 filtre separácia palivo motorové

filtre papierové  7 filtre filtre kávové

filtre pracie 10 filtre bubnové práčky pranie vlákniny vákuum

filtre tlakové 7 filtre časť mokrá

lisovanie stroje papierenské

filtre vákuové 10 filtre vákuum

filtre vzduchové 10 filtre čistenie vzduchu

financie 15 ekonomika

flexibilita 14 pružnosť vlastnosti mechanické elasticita

flexibilita vlákna 14 vlastnosti vlákna elasticita

pružnosť

flexotlač 9 flexografia technika tlače potlač valec aniloxový

flokulácia 4 vločkovanie procesy fyz. chemické častice koloidné akumulácia

zrážanie flokulanty
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flokulanty 4 flokulácia formácia

koagulácia

flotácia 4 procesy fyz. chemické činidlá prídavné odvodňovanie

flotácia penová sedimentácia

flotácia sekundárna výroba papiera

flotácia prevzdušňovaním

fluidizácia 4 procesy fyz.‐ chemické skvapalňovanie

fluór 1 prvky chemické

fluting 7 papier pre zvlnenú vrstvu lepenka vlnitá kartóny a lepenky

fólia bariérová 8 obaly potravinové vlastnosti bariérové

fólia hliníková 8 obaly ochrana materiálu

fólia hygienická 8 fólie ochrana materiálu

fólia kovová 8 fólie ochrana materiálu

fólia obalová 7 obaly potravinové obaly 

fólia ochranná 8 fólie ochrana materiálu

fólia polyetylénová 8 fólie obaly potravinové

fólia povrchová 8 fólie úprava povrchová

fólia vyfukovaná 8 fólie ochrana materiálu
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fólia zmršťovacia 7 fólie zmršťovanie flexibilita

ochrana materiálu

fondy 15 ekonomika

formácia papiera 6 tvorba listu papiera časť mokrá stroje papierenské

formácia vstrekovaním 10 tvárnenie vstrekovaním časť mokrá stroje papierenské

formácia vzduchom 10 tvárnenie vzduchom časť mokrá stroje papierenské 

former Bel Baie 5 former twin ‐ wire stroj papierenský 
dvojsitový

former Crescent 5 formery papier tissue

valec Yankee

former Duo Former 5 formery former hybrid TopFormer stroj papierenský 
dvojsitový

former dvojsitový 5 former twin wire

former HCF  5 high consistency former konzistencia vysoká

former hybrid TopFormer 5 formery odvodňovanie

former hybridný 5 formery former hybrid TopFormer odvodňovanie

Former OptiFomer 5 formery odvodňovanie

former SymFormer 5 formery odvodňovanie

retencia

former štrbinový 5 gap former formery stroj papierenský 
dvojsitový
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rýchlosť vysoká

former twin wire 5 former dvojsitový formery former Bel Baie stroj papierenský 
dvojsitový

formery 5 jednotky tvárniace stroje papierenské odvodňovanie

časť mokrá retencia vlákien

fosfáty 4 chemikálie pomocné

fosfor 1 prvky chemické

fosforečnany 4 zlúčeniny fosforu fosforečnan celulózy estery

fotodegradácia 14 fotolýza degradácia chemická

fotodiódy 10 diódy laser

fotografia 7 papier fotografický papier citlivý na svetlo

fotokatalýza 8 fotografia katalýza

fotolýza 14 fotodegradácia reakcie chemické

fotometre 14 prístroje meracie prístroje optické

fotometria 14 meranie  optické spektrofotometria meranie belosti

fotooxidácia 14 oxidácia citlivosť na svetlo

fotopolymerizácia 14 polymerizácia citlivosť na svetlo

fotopolyméry 4 polyméry  citlivosť na svetlo

fotosyntéza 3 biosyntéza biochémia
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reakcie chemické

frakcia dlhovláknitá 5 frakcia vlákien  vlákno dlhé

frakcia hrubá 5 frakcia vlákien  triesky vlákno hrubé

frakcia jemná 5 podiel jemný frakcia vlákien 

frakcia krátkovláknitá 5 frakcia vlákien  vlákno krátke

frakcia stredná  5 frakcia vlákien  vlákno stredné

frakcia vlákien 5 frakcie frakcia dlhovláknitá triedenie vlákien

frakcia hrubá

podiel jemný

frakcionácia 5 separácia frakcionácia plniva

triedenie frakcionácia vlákien

frakcionácia plniva 5 príprava vodolátky plniva

frakcionácia vlákien 4 príprava vodolátky separácia

frekvencia nízka  14 frekvencia 

frekvencia rezonančná 14 frekvencia  rezonancia

frekvencia vysoká 14 frekvencia 

fungicídy 3 biocídy huby biodegradácia

toxicita
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fural 4 aldehydy pentózy

furány

furány 4 zlúčeniny chemické fural dioxíny

furfural 4 furány

fúzia  15 organizácia podniku

fytomasa 1 biomasa rastlinná biomasa

dendromasa

fytosteroly 4 steroly alkoholy

fyzika 15 disciplína vedná

fyziológia 15 biológia biochémia

disciplína vedná

G * * * * *

galaktomannan 1 polysacharidy hemicelulóza galaktóza

1 mannán

galaktóza 1 monosacharidy laktóza

galvanizácia 11 elektródy

gap former 5 former štrbinový

gaučovanie 5 časť mokrá lisovanie valec gaučovací
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stroje papierenské zariadenia strojárske

gaštan 1 listnáče drevo vlákninové

gély 4 koloidy činidlo koagulačné

gelatizácia

generátory 11 energia turbíny

genetika 1 pestovanie lesov biológia

dedičnosť

inžinierstvo genetické

gény 1 genetika inžinierstvo genetické

geometria 15 matematika

geometria vlákien  1 vlastnosti vlákna

germánium 1 prvky chemické

glejenie 5 časť mokrá glejenie alkalické stroje papierenské

glejenie do hmoty zanáška

glejenie neutrálne

glepenie povrchové

glejenie alkalické 5 glejenie prostredie alkalické

glejenie do hmoty 5 glejenie príprava vodolátky
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glejenie neutrálne 5 glejenie prostredie neutrálne

glejenie povrchové 5 glejenie úprava povrchová

glejivá 5 glejenie výroba papiera

príprava vodolátky zanáška

globalizácia 15 ekonomika

glukány 1 hemicelulóza alfacelulóza celulóza

polysacharidy škroby

glukomanany 1 polysacharidy manan

hemicelulóza

glukóza 1 monosacharidy fruktóza

galaktóza

manóza

xylóza

glycerín 1 glycerol alkoholy

gravimetria 14 analýza chemická analýza 
termogravimetrická 

gravírovanie 6 úprava povrchu

gravírovanie digitálne 6 gravírovanie digitalizácia

gravitácia 15 fyzika hmotnosť

Strana 53



Termíny TS P PP ŠT UT PT

guľatina 1 stromy spracovanie drevnej hmoty

pne ťažba stromov

H * * * * *

halogénderiváty uhľovodíkov 4 uhľovodíky halogén. uhľovodíky alkylhalogenidy chlorid uhličitý

arylhalogenidy chloroform

vinylchlorid

handrovina 1 suroviny textílie papier bibliový

vláknovina vlákno  primárne

hardvér 15 programy počítačové  softvér

hárkovanie 14 skúšanie papiera laboratória

hárky laboratórne 14 skúšobníctvo skúšanie papiera

hárky papiera 14 skúšobníctvo skúšanie papiera

hárky ručné 7 papiere ručné papiere špeciálne

havária 11 bezpečnosť práce požiare

zariadenia prevádzkové údržba

hemicelulóza 1 polysacharidy alfa celulóza štruktúra celulózy

beta celulóza xylány

gama celulóza
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herbicídy 1 pestovanie lesov pesticídy

hexózy 1 monosacharidy glukóza

mannóza

H‐faktor 4 postup výr. vlákniny 
sulfátový

čas reakčný

história 15 disciplína vedná 

hladenie papiera 8 úprava povrchová kalandrovanie

hladkosť 14 vlastnosti fyz.‐mechanické vlastnosti povrchové

hladkosť náteru  14 vlastnosti fyz.‐mechanické natieranie

hladkosť papiera 14 vlastnosti povrchové skúšanie papiera

úprava povrchová

hĺbkotlač 9 technika tlače hĺbkotlač rotačná flexotlač

hĺbkotlač rotačná 9 hĺbkotlač papier novinový

hliník 1 prvky chemické

hlinitan sodný 4 hlinitany

chemikálie varné

hlinitany 4 chemikálie

hlinitokremičitan sodný  5 zeolit činidlá prídavné časť mokrá

plnivá čistenie odpadových vôd
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retencia

hluk 11 bezpečnosť práce prevádzky

hmla 11 zariadenia strojné obsah vlhkosti zariadenia prevádzkové

hmota drevná 1 drevo biomasa drevo vlákninové vlastnosti dreva

suroviny štruktúra dreva

hmotnosť molekulová 14 vlastnosti chemické stupeň polymerizácie

hmotnosť náteru 8 natieranie lepenky natierané

papiere natierané

hmotnosť objemová 14 vlastnosti papiera hustota stlačiteľnosť

hmotnosť plošná 14 vlastnosti papiera hrúbka papiera

hmyz 1 škodcovia poškodenie dreva

zoológia

hniloba 1 drevo menejhodnotné hniloba biela poškodenie dreva

hniloba čierna

hnojivo 1 poľnohospodárstvo pestovanie lesov kompost

hodnota pH 14 vlastnosti chemické meranie pH acidita

alkalita

hodnota pridaná 15 ekonomika náklady prevádzkové
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hodnota WRV 14 metódy meracie napučiavanie vlákna

holandre 11 mlyn PFI mletie laboratória

holocelulóza 1 polysacharidy celulóza I celulóza

celulóza II

hemicelulóza

manan

holograf 9 záznamy záznam obrazový

hologram 9 záznamy štruktúra trojrozmerná

homogénnosť 14 vlastnosti látok variabilita

horčík 1 prvky chemické síran horečnatý

horľavosť 14 vlastnosti látok ohňovzdornosť

hospodárstvo lesné  1 priemysel lesospracujúci priem. drevospracujúci  zdroje lesné pestovanie lesov

hospodárstvo vodné 1 priem. vodohospodársky voda prevádzková

hot‐melty 8 lepidlo tavné lepenie elasticita

hrab 1 listnáče drevo vlákninové

suroviny zdroje lesné

hrče 1 chyba dreva hmota drevná

hrúbka náteru 14 natieranie úprava povrchová profil náteru
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hrúbka papiera 14 profil hrúbky meranie hrúbky

hrúbka steny 14 stena  bunečná štruktúra vlákna

hrúbka vlákna 14 vlastnosti vlákna rozmery vlákna

hrubý domáci produkt 15 ekonomika

hubice vtokové 11 skriňa nátoková nátok látky

hubice vytláčacie 11 zariadenia strojárske natieranie

hubice výtokové 11 zariadenia strojárske nátok látky

huby 1 rastliny huba biela fungicídy

poškodenie dreva huba hnedá

huba plesňová

humus 1 poľnohospodárstvo hnojivo

hustota 14 vlastnosti  fyz.‐chemické hustota dreva

hustota náboja 

hustota nízka

hustota objemová

hustota dreva 1 vlastnosti dreva letokruhy

vek stromov

hustota náboja 14 vlastnosti elektrostatické náboj iónov
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hustota objemová 14 voluminóznosť vlastnosti fyzikálne meranie hustoty

hustota obyvateľstva 15 štatistika

hustota optická 14 vlastnosti optické denzitometria

hustota tlače 9 potlačiteľnosť farba tlačová

hustota vodolátky 5 konzistencia vodolátky

húževnatosť 14 tuhosť vlastnosti mechanické vlastnosti papiera

hydroxid sodný  4 zlúčeniny anorganické

hydratácia 4 procesy chemické zvlhčovanie dehydratácia

hydraulika 15 disciplína technická tok tekutín

hydrocyklóny  11 zariadenia strojárske triedenie

separácia

hydrodynamika 15 disciplína technická hydrostatika

tok tekutín

hydrofilnosť  4 vlastnosti fyz.‐chemické rozpustnosť vo vode

hydrofóbnosť 4 vlastnosti fyz.‐chemické odolnosť voči vode

hydrológia 15 disciplína vedná

hydrolýza 4 procesy chemické acitolýza celulóza

aminolýza štiepenie väzieb
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hydrolýza enzymatická 4 biokonverzia enzýmy fermentácia 

mikroorganizmy sacharifikácia

hydrolýza kyslá 4 acidolýza hydrolýza acidita

hydromechanika 15 disciplína technická hydrodynamika

hydrostatika

hydromodul 4 várky roztok varný

hydropulper 4 zariadenia strojárske výroba vláknin

hydrosiričitan sodný 4 hydrosiričitany výroba vláknin

hydrosiričitany 4 zlúčeniny anorganické výroba vláknin

hydrostatika 15 disciplína technická hydrodynamika

hydrouhličitan sodný 4 zlúčeniny anorganické

hydroxid hlinitý 4 sóda kaustická zlúčeniny hlinité aditíva

hydroxidy nátery

plnivá

hydroxid horečnatý 4 hydroxidy buničina sulfitová

zlúčeniny horčíka

hydroxid sodný 4 hydroxidy buničina natrónová

zlúčeniny sodíka buničina sulfátová
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hydroxid vápenatý 4 hydroxidy kaustifikácia

zlúčeniny vápnika

hydroxidy 4 zlúčeniny chemické kovy

hydroxymetylácia 4 reakcie chemické

hydroxypropylcelulóza 3 éter celulózy

hygiena 13 ochrana zdravia

hygiena práce 13 bezpečnosť práce

hypermangán manganistan draselný

CH * * * * *

chelatácia 4 reakcie chemické extrakcia

separácia

cheláty 4 zlúčeniny komplexné prostriedok 
komplexotvorný

aditíva

chémia 15 disciplína vedná  chémia analytická

chémia anorganická

chémia fyzikálna

chémia organická

chémia radiačná

chemikálie bieliace 4 bielenie  vlákniny
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chemikálie čistiace 13 čistenie čistenie odpadových vôd

chemikálie náterové  8 prostriedky pomocné natieranie

chemikálie papierenské 5 prostriedky pomocné výroba papiera

chemikálie pomocné 4 prostriedky pomocné výroba papiera

výroba vláknin

chemikálie povrchové  8 prostriedky pomocné úprava povrchová

chemikálie retenčné 5 sito papierenského stroja retencia

chemikálie varné 4 výroba vláknin várka bisulfitová

várka sulfátová

várka sulfitová

chemikálie zosvetľovacie 2 zosvetľovanie odstraňovanie tlačiar. 
černe 

papier zberový

chladenie vodou 4 chladenie zariadenia prevádzkové

chladenie vzduchom 5 chladenie vzduch

chladiče 11 zariadenia prevádzkové

chlór 1 prvky chemické chemikálie bieliacie

chlórdioxid 4 oxid chloričitý chemikálie bieliacie

chlorečnan sodný 4 chlorečnany

chlorečnany 4 soli anorganické chlornany
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zlúčeniny chlóru

chloridy 4 soli anorganické chlorid hlinitý

zlúčeniny chlóru chlorid sodný

chloritan sodný  4 chloritany chlorečnany

chloritany 4 soli anorganické

chlórnany 5 soli anorganické chlórnan sodný

zlučeniny chlóru chlornan vápenatý bielenie

chlorofyl 4 pigment rastlinný fotosyntéza

chod papierenského stroja 11 stroje papierenské rýchlosť stroja

výroba papiera

choroby dreva 1 poškodenie dreva hmota drevná škodcovia

chrobáky  1 živočíchy škodcovia

chróm 1 prvky chemické

chromatografia 14 analýza chemická analýza kvality

chromatografia gélová 14 chromatografia analýza gélová

chromatografia hmotnostná 14 chromatografia analýza kvantitatívna

chromatografia kvapalinová 14 chromatografia stĺpcová chromatografia analýza kvality

chromatografia na tenkej 
vrstve

14 chromatografia analýza chemická
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chromatografia plynová 14 chromatografia analýza kvality

chromatografia stĺpcová 14 chromat. kvapalinová chromatografia analýza kvality

sorpcia

chromofory 4 zlúčeniny organické farbivo

pigment

CHSK spotreba kyslíka chemická

CHTMV vláknina 
chemickotermomech.

chyba dreva 1 poškodenie dreva drevo menejhodnotné

chyba merania 14 meranie a regulácia prístroje meracie

chyba náteru 8 natieranie rovnomernosť náteru

chyba papiera 14 skúšobníctvo profil hrúbky

chyba tlače 9 polygrafia kvalita tlače

chyba vlákna 14 krútivosť

kučeravenie vlákna

chyby 14 meranie a regulácia diagnostika

I * * * * *

ihličnany 1 ihličnáče hmota drevná  drevo vlákninové listnáče

surovina primárna zdroje lesné
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imisie 13 znečisťovanie  nečistoty ekológia

znečisťovanie ozdušia ochrana ovzdušia

import 15 dovoz obchodovanie export

impregnácia  8 procesy fyz.‐chemické úprava materiálu

vlastnosti fyz.‐chem. výroba kartónu a lepenky

výroba papiera

zušľachťovanie

index kryštalizácie 14 kryštalizácia

index lomu 14 vlastnosti optické uhol odrazivosti

index v dotrhnutí 14 pevnosť v dotrhnutí vlastnosti mechanické

inflácia 15 ekonomika vývoj

informácie  15 informácie elektronické vzdelávanie

informácie technické

informácie vedecko‐
technické

informácie elektronické 15 informácie dáta elektronické internet

informácie vedecko‐technické 15 informácie vzdelanie technické

inhibítory 4 reakcie chemické inhibítory oxidácie korózia

inkrusty 11 nečistoty údržba
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usadeniny

inovácie 10 procesy výrobné zariadenia prevádzkové vývoj

insekticídy 13 biocídy škodcovia poškodenie dreva

internet 15 informácie elektronické prenos dát

intranet 15 informácie elektronické prenos dát

investície 10 procesy výrobné investície nákladové

investície prevádzkové

inžinierstvo genetické 1 pestovanie lesov gény udržateľnosť surovín a 
rozvoja

ionomeniče 4 meniče iónov procesy fyz.‐ chemické anexy

katexy

ISO normy 14 normy normalizácia

izokyanáty chemikálie bezpečnosť práce

izolácia elektrická  12 úspora energie

izolácia tepelná 12 úspora tepla tesnenie

izopropylalkohol 4 rozpúšťadlá organické proces organosolv

izotopy 1 prvky chemické izotopy uhlíkové

izotopy uhlíkové 1 izotopy uhlík

izotropia 14 vlastnosti fyzikálne anizotropia
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J * * * * *

jasnosť 14 vlastnosti optické belosť

jasnosť farby 9 vlastnosti optické potlač

javor 1 acer listnáče drevo vlákninové

suroviny zdroje lesné

jedľa 1 abies ihličnany drevo vlákninové

suroviny zdroje lesné

jedľovec 1 tsuga ihličnany borovica

jednorazovky 7 výrobky pre jednorazové 
použitie

výrobky papierenské odev pre zdravotníkov papier tissue

výrobky sanitárne‐
hygienické

plienky 

prestieradlá pre nemocnice

uteráky

vreckovky

jodidy 1 chemikálie

juta 1 rastlina tropická ľan

surovina alternatívna konope

K * * * * *

káble optické 11 meranie optické vlákno optické kolorimetria
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kadmium 1 prvky chemické

kal aktivovaný 13 kaly odpad tekutý

kal anaeróbny 13 čistenie anaeróbne vody odpadové

odpad tekutý

kal biologický 13 čistenie biologické bioenergia

kal kaustifikačný 13 kaustifikácia výroba vláknin

kal komunálny 13 odpady komunálne papier zberový

kal mikrobiologický 13 odpady mikroorganizmy enzýmy

kal papierenský  13 odpad tekutý  výroba papiera a lepenky

kal primárny 13 čistenie odpadových vôd usadzovanie

kal sekundárny 13 čistenie odpadových vôd sedimentácia mikroorganizmy

kal vláknitý 13 kal aktivovaný suspenzia vlákniny mikroorganizmy

kalamita 13 prostredie životné pohromy živelné

kalander Ecosoft 11 kalandre spracovateľnosť

kalander Janus 11 kalandre potlačiteľnosť

kalander sedlový 11 kalandre hladkosť

kalandre 11 zariadenia prevádzkové kalander Ecosoft úprava papierenského pásu

zariadenia strojárské kalander Janus zušľachťovanie papiera

Strana 68



Termíny TS P PP ŠT UT PT

kalander sedlový

kalandrovanie 8 povrch papiera kalandrovanie mäkké papiere kalandrované

úprava papierenského pásu kalandrovanie sedlové úprava povrchová

kalandrovanie 
superkalandrom

kalandrovanie za horúca

kalandrovanie mäkké 8 kalandrovanie úprava papierenského pásu

kalandrovanie sedlové 8 kalandrovanie zóna styčná

kalandrovanie 
superkalandrom

8 superkalandre lesk úprava povrchová

kalandrovanie za horúca 8 kalandrovanie úprava povrchová

kalibrácia 14 meranie presnosť normy

metódy skušobné prístroje meracie

kalorimetria 14 metódy skušobné kalorimetre

meranie teploty

kalolis 11 lis kalový

kaly 2 odpad biodegradovateľný kal aktivovaný výroba papiera

odpad biologický kal anaeróbny výroba vláknin

odpad organický kal biologický
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odpad tekutý kal kaustifikačný

odpad tuhý kal komunálny

kal mikrobiologický

kal papierenský 

kal primárny

kal sekundárny

kal vláknitý

kambium 1 štruktúra dreva stena bunečná

kamera digitálna 11 meranie optické digitalizácia

kamera IČ 11 meranie žiarenie IČ

kamera snímacia  11 meranie optické

kaolín 5 china clay minerály pigmenty

prostriedky pomocné plnivá

kapacita 11 zariadenia výrobné efektívnosť

produktivita

riadenie a regulácia 

kapacita prepravy 11 doprava tovaru doprava

kapacita tepelná 11 meranie teploty
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kapilarita 14 kohézia póry mikroštruktúra

vlastnosti fyzikálne napätie povrchové

porozita

kapitál 15 ekonomika

karbamát celulózy 1 deriváty celulózy biocídy

uretány soli organické

karbidy 1 tvrdosť nástroje sekačky

zlúčeniny kremíka rezačky

karbonizácia 5 reakcie chemické vlákna uhlíkové

karboxylácia 4 skupina karboxylová zlúčeniny organické

karboxyly 4 zlúčeniny karboxylové skupina karboxylová

karboxymetylácia 4 reakcie chemické karboxyetylácia

karboxymetylcelulóza 1 CMC éter celulózy éterifikácia

kartón duplexový 7 kartóny a lepenky nátok látky sekundárny stroj papierenský 
dvojsitový

kartón kriedový 7 kartón a lepenky náter obojstranný lesk

kartón krycí 7 kraftliner kartóny a lepenky testliner kartón sulfátový nebielený

materiál obalový lepenka vlnitá

kartón nápojový 7 kartóny a lepenky odolnosť voči prieniku 
tekutiny
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obal na tekutiny odolnosť voči prieniku 
vody

kartón natieraný 7 kartóny a lepenky pigment potlačiteľnosť

kartón obalový 7 kartóny a lepenky obaly

kartón sádrový sádrokartón kartón stavebný

kartón stavebný 7 kartóny a lepenky kartón sadrový stavebníctvo

kartón skladačkový 7 kartóny a lepenky lepenka skladačková

materiál obalový

kartón strojovo hladený 7 testliner kartóny a lepenky lepenka vlnitá

materiál obalový obal z vlnitej lepenky

kartón sulfátový nebielený 7 kraftliner kartóny a lepenky

kartonážky 11 výroba kartónov a lepeniek

kartóny a lepenky 7 výroba kartónu a lepenky kartón duplexový hmotnosť plošná

kartón kriedový lepenka vlnitá

kartón krycí materiál obalový

kartón nápojový

kartón natieraný

kartón nenatieraný

kartón obalový
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kartón stavebný

kartón skladačkový

kartón strojovo hladký

kartón sulfátový nebielený

katalýza 4 reakcie chemické kinetika

katalyzátory 4 reakcie chemické prostriedky pomocné

katastrofy živelné  13 prostredie životné klíma

katióny 4 ióny anióny

elektrolýza

katióny hliníka 4 katióny hliník

katióny sodíka 4 katióny sodík

katóda 14 elektródy anóda

kaustifikácia 4 regenerácia chemikálií hydroxid sodný lúh zelený

hydroxid vápenatý

uhličitan sodný

kazeín 5 aditíva enzýmy

proteíny pojivá

kenaf 1 rastlina nedrevnatá
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ketóny 4 aldehydy acetón skupina karbonylová

kinetika 4 reakcie chemické dynamika tekutín

triedenie

klíma 13 prostredie životné počasie

klimatizácia 14 laboratóriá teplota

skúšanie papiera obsah vlhkosti

klónovanie 1 genetika pestovanie lesov

klónovanie hybridné 1 klónovanie zdroje lesné

kmene stromov 1 stromy surovina primárna

kníhtlač  9 technika tlače knihy

kníhviazačstvo 7 väzba kníh knihy

knihy elektronické  15 digitalizácia skenovanie

knižnice digitálne 15 digitalizácia knihy elektronické

koagulácia 5 koncentrácia akumulácia

zhlukovanie flokulácia

koagulanty 4 činidlá prídavné flokulanty

kobalt 1 kovy prechodné

kód bezpečnostný 15 elektronizácia bezpečnosť

Strana 74



Termíny TS P PP ŠT UT PT

kód čiarový  15 elektronizácia digitalizácia

kódovanie 15 označovanie tovarov elektronizácia

koeficient trenia 14 vlastnosti fyz.‐mechanické drsnosť

kohézia 14 vlastnosti fyzikálne adhézia

kapilarita

napätie povrchové

koloidy  5 disperzie aerosoly

kolorimetria 14 prístroje meracie vlastnosti optické

kompostovanie 13 poľnohospodárstvo kôra hnojivo

odpad drevný

kompozity 4 materiál kompozitný

kompresory 11 zariadenia strojárské klimatizácia

konárovina 1 vetvy hmota drevná drevo menejhodnotné

stromy kmene stromov

koncentrácia 4 vlastnosti fyz.‐chemické koncentrácia nízka meranie hustoty

koncentrácia stredná zahusťovanie

koncentrácia vysoká

koncept FlexoNip 11 zariadenia prevádzkové lisovanie
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koncept Opti Concept 11 zariadenia prevádzkové optimalizácia

koncept OptiFeed 5 príprava vodolátky časť mokrá

stroje papierenské

koncept OptiSpray 8 zariadenia prevádzkové natieranie postrekom

koncept OptiStream 8 zariadenia prevádzkové balenie efektívnosť

rezanie papiera

koncept TissueFlex 6 zariadenia prevádzkové papier tissue lisovanie

koncern 15 organizácia a riadenie 
firiem

ekonomika

kondenzácia  4 reakcie chemické polykondenzácia

kondenzátory 11 zariadenia prevádzkové výmenníky

konkurencia 15 trhy obchodovanie

konkurencieshopnosť  15 ekonomika obchodovanie

konope 1 rastlina  nedrevnatá konope manilské vlákna textilné

konope manilské 1 konope suroviny

kontajnery 7 materiál obalový kartóny a lepenky

obaly lepenky skladačkové

kontaminácia pôdy 13 znečisťovanie pôdy pôda

kontrakty 15 manažment zmluvy
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kontrola biologická 14 zariadenia prevádzkové cyklus uzavretý

kontrola a meranie

kontrola a meranie 14 diagnostika bilancie

konverzia 15 ekonomika transformácia

konzistencia 4 obsah sušiny konzistencia nízka  suspenzia vláknin

obsah tuhých látok konzistencia stredná

konzistencia vysoká

konzistencia vodolátky 4 hustota vodolátky

kopírovanie 6 reprografia papier kopírovací

xerografia

kopolymerizácia 4 reakcia chemická polymerizácia

kopolyméry 4 polyméry polyméry syntetické

korelácia  15 matematika pravdepodobnosť

15 väzby

korene stromov 1 stromy hmota drevná

korózia  10 ochrana materiálu inhibítory

korporácia 15 spoločnosti

kotle 11 zariadenia strojárske kotle energetické energetika
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kotle na biomasu biomasa

kotle parné regenerácia chemikálií

kotle plynové výroba energie

kotle regeneračné výroba tepla

kotle regeneračné sulfátové

kotle spaľovacie

varáky

kotúče mlecie 11 mlyny príprava vodolátky

kotúče navíjacie 8 navíjanie kotúče papiera

kotúče papiera 8 navíjanie doprava materiálu stroje papierenské

prevíjanie

kovy 1 kovy alkalické

kovy prechodné

kovy alkalické 1 kovy cézium

draslík

lítium

sodík

kovy prechodné 1 kovy kovy drahé amfotérnosť
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chróm

kadmium

kobalt

horčík

meď

molybdén

titán

zinok

kôra  1 stromy odpad drevný spaľovanie

kompostovanie

kôrovec smrekový 13 lykožrút smrekový škodcovia ochrana lesov

kôrovie kukuričné 1 kukurica odpad poľnohospodársky

rastlina nedrevnatá  

kraftliner 7 kartón krycí liner testliner

krčivosť  14 vlastnosti papiera chyba papiera

obsah vlhkosti

kremičitan horečnatý 1 kremičitany zlúčeniny horčíka

kremičitan sodný 1 kremičitany zlúčeniny sodíka
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kremičitan vápenatý  1 kremičitany zlúčeniny vápnika

kremík 1 prvky chemické

krepovanie jemné 8 krepovanie papier tissue

krepovanie papiera 8 papier krepovaný krepovanie  za mokra krepovanie hrubé

zušľachťovanie papiera krepovanie za sucha krepovanie jemné

krepovanie za mokra 8 stroj krepovací krepovanie jemné

zmáčanie

krepovanie za sucha 8 stroje papierenské krepovanie hrubé

rýchlosť  vysoká

kríp 14 vlastnosti reologické deformácia plastická

kríza 15 ekonomika

kríza finančná 15 financie

kríza hospodárska 15 ekonomika

kruh rastový 1 rast stromov letokruhy štruktúra dreva

kruh ročný 1 stromy letokruhy rast stromov

krútivosť papiera 14 stabilita rozmerová chyba papiera obsah vlhkosti

krútivosť vlákna 14 vlastnosti vlákna chyba vlákna obsah vlhkosti

krvácavosť farby 9 farba tlačová chyba tlače potlačiteľnosť 
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kryštalinita 14 aglomerácia stupeň kryštalinity sublimácia

kryt valcov 10 časť sušiaca valce sušiace

kučeravosť vlákna 14 vlastnosti vlákna chyba vlákna

kukurica 1 rastlina nedrevnatá kôrovie kukuričné surovina netradičná

kvalita dreva  14 chyba dreva poškodenie dreva rovnomernosť várky

kvalita farby 9 farbivá kvalita tlače

kvalita hárku 14 vlastnosti  papiera laboratóriá

kvalita kartónu a lepenky 14 vlastnosti kartónu a 
lepenky

kvalita náteru 8 vlastnosti náteru hmotnosť náteru hrúbka náteru

kvalita ovzdušia 13 ochrana ovzdušia prostredie životné

kvalita papiera 14 vlastnosti papiera

kvalita povrchu  14 úprava povrchová rovnomernosť povrchu

kvalita riadenia 11 riadenie a regulácia

kvalita štiepok  1 príprava štiepok štiepkovanie

kvalita tlače 9 potlač technika tlače potlačiteľnosť

kvalita vlákna 14 vlastnosti vlákna chyba vlákna krútivosť vlákna

hmota drevná príprava vodolátky kučeravosť vlákna

kvalita vlákniny 14 výroba vláknin stupeň delignifikačný
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kvalita vody 14 ochrana život. prostredia čistota vôd

kvasnice 3 hydrolýza kvasnice sulfitové  fermentácia

huby mikroorganizmy

kvasnice sulfitové kvasnice výluh  sulfitový

kyselina abietová 4 kyseliny karboxylové kyselina živičná

kyselina boritá 4 kyseliny anorganické retardéry horenia

zlúčeniny bóru

kyselina dusičná 4 kyseliny anorganické dusičnany

kyselina fosforečná 4 kyseliny anorganické zlúčeniny fosforu

kyselina glukurónová 4 kyseliny karboxylové glukóza kyseliny urónové

kyselina huminová 4 poľnohospodárstvo humus

kyselina chlorovodíková 4 kyselina soľná kyseliny anorganické zlúčeniny chlóru

kyselina jantárová 4 kyseliny karboxylové živice

kyselina levulová 4 kyseliny karboxylové ketóny

kyselina lignosulfónová 4 kyseliny sulfónové AS‐lignín

kyselina linolová 4 kyseliny karboxylové olej tálový

kyselina maleinová 4 kyseliny organické benzén

kyseliny karboxylové
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kyselina mravčia 4 kyseliny karboxylové

kyselina octová 4 kyseliny karboxylové etanol

kyselina olejová 4 kyseliny karboxylové

kyseliny mastné

kyselina oxálová 4 kyselina šťavelová kyseliny karboxylové

kyselina síričitá 4 kyseliny anorganické

kyselina sírová 4 kyseliny anorganické

kyselina soľná 4 kyselina chlorovodíková kyseliny anorganické

kyselina stearová 4 kyseliny karboxylové kyseliny mastné

kyselina sulfónová 4 kyseliny organické kyselina sírová

kyselina šťavelová 4 kyselina oxálová kyseliny karboxylové

kyselina vanilová 4 kyseliny karboxylové

kyseliny anorganické 4 kyselina boritá

kyselina dusičná

kyselina fosforečná

kyselina chlórová

kyselina chlorovodíková

kyselina síričitá
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kyselina sírová

kyseliny karboxylové 4 kyseliny organické kyseliny jednosýtne kyselina abietová

kyseliny viacsýtne kyselina glykurónová

kyselina jantárová

kyselina mravčia

kyselina octová

kyselina olejová

kyselina stearová

kyselina šťaveľová

kyselina vanilová

kyseliny pektínové 4 kyseliny karboxylové pektíny

kyseliny sulfónové 4 kyseliny organické kyselina lignosulfónová sulfonácia

kyseliny urónové 4 kyseliny  karboxylové kyselina glykurónová

kyslík 1 prvky chemické

kyslosť 4 acidita

kyslosť papiera 14 starnutie papiera archivácia

kyslosť pôdy 1 poľnohospodárstvo pestovanie lesov

L ‐ Ľ * * * * *
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laboratória 14 skúšanie papiera hárky laboratórne skúšobníctvo

lakáza 3 enzýmy biobielenie

modifikácia vlákna

lakovanie 8 úprava povrchová náter

laky iridiové 8 zušľachťovanie obaly

laky práškové 8 zušľachťovanie obaly

lamela stredná 3 stena bunečná stena primárna

stena sekundárna

laminácia 8 úprava povrchová obaly

ľan 1 rastlina nedrevnatá konope

papier cigaretový

lanolín  1 tuky ochrana materiálu

lapače 13 odlučovače čistenie odpadových vôd

separátory nečistoty

larix 1 smrekovec ihličnany drevo vlákninové

suroviny zdroje lesné

laser 14 lúče laserové žiarenie lúče laserové

látky amorfné 1 skupenstvo hmoty kryštalinita
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pórovitosť

látky aktívne endokrínne  4 endokrínne disruptory biocídy

látky extrahovateľné 4 vlákniny tuky

vosky

živice

látky extrakčné 4 hmota drevná lignany živica škodlivá

taníny

terpény

látky hydrofilné 4 zmáčateľnosť

látky hydrofóbne 4 odolnosť voči vode

látky prchavé 14 skupenstvo hmoty skupenstvo plynné

látky tekuté  14 skupenstvo hmoty skupenstvo kvapalné

látky tuhé 14 skupenstvo hmoty fáza tuhá

14 bod tuhnutia

legislatíva 14 normy zákonodárstvo kvalita papiera

normy ISO kvalita vláknin

lepenie 8 procesy fyz.‐chemické lepenie škrobom laminácia

lepenie za studena lepivosť
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sklo vodné lepenka vlnitá

lepenie škrobom  8 lepenie škrob

lepenie za studena 8 lepenie  vytvrdzovanie za studena

lepenka akustická 7 lepenky stavebné vlastnosti akustické

lepenka debnová 7 lepenka kontajnerová lepenky viacvrstvové lepenie

lepenka duplexová 7 lepenka dvojvrstvová

lepenka dutinková 7 dutinky navíjacie

lepenka dvojvrstvová 7 lepenka duplexová lepenky viacvrstvové spájanie

lepenka jednostranne  hladká 7 kalandrovanie drevovina

lepenky viacvrstvové lepenka biela

papier zberový

lepenka hnedá 7 lepenka ručná lepenka obuvnícká vláknina mechanická

lepenka kartonážna 7 lepenky viacvrstvové lepenka jednostranne 
hladká

lepenka kašírovaná 7 lepenky viacvrstvové lepenie

spájanie

lepenka knihárska 7 kartóny a lepenky 
špeciálne

lepenka ručná

lepenka kontajnerová 8 lepenka debnová materiál baliaci

lepenka nasávacia zmáčateľnosť vlastnosti povrchové
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lepenka natieraná 8 zušľachťovanie povrchu natieranie

pigmenty

lepenka päťvrstvová 7 lepenky viacvrstvové lepenka vlnitá

lepenka poťahovaná 7 lepenky viacvrstvové kartóny krycie

lepenka ručná 7 kartóny a lepenky 
špeciálne

lepenka knihárska

lepenka hnedá

lepenka sadrová 8 lepenka stavebná

lepenka sedemvrstvová 7 lepenky viacvrstvové lepenka vlnitá

lepenka sivá 7 lepenky viacvrstvové drevovina

papier zberový

vláknina nebielená

lepenka skladačková 8 lepenky viacvrstvové hladenie jednostranné

materiál obalový natieranie

lepenka stavebná 8 úprava povrchová nehorľavosť

odolnosť voči vlhkosti

papier zberový

lepenka škatuľová 8 materiál baliaci lepenka kontajnerová

lepenka vlnitá  papier zberový
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lepenka vlnitá 8 lepenie

zvlňovanie

lepenky natierané 8 kartóny a lepenky natieranie

pigmenty

lepenky povrchovo 
zušľachtené

8 lepenka natieraná

lepenka poťahovaná

lepenky viacvrstvové 8 kartóny a lepenky lepenie

materiály obalové lepenka vlnitá

lepidlá 8 prostriedky pomocné

lepidlo citlivé na tlak 8 lepidlá etikety samolepiace

papier samolepiaci

lepidlo disperzné 8 lepidlá polyvinylacetát

lepidlo tekuté 8 lepidlá lepenka vlnitá

sklo vodné škroby

lepidlo tavné 8 hot‐melty lepidlá elasticita

teplota zmäkčovania

lepidlo vodorozpustné 8 hydrofilnosť rozpustnosť vo vode

lesk 14 vlastnosti optické belosť
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odraz svetla

leskomer  14 refraktometer prístroje meracie prístroje optické

lesníctvo 1 priemysel lesospracujúci pestovanie lesov

ťažba dreva

zalesňovanie

lesy tropické 1 suroviny alternatívne ťažba dreva

letokruhy 1 tkanivo rastlinné rast stromov

ligandy 1 zlúčeniny chemické cheláty

lignany 3 látky extračné antioxidanty

radikály voľné

lignín 3 lignín natívny kyselina lignosulfonová celulóza

lignocelulóza hemicelulózy

lignín alkalický 3 alkalilignín hydroxidy rozpustnosť 

lignín dioxánový 3 lignín modifikovaný ligníny organosolv dioxány

lignín Klasonový 3 ligníny hydrolýza

kyselina sírová

lignín modifikovaný 3 lignín dioxánový

ligníny organosolv ligníny lignín dioxánový palivo alternatívne
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lignocelulóza  1 hmota drevná celulóza

hemicelulózy

ligníny

lignosulfonany 4 zlúčeniny síry kyselina lignosulfónová

likvidácia odpadu 13 ochrana život. prostredia papier zberový

pece regeneračné spaľovanie

surovina sekundárna zber

lintre 7 papier ručný lintre bavlnené bavlna

lintre bavlnené 7 lintre papier filtračný

lipáza 3 enzýmy kyseliny mastné

tuky

lipidy 3 kyseliny karboxylové estery

kyseliny mastné tuky

lis baliaci 11 lis hydraulický balenie

doprava

lis diskový 11 časť lisová odvodňovanie

lis filtrovací 11 lisy filtrácia

lis gaučovací snímací 11 časť mokrá pás papiera plstenec lisovací
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lis glejací 11 glejenie glejenie povrchové

lis Hi‐I 11 lisovanie lisovanie za mokra

lis hĺbkotlačový 9 potlačovanie hĺbkotlač

lis impregnačný 11 štiepka drevná impregnácia

lis kalový 11 kalolis kaly odvodňovanie

lis natierací 11 lisy natieranie

lis NipcoFlex 11 papier tissue lis sedlový spotreba energie

lis ofsetový 9 valce hladké papier ofsetový

tlač ofsetová

lis pätkový 11 lis sedlový zóna styčná

lis prací  11 lisy pranie

lis sací 11 časť lisová valec sací odvodňovanie vlákniny

vákuum

lis sedlový 11 lis pätkový zóna styčná

lis satinovací 11 lisy  hydraulické hladkosť papiera

lis sušiaci 11 stroje papierenské  časť sušiaca valce sušiace

lis TEMSEC 11 lisovanie

lis TissueFlex 11 lisovanie hmotnosť objemová papier tissue
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11 mäkkosť

lis tlačiarenský 9 stroje tlačiarenské potlačiteľnosť

lis valcový 11 časť mokrá odvodňovanie vlákniny

lis vysekávací 11 zariadenia strojárske vysekávanie

lis závitovkový 11 lisy odvodňovanie vlákniny

lisovanie 5 lisy lisovanie za horúca kalandre

lisovanie za mokra plstence

lisovanie za studena superkalandre

lisovanie za horúca 5 lisovanie dosky lisovacie

lisovanie za mokra 5 lisovanie lis Hi‐I

lisovanie za studena 5 lisovanie lisovanie za horúca

lisy  11 zariadenia  strojárenské lisy hydraulické tlak

lisy mechanické zóna styčná

lisy valcové

lisy hydraulické 11 lisy sila tlaková

lisy mechanické 11 lisy sila mechanická

lisy valcové 11 lisy sila prítlačná

listnáče 1 drevo vlákninové výroba vláknin ihličnany
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surovina primárna

lišta odvodňovacia 5 časť sitová zariadenia strojárske obsah sušiny

stroje papierenské

litium 1 prvky chemické

litografia 9 technika tlače

logistika 15 organizácia a riadenie 
firmy

doprava tovaru

lôžko fluidné 11 kotle spaľovanie

lôžko spaľovacie 11 kotle spaľovanie

lúče dreňové 1 tkanivo rastlinné tracheidy

lúče elektrónové 14 žiarenie

lúče gama 14 žiarenie

lúče infračervené  14 žiarenie žiarenie IČ

lúče laserové 14 žiarenie laser

lúče rtg 14 žiarenie rtg

lúče svetelné 14 žiarenie svetelné

lúče ultrafialové 14 žiarenie UF

lúhy sodné 4 roztoky varné hydroxid sodný

lúhy sulfátové
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výroba vláknin

lúhy biele 4 lúhy sulfátové alkálie efektívne

várka sulfátová sulfidita

lúhy čierne  4 lúhy sulfátové alkalilignín

olej tálový

lúhy sulfátové 4 roztoky varné alkálie aktívne

várka sulfátová

lúhy varné 4 lúhy biele

lúhy čierne

lúhy zelené  4 kaustifikácia tavenina regenerácia chemikálií

lumény 1 tkanivo rastlinné

lyko 1 tkanivo rastlinné kambium anatómia dreva

lykožrút smrekový 1 kôrovec smrekový škodcovia ochrana lesov

M * * * * *

magnezit uhličitan horečnatý

makromolekuly 1 molekuly hmotnosť molárna

stupeň polymarizačný

väzba kovalentná

Strana 95



Termíny TS P PP ŠT UT PT

makroskopia 14 metódy optické mikroskopia

maloobchod  15 obchodovanie trhy

manan 1 hemicelulózy galaktomannany

polysacharidy holocelulóza

manažment 15 logistika riadenie výrobných 
procesov

organizácia a riadenie 
firmy

mangán 1 prvky chemické

manganistan draselný 1 hypermangán činidlo oxidačné zlúčeniny anorganické

manipulácia s drevom 11 príprava dreva štiepka drevná

manipulácia s materiálom 11 logistika balenie

doprava

kotúče papiera

skladovanie

manipulácia s tovarom 11 doprava tovaru skladovanie

manometre 11 prístroje meracie tlak

manóza 1 monosacharidy hexózy

marketing 15 obchodovanie 

marža 15 obchodovanie  zisk
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mastenec 1 talk minerály prírodné plnivá

matematika 15 disciplína vedná

materiál baliaci 7 materiál obalový lepenka škatuľová

papier obalový lepenky viacvrstvové

materiál izolačný 7 lepenky stavebné izolácia tepelná

materiál kompozitný 7 kompozity vlákno uhlíkové

materiál obalový 7 lepenka škatuľová balenie

lepenky viacvrstvové

papier obalový

materiál stavebný 7 lepenky stavebné materiál izolačný

sádrokartóny

materiál tesniaci 7 tesnenie nanokompozity

materiál textilný 7 textílie netkané

textílie technické

materiál vodivý 7 vodivosť  elektrická

vodivosť tepelná

vodivosť zvuku

matnosť 14 nepriehľadnosť vlastnosti papiera papiere špeciálne
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mazivá  11 oleje údržba

mäkkosť 14 vlastnosti papiera papier tissue papiere sanitárne‐
hygienické

meď 1 prvky chemické

medicína 15 disciplína vedná

melasa 1 repa cukrová rastlina poľnohospodáska

trstina cukrová

membrány 11 membrány keramické filtrácia

membrány silikónové separácia

membrány keramické 11 membrány mikrofiltrácia

membrány silikónové 11 membrány odolnosť tepelná

meniče iónov 13 ionomeniče výmena iónov úprava vody

meranie a regulácia 11 procesy výroby papiera

procesy výroby vlákniny

meranie bezdotykové 11 žiarenie IČ meranie hrúbky

žiarenie UF meranie vlhkosti

meranie hladiny 5 príprava vodolátky nádrže 

meranie hmotnosti 14 analýza kvantitatívna

meranie hrúbky 14 procesy výroby papiera profil hrúbky
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meranie hustoty 5 príprava vodolátky konzistencia

meranie offline 14 meranie bezdotykové

meranie online 14 procesy výroby papiera procesy meracie

snímač bezkontaktný

meranie optické 14 meranie kolorimetria káble optické

polarimetria polarografia

meranie pH 14 veličiny chemické acidita hodnota pH

meranie prietoku 14 veličiny fyzikálne prietokomery

meranie rozmerov 14 veličiny fyzikálne dĺžka

hrúbka

šírka

meranie teploty 14 veličiny fyzikálne teplota

meranie tlaku 14 veličiny fyzikálne tlak

meranie ultrazvukom 14 meranie dĺžky

meranie hladiny

meranie hrúbky

meranie šírky

meranie v smere Z 14 vlastnosti fyzikálne 
mechanické

pevnosť v ťahu
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vlastnosti papiera pevnosť v smere Z

meranie vlákien 14 rozmer vlákna dĺžka

šírka

meranie vlhkosti 14 obsah vlhkosti profil vlhkosti

meranie zákalu turbidimetria

mercerizácia 4 hydroxid sodný alkalicelulóza

zušľachťovanie celulózy pevnosť vlákna

merkaptány 13 zlúčeniny síry znečisťovanie vzduchu

metabolizmus 3 biochémia biokonverzia

biosyntéza

metakryláty 8 kyselina metakrylová lepidlá

plasty

metán  4 uhľovodíky alkány plyny skleníkové

metanol  4 alkoholy etanol

metanolýza 4 reakcie chemické solvolýza

metóda analytická 14 chémia analytická analýza

metóda gravimetrická 14 analýza kvantitatívna meranie hmotnosti

metóda najmenších štvorcov 15 matematika
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metódy štatistické

metodológia 14 technika merania plánovanie

výskum

metódy nedeštruktívne 14 metódy merania technika merania

metódy optické 14 metódy merania mikroskopia vlastnosti optické

metódy reologické  14 metódy merania vlastnosti reologické

metódy skúšobné 14 skúšanie materiálu

metódy štatistické 15 analýza dát výroba papierov, kartónov 
a lepeniek

matematika štatistika výroba vláknin

metrológia 15 disciplína vedná skúšanie materiálu

metylácia 4 alkylácia procesy chemické

metylmerkaptány 13 merkaptány odpad plynný

zlúčeniny síry postup výr. vláknin 
sulfátový

miera recyklácie 2 stupeň recyklácie papier zberový spotreba papiera

miera využitia zberového 
papiera

2 papier zberový výroba papiera

11 recyklácia papiera 

miešanie 5 príprava vodolátky zariadenia prevádzkové
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migrácia farby 9 farba tlačová obal potravinový

migrácia iónov 14 elektroforéza chémia fyzikálna

mikroanalýza elektrónova 14 analýza kvalitatívna žiarenie rtg

analýza kvantitatívna

mikrobiocídy 13 cyklus uzavretý biocídy

ochrana život. prostredia

mikrobiológia 13 biológia mikroorganizmy baktérie

huby

plesne

mikrocelulóza 3 mikrobiológia plnivá

mikrofibrily 3 polyméry celulózy stena bunečná

mikrofiltrácia 14 filtrácia filtrácia membránová

mikroflóra 1 mikroorganizmy

mikroflotácia 5 flotácia kal papierenský

mikrokrepovanie 6 krepovanie papier clupak

papier tissue

mikroorganizmy 1 mikrobiológia baktérie

huby
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plesne

mikropena 5 penivosť časť sitová

mikroskopia 14 metódy optické mikroštruktúra

mikroskopia atómova 14 mikroskopia sila atómová

mikroskopia elektrónova 14 mikroskopia elektróny

mikroskópia elektrónová 
rastrovacia

14 schopnosť rozlišovacia skenovanie

mikroskopia fluorescenčná 14 mikroskopia fluorescencia

mikroskopia rastrovacia 14 mikroskopia skenovanie

mikroštruktúra 14 mikroskopia kryštály

mikrovlny 8 lepenka vlnitá zvlňovanie

zvlňovačky

mineralógia 1 disciplína vedná minerály

minerály prírodné  1 kaolín plnivá

mastenec

mletie  5 príprava vodolátky mletie diskontinálne rozvlákňovanie

mletie kontinuálne

mlyn diskový 11 mlyny konzistencia nízka egalizácia vodolátky

mlyn guľový 11 mlyny
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mlyn kónický 11 mlyny egalizácia vodolátky

mlyn Jokro 14 mlyny laboratóriá

mlyn PFI 14 holandre mlyny príprava vodolátky laboratóriá

mlyny 11 zariadenia strojárske mlyn diskový

močovina 4 karbamidy aminoplasty

papier pevný za mokra

model dynamický 11 modely model statický

model matematický 11 matematika predpovede

plánovanie

model počítačový 11 plánovanie simulácia

modely  11 poloprevádzky

simulácia

modernizácia  10 obnova zariadenia strojárske inovácie náklady

modifikácia biologická 1 pestovanie lesov surovina obnoviteľná genetika

modifikácia celulózy 3 vlastnosti celulózy nanocelulóza

modifikácia povrchu 8 vlastnosti povrchové zušľachťovanie povrchu

modul elasticity 14 Youngov modul pružnosti vlastnosti mechanické dynamika

molybdén 1 prvky chemické
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monoméry 4 makromolekuly

polyméry

stupeň polymerizačný

monosacharidy  4 sacharidy metabolizmus

polysacharidy

montmorilonit 1 minerály prírodné bentonit

minerály ílové

mostíky vodíkové  4 väzba vodíková štruktúra molekulová

mottling 14 nerovnomernosť tlače kvalita tlače chyba tlače

múčka drevná 1 odpad drevný materiál stavebný drevoplast

mydlo sulfátové 4 mydlo tálové

mydlo tálové 4 mydlo sulfátové postup výroby vlákniny 
sulfátový

N * * * * *

nábeh stroja 11 zariadenia strojárske prevádzka

stroje papierenské

nabobtnávanie napučiavanie

náboj anionický 1 vodivosť nečistoty lepivé

usadeniny
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náboj elektrický 1 náboj elektrostatický vlastnosti elekrické

prevíjanie papiera

náboj elektrostatický náboj elektrický vlastnosti elekrické

náboj iónový iónomeniče

náboj vlákna 1 vlákno celulózové náboj anionický

nádrže  11 príprava vodolátky nádrže aktivačné skladovanie materiálu

zariadenia strojárske nádrže miešacie

nádrže na vodu

nádrže prevzdušňovacie

nádrže retenčné

nádrže skladovacie

nádrže tlakové

nádrže usadzovacie

nádrže zahusťovacie

nádrže zásobné

nádrže zberné

nádrže zmiešavacie

náklady celkové 15 náklady investičné
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náklady materiálové

náklady prevádzkové

náklady prevádzkové  11 náklady celkové náklady dopravné

náklady energetické

náklady investičné

náklady materiálové

náklady na údržbu

namáčateľnosť  14 zmáčateľnosť

nanášanie elektrostatické 8 náboj elektrostatický

nanášanie extrúzne 8 natieranie natieranie extrúzne

nanášanie postrekom 8 natieranie bezdotykové zušľachťovanie povrchu úprava postrekom

nanocelulóza  3 nanomodifikácia pevnosť

polyméry prírodné pevnosť vlákna

nanočastice 8 zušľachťovanie povrchu úprava povrchová

nanodisperzie 3 nanotechnológie disperzia

nanofibrilácia 3 nanotechnológie nanofibrily fibrilácia

nanofibrily 3 nanofibrilácia mikrofibrilácia

nanofiltrácia 3 nanotechnológie filtrácia
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nanokaolíny 3 nanotechnológie plnivá

nanokompozity  3 nanomateriály materiál kompozitný

nanokryštály celulózy  3 nanotechnológie materiál kompozitný

nanometer 14 veličiny fyzikálne dĺžka

nanovlákna

nanomodifikácia 3 nanotechnológie nanocelulóza plazma

nanomodifikácia povrchu 8 nanomodifikácia úprava povrchová

nanonatieranie 8 nanotechnológie natieranie úprava povrchová

nanorozvlákňovanie  3 nanotechnológie rozvlákňovanie

nanoštruktúra 3 štruktúra nanometer

nanotechnológie  3 nanodisperzie nanocelulóza

nanofibrilácia nanovlákna

nanofiltrácia

nanorozvlákňovanie

nanovlákna 3 polyméry prírodné nanorozvlákňovanie nanocelulóza

textílie netkané

napätie 14 veličiny fyzikálne napätie povrchové

veličiny mechanické napätie strihové
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napätie tepelné

napätie v ťahu

napätie povrchové 14 energia povrchová surfaktanty kohézia

vlastnosti fyzikálne  prostriedok povrchovo 
aktívny

napätie strihové 14 vlastnosti fyz.‐mechanické sila strihová

napätie v  ťahu 14 vlastnosti mechanické pevnosť v ťahu

napínanie papierového pásu  11 stroje papierenské ťah papierového pásu regulácia ťahu papiera

napínanie plstenca 11 stroje papierenské plstence

napínanie sita 11 stroje papierenské údržba

sito papierenského stroja

napučiavanie vlákna  1 nabobtnávanie vlákna bod nasýtenia

nasiakavosť vody 14 kapilarita

obsah vlhkosti

nasýtenosť  14 saturácia bod nasýtenia

náter bariérový  8 vlastnosti bariérové natieranie

náter obojstranný  kartón kriedový lesk

natieračka clonová 11 natieračka trysková natieračky hot‐melty

natieračka JetFlow 11 natieračka clonová natieračky
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natieračka nožová 11 natieračky hot‐melty

pigmenty

natieračka trysková 11 natieračka JetFlow

natieračka valcová 11 natieračky valec natierací

natieračky 11 zariadenia strojárske nože natieracie

natieranie 8 úprava povrchová natieranie bezdotykové

natieranie dotykové

natieranie bezdotykové 8 natieranie nanášanie postrekom

natieranie dotykové 8 natieranie natieračka valcová

natieranie clonové 8 natieranie tryskové natieranie hot‐melty

natieranie extrúzne 8 natieranie extrúzia zušľachťovanie

natieranie valcové 8 natieranie dotykové valec natierací

nátok látky 11 skriňa nátoková vodolátka

nátok sekundárny 11 stroj papierenský 
dvojsitový

odvodňovanie

navíjačky 11 stroj navíjací dutinky 

kotúče papiera

návratnosť  recyklovateľnosť

návratnosť chemikálií  10 spotreba chemikálií ekonomika
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návratnosť investícií 10 náklady  investície

návratnosť nákladov 10 obrat náklady prevádzkové

návratnosť obalov 2 obaly recyklovateľnosť papier zberový

návratnosť zberového papiera 2 papier zberový miera recyklácie ekonomika

spotreba zberového 
papiera

spotreba papiera

nečistoty anorganické 5 sito papierenského stroja minerály

nečistoty lepivé 11 sito papierenského stroja lepidlá

papier zberový

nečistoty organické 1 kôra prietrh papierového pásu

triesky spaľovanie

zhluk vlákien várky

nečistoty živičné 1 stroje papierenské časť sitová živica škodlivá

nehorľavosť 14 vlastnosti papiera horľavosť

ochrana voči horeniu

nepremastiteľnosť 14 vlastnosti papiera obal potravinový

odolnosť voči prieniku 
tuku

neprevary 4 várky veľkosť štiepok

nepriehľadnosť 14 matnosť vlastnosti optické opacita
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nerovnomernosť tlače 9 mottling chyba tlače farba tlačová

nerovnomernosť vlhkosti 14 chyba papiera profil vlhkosti

neutralizácia 4 reakcie chemické acidita

alkalita

nikel 1 prvky chemické

nitrácia 4 reakcie chemické esterifikácia

nitrifikácia 4 reakcie chemické nitrácia

nitrobenzén 4 zlúčeniny dusíka

nitrocelulóza 4 dusičnany esterifikácia

estery celulózy

normalizácia štandarizácia

normy 14 normalizácia certifikácia

normy EÚ 14 normy

normy ISO 14 normy belosť ISO

normy TAPPI 14 normy belosť ISO

nože diskové 8 rezanie kartóny a lepenky

nože kruhové 8 rezanie papiere, kartóny a lepenky

nože vzduchové 8 stierače vzduchové natieranie
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O * * * * *

obal bariérový 8 obal fóliový vlastnosti bariérové odolnosť voči prieniku 
plynu

obal potravinový odolnosť voči prieniku 
tuku

obaly odolnosť voči prieniku 
vlhkosti

ochrana potravín

obal biodegradovateľný 8 obaly biodegradácia

obal blister ‐ pack 8 obal fóliový

obal fóliový 8 materiál obalový obal blister ‐ pack obal bariérový

obal inteligentný 8 obaly dizajn obalu

obal kartónový  8 obaly škatuľa obalová

obal kombinovaný 8 obal na nápoje lepenky viacvrstvové

obal potravinový

obal lepenkový 8 materiály obalové lepenka škatuľová

lepenka vlnitá

obal na cigarety 8 obaly papier cigaretový

obal na mlieko 8 obal potravinový odolnosť voči prieniku 
tekutiny

obal na nápoje 8 kartóny a lepenky tetrapak odolnosť voči prieniku 
tekutiny
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obal nevratný 8 ochrana život. prostredia obal recyklovaný

obal papierový 8 materiál obalový balenie

obal potravinový 8 materiál obalový ochrana potravin

obal recyklovaný  8 zber papier zberový

obal skladačkový 8 škatuľa skladačková lepenka skladačková

obal Tetra Pak 8 tetrapak obal na nápoje  odolnosť voči prieniku 
tekutiny

obal z vlnitej lepenky 8 materiál obalový lepenka debnová

lepenky viacvrstvové

obaly 8 výrobky z kartónov a 
lepeniek

sortimenty kartónov a 
lepeniek

výrobky z papierov sortimenty papierov

objem špecifický 14 velična fyzikálna

obláčkovitosť papiera 14 zhluk vlákien chyba papiera

oblečenie stroja 11 plstence údržba

sitá papierenského stroja

obnova modernizácia

obrat 15 ekonomika bilancia obchodná tržby

obrúsky papierové 7 výrobky sanitárne ‐ 
hygienické 

výrobky jednorazové

obrusíteľnosť  7 odolnosť voči oderu sila trecia
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obsah absorbovateľných 
organických halogénov

14 TOX absorpcia zlúčeniny halogénov

obsah absorbovateľného 
organického chlóru

14 TOCL absorpcia zlúčeniny chlóru

obsah alfa celulózy 14 buničina na chem. 
spracovanie

buničina viskózová

obsah celkového organ. uhlíka 14 TOC zlúčeniny organické

obsah celkovej redukovanej 
síry

14 TRS zlúčeniny síry

obsah extrahovateľných látok 14 látky extrahovateľné tuky

vosky

tuky

obsah sušiny 14 obsah tuhých látok konzistencia vodolátky

obsah tuhých látok 14 obsah sušiny konzistencia

odbyt 15 organizácia a riadenie fimy manažment

predpoveď vývoja vývoj trhu

odkôrňovače 11 zariadenia strojárske odkôrňovač bubnový príprava dreva

odkôrňovač nožový

odkôrňovač rotačný

odkyslenie 5 deacidifikácia

odkyslenie papiera 14 starnutie papiera archivácia 
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dedičstvo písomné

odlučovače 11 triediče odlučovač cyklónový  nečistoty

separátory odlučovač  elektrický

odlučovač 
elektromagnetický

odlučovač pary

odlučovač vírivý

odlupovanie náteru 14 chyba náteru profil náteru

odlupovanie farby 14 chyba tlače potlač

odlupovanie vrstiev 14 delaminácia

odolnosť voči chemikáliám 14 ochrana materiálu odolnosť voči korózii

odolnosť voči korózii 14 ochrana materiálu údržba

odolnosť voči oderu 14 abrazivita sila trecia odolnosť voči 
opotrebovaniu

odolnosť voči ohýbaniu  14 pevnosť v ohybe

tuhosť v ohybe

odolnosť voči opotrebovaniu 14 starnutie materiálu životnosť materiálu

odolnosť voči prieniku plynu vlastnosti bariérové obal bariérový

odolnosť voči prieniku 
tekutiny

14 obal potravinový obal na mlieko
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odolnosť voči prieniku tuku 14 nepremastiteľnosť

obal potravinový

odolnosť voči prieniku vody 14 hydrofóbnosť lepenka stavebná

odolnosť voči strihu 14 pevnosť v strihu

odolnosť voči ťahu 14 pevnosť v ťahu

odpad biodegradovateľný 13 ochrana život. prostredia enzýmy

odpad biologický 13 odpad komunálny kompostovanie

odpad domáci 2 odpad komunálny

odpad drevný 13 múčka drevná múčka drevná kompostovanie

odpad tuhý kôra

odpad kancelársky 2 papier zberový kvalita papiera

odpad komunálny 2 odpad biologický triedenie

odpad triedený znovavyužitie odpadu

odpad zmesný

odpad plynný 13 plyny odpadové

odpad poľnohospodársky 1 zber poľnohospodársky surovina alternatívna

surovina  netradičná

odpad tekutý 13 voda odpadová kal biologický čistenie odpadových vôd 
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odpad tuhý 13 papier zberový kompostovanie

zber druhotných surovín spaľovanie

odparky 11 zahusťovanie výluhov koncentrácia  vysoká

zariadenia prevádzkové spaľovanie

odpeňovače 4 prostriedok odpeňovací prostriedky pomocné prostriedok povrchovo 
aktívny

odplyňovanie varáku 11 regenerácia tepla tlak vysoký

odplyny

odplyny 11 odplyňovanie varáku

odraz svetla 14 vlastnosti optické lesk

odrazivosť spektrálna 14 vlastnosti optické spektrá

vlastnosti papiera

odrezky 8 rezanie papiera

odstávky 11 rekonštrukcia

údržba

odstraňovanie kalu 13 kaly čistenie odpadových vôd

likvidácia odpadu

odstraňovanie nečistôt 11 nečistoty anorganické chyba papiera

nečistoty anorganické prietrh papierového pásu
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nečistoty organické triediče

nečistoty živičné uzolníky

odstraňovanie škodlivej živice 5 odstraňovanie nečistôt nečistoty lepivé chod papierenského stroja

odstraňovanie tlačiarenskej 
černe

2 deinking zosvetľovanie vkákniny papier zberový

odstraňovanie zápachu 11 odpady tekuté proces anaérobný

odstreďovanie 11 filtrácia odstredivá zahusťovanie

odvodňovanie 5 dehydratácia stroje papierenské retencia vlákien sito papierenského stroja

odvodňovanie kalu 2 kal papierenský dehydratácia

odvodňovanie vlákniny 4 procesy výroby vlákniny suspenzia vlákniny

odvzdušňovače 11 odplyny obsah  vzduchu

vodolátka úprava vody

ohňovzdornosť 8 ochrana voči horeniu aramid

ochrana a bezpečnosť bezpečnosť práce

ochrana zdravia

ochrana dokumentov 13 ochrana a bezpečnosť kód bezpečnostný

vodoznak

ochrana dreva 13 ochrana život. prostredia pesticídy

škodcovia
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ochrana lesov 13 zdroje lesné škodcovia

požiare

ochrana materiálu 13 údržba korózia

ochrana ovzdušia 13 ochrana život. prostredia čistenie odpadového 
vzduchu

zlúčeniny síry

zlúčeniny zapáchajúce

ochrana potravín 8 obaly potravinové antioxidanty

oxidácia

ochrana voči horeniu 8 ochrana a bezpečnosť horľavosť

retardéry horenia požiare

ochrana zdravia 13 ochrana a bezpečnosť hygiena

bezpečnosť práce

ochrana životného prostredia 13 ochrana ovzdušia čistenie odpadového 
vzduchu

ochrana zdravia čistenie odpadových vôd 

olej mazací 11 zariadenia strojárske údržba

motory a prevodovky

opacita 14 vlastnosti optické nepriesvitnosť

olej tálový 4 olej sulfátový produkty vedľajšie kyseliny mastné destilácia
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živica tálová mydlo tálové

OptiConcept systém 6 stroje papierenské rýchlosť vysoká

spotreba energie

OptiFormer koncept 6 former OptiFormer formácia lepenka škatuľová

lepenka vlnitá

orezávačky 11 zariadenia strojárske rezačky rozmery hárkov

organizácia a riadenie firmy 11 manažment riadenie a regulácia

orientácia vlákien 14 smer výroby smer pozdĺžny

smer priečny

ortuť 1 prvky chemické

osika 1 tremula listnáče drevo vlákninové

suroviny zdroje lesné

osmóza 4 membrány osmóza reverzná difúzia

osmóza reverzná 4 osmóza difúzia

membrány polopriepustné membrány

ostrosť hrán 11 čepele

                                              
                                       

nože

otepľovanie globálne  13 prostredie životné plyny skleníkové
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otruby obilné 1 rastlina nedrevnatá surovina alternatívna

otruby pšeničné 1 rastlina nedrevnatá surovina alternatívna

ovos 1 rastlina poľnohospodárska surovina alternatívna

ovzdušie 13 atmosféra znečisťovanie ovzdušia

oxaláty 4 šťavelany kyseliny organické metabolizmus

oxidy dusíka 1 zlúčeniny dusíka oxid dusičnatý spaľovanie

teplota vysoká

oxid hlinitý 1 zlúčeniny hliníka minerály

oxid horečnatý 1 zlúčeniny horčíka minerály

oxid chloričitý 1 chlórdioxid zlúčeniny chlóru bielenie

oxid kremičitý 1 zlúčeniny kremíka odolnosť voči chemikáliám

káble optické

oxid síričitý 1 zlúčeniny síry plyny

oxid titaničitý 1 zlúčeniny titánu pigment

plnivá

oxid uhličitý zlúčeniny uhlíka

oxidácia 4 reakcie chemické činidlo oxidačné reakcie oxido‐redukčné

oxidanty 4 antioxidanty
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imunita

ozón 1 ovzdušie vrstva ozónová bielenie ozónom

ozonizácia 4 dezinfekcia

P * * * * *

paládium 1 kovy kovy drahé

pálené vápno 1 oxid vápenatý hasené vápno

palety 11 skladovanie doprava

palivo alternatívne  1 palivo ekologické bioetanol

palivo ekologické  1 palivo alternatívne bioetanol

palivo fosílne 1 surovina nerastná

palivo motorové 1 benzín

nafta

palma 1 rastlina tropická surovina netradičná

papier antikorózny 7 papiere špeciálne odolnosť voči korózii

papier baliaci 7 materiál baliaci obal  papierový obaly

papier bankovkový 7 papiere ceninové pevnosť v dvojohyboch

papiere tlačové pevnosť v ťahu

starnutie papiera
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papier bariérový 7 papiere špeciálne impregnácia 

papier bezpečnostný 7 papiere špeciálne papier ceninový

papier bibliový 7 papiere bezdrevné hladkosť

papiere tlačové hmotnosť plošná

kalandrovanie

papier biodegradovateľný 7 papiere špeciálne degradácia biologická

ochrana život. prostredia enzýmy

papier ceninový 7 papiere bezdrevné papier bankovkový ochrana dokumentov

papiere špeciálne vodoznak

papier cigaretový 7 papiere bezdrevné handrovina

vláknina bielená

papier citlivý na svetlo 7 papiere bezdrevné papier diazografický náter

papier citlivý na teplo 7 termopapiere papiere špeciálne termografia

papier citlivý na tlak 7 papiere špeciálne papier uhlový papier prepisovací

papier Clupack 7 papier vrecový mikrokrepovanie pevnosť dynamická

papier dekoračný 7 farbenie pigmenty papier tapetový

natieranie

papier diazografický 7 papier citlivý na svetlo citlivosť na svetlo
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papiere natierané hladenie strojné

papier dutinkový 7 kotúče papiera navíjanie

papier zberový

papier elektrografický 7 papiere špeciálne xerografia

papier etiketový 7 papiere bezdrevné natieranie jednostranné

pevnosť za mokra

papier filtračný 7 papiere špeciálne buničina sulfitová

lintre

papier flexografický 7 papiere bezdrevné flexotlač

hladenie jednostranné

papier hladený 7 kalandrovanie hladenie jednostranné lesk

papier hĺbkotlačový 7 papiere bezdrevné hĺbkotlač

papiere tlačové

papier hnedý baliaci 7 papier baliaci buničina sulfátová

papier hodvábny 7 papiere bezdrevné hladenie strojné 
jednostranné

papier ilustračný 7 papiere tlačové hladenie strojné

papier impregnovaný 7 papiere špeciálne úprava papierenského pásu

papier izolačný 7 papiere špeciálne vlastnosť dielektrická
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papier jednostranne hladený 7 hladenie jednostranné lesk

papier kancelársky 7 papiere bezdrevné papiere natierané

papiere tlačové papiere nenatierané

papier kníhtlačový  7 papiere bezdrevné kníhtlač

papier ilustračný

papier kondenzátorový 7 papiere špeciálne papier izolačný

papier krepovací 7 papier baliaci stroj krepovací

papier hodvábny prieťažnosť papiera

papier kriedový 7 papiere bezdrevné pigmenty

papier LWC 7 papiere bezdrevné papier MWC

papiere natierané papier ULWC

papier metalizovaný 7 papier pokovovaný papiere natierané zušľachťovanie povrchu

papier MFC  7 papiere drevité hladenie strojné  belosť

papiere natierané hmotnosť náteru

papier nepremastiteľný 7 balenie potravin odolnosť  voči prieniku 
tuku

papier novinový 7 papiere tlačové tlač hĺbkotlačová

tlač ofsetová

papier obalový 7 papiere bezdrevné hladenie strojné  papier baliaci
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papier ofsetový 7 papier kancelársky papiere tlačové tlač ofsetová

papier pergamenový 7 papier obalový odolnosť voči prieniku 
tuku

papiere špeciálne

papier pevný za mokra 7 papiere špeciálne pevnosť za mokra

papier podkladový 7 natieranie

impregnácia

papier pokovovaný 7 papier metalizovaný

papier pre zvlnenú vrstvu 7 fluting lepenka vlnitá

obaly

papier recyklovaný 7 návratnosť zberového 
papiera

papier ručný 7 papiere špeciálne handrovina

lintre

papier samolepiaci 7 papiere špeciálne etikety

lepidlo citlivé na tlak

papier samoprepisovací 7 papiere bezdrevné mikropúzdra hladenie strojné

papiere natierané 
jednostranne

hmotnosť plošná

papier satinovaný 7 papiere špeciálne sľuda

papier SC papier superkalandrovaný
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papier silikónovaný 7 papiere natierané impregnácia

papier strojne hladený 7 hladkosť kalandrovanie

papier sulfátový 7 papier baliaci buničina sulfátová

papier superkalandrovaný 7 papier SC papiere drevité  kalandrovanie  

papiere nenatierané hladenie strojné

papier syntetický 7 vlákno polymérne hmotnosť plošná

papier tapetový 7 papiere bezdrevné potlačiteľnosť

papier tissue 7 papiere sanitárne‐
hygienické

hmotnosť plošná

krepovanie 

papier toaletný 7 papiere sanitárne‐
hygienické

krepovanie

papier tissue hmotnosť plošná

papier transparentný 7 papiere špeciálne priesvitnosť papiera

papier ULWC 7 papiere natierané papier LWC

papiere drevité hmotnosť plošná

papier uterákový 7 papiere sanitárne‐
hygienické

papier tissue

papier vrecový 7 papier baliaci papier sulfátový hladenie strojné

papier zberový 7 zber druhotných surovín návratnosť zberového 
papiera
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papiere bezdrevné 7 papiere jemné papiere natierané  papier bibliový

papiere nenatierné papier cigaretový

papier kancelársky

papiere časopisové 7 papiere natierané papier LWC papier novinový

papiere nenatierané papier MWC papier pevný za mokra

papiere tlačové papier ULWC potlačiteľnosť

papier SC

papiere drevité 7 papiere natierané papier LWC belosť

papiere nenatierané papier MWC hmotnosť náteru

papiere tlačové papier ULWC superkalandre

papier SC

papiere grafické 7 papiere špeciálne papier novinový

papiere bezdrevné 
natierané

papiere bezdrevné 
nenatierané

papiere drevité natierané

papiere drevité nenatierané

papiere jemné papiere bezdrevné

papiere natierané 7 papier LWC
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papier HWC

papier MWC

papier ULWC

papiere nenatierané papiere bezdrevné papier ofsetový

papiere drevité papier SC 

papiere sanitárne ‐ hygienické 7 papier tissue obrúsky

výrobky jednorazové papier toaletný

papiere špeciálne 7 papier bibliový

papier ceninový

papier cigaretový

papier ručný

papier satinovaný

papiere tlačové 7 papier hĺbkotlačový papiere časopisové

papier ilustračný

papier kancelársky

papier novinový

papier ofsetový

papiere pre zdravotníctvo odevy jednorazové
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obliečky 

papierne 11 priem. cel‐papierenský výroba kartónov, lepeniek 
a papierov

papierovina  5 vodolátka príprava vodolátky výroba kartónov, lepeniek 
a papierov

para vodná 13 odpady odpad plynný

parenchým 1 hmota drevná anatómia

pec na pálenie vápna 11 pece vypaľovacie vápno pálené

pece regeneračné 11 regenerácia chemikálií likvidácia odpadu

pektíny 1 polysacharidy koloidy

pelety 1 biomasa spaľovanie

biopalivo peletizácia

penetrácia 5 procesy fyz.‐chemické absorpcia

difúzia

penetrácia tlačovej farby 9 procesy fyz.‐chemické priepustnosť tlačovej farby farbenie

penivosť 5 sito papierenského stroja nátok látky

pentózany 1 polysacharidy hemicelulózy

pergamen 7 úprava povrchová lesk

odolnosť voči prieniku 
tekutiny
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permeabilita 14 priepustnosť

peroxidáza 4 enzýmy proteíny

pesticídy 3 biocídy herbicídy

pestovanie lesov 1 surovina obnoviteľná genetika

zdroje lesné prebierka

pevnosť hárku 14 vlastnosti papiera laboratória

skúšobníctvo

pevnosť IGT 14 potlačiteľnosť laboratória

pevnosť iniciálna 14 sito papierenského stroja odvodňovanie

stupeň odvodňovania

pevnosť obalu 14 skúšanie obalov

pevnosť papiera 14 pevnosť v ťahu formácia papiera

vlastnosti mechanické

pevnosť povrchová 14 odolnosť voči oderu náboj povrchový

vlastnosti fyz.‐mechanické nátery

pevnosť pri stláčaní 14 skúšanie obalov stlačiteľnosť

pevnosť voči odlupovaniu 14 vlastnosti mechanické delaminácia

pevnosť spoja 14 skúšanie obalov lepenie
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pevnosť v dotrhnutí 14 vlastnosti fyz.‐ 
mechanické  

vlastnosti papiera

pevnosť v dvojohyboch 14 vlastnosti fyz.‐mechanické papier bankovkový

pevnosť v ohybe 14 vlastnosti mechanické vlastnosti obalu

pevnosť v priečnom smere 14 smer priečny orientácia vlákien 

pevnosť v prietlaku 14 vlastnosti fyz.‐ mechanické vlastnosti papiera

pevnosť v strihu 14 odolnosť voči strihu vlastnosti fyz.‐ 
mechanické  

pevnosť v smere Z 14 vlastnosti mechanické lepenky stavebné

pevnosť v ťahu

pevnosť v šmyku 14 vlastnosti fyz.‐mechanické vlastnosti obalu

pevnosť v ťahu 14 vlastnosti mechanické vlastnosti papiera

pevnosť v zlome 14 vlastnosti fyz.‐mechanické vlastnosti obalu

pevnosť väzby 14 väzba vlákien vlákno celulózové

pevnosť vlákna 14 vlastnosti fyz.‐mechanické mercerizácia

nanocelulóza

pevnosť vo vzpere 14 skúšanie obalov

vlastnosti obalu

pevnosť za mokra 14 vlastnosti papiera zmáčateľnosť
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pevnosť zlepu 14 skúšanie obalu lepenie

pevnosť zlomu 14 skúšanie obalu

picea 1 smrek ihličnany  zdroje lesné

suroviny

pigmenty 1 farbivá kaolín pigment rastlinný

oxid titaničitý

uhličitan vápenatý

pigment rastlinný 1 pigmenty natieranie

piliarne 11 hmota drevná piliny suroviny

spracovanie drevnej hmoty

Pinch analýza 12 analýza Pinch spotreba energie

pinus 1 borovica ihličnany  pinus eucalyptus zdroje lesné

suroviny pinus radiata drevo vlákninové

pinus eucalyptus 1 borovica pinus sylvestris

pinus radiata 1 borovica pinus taeda

plánovanie 15 ekonomika model matematický predpovede

plantáže  1 suroviny dreviny rýchlorastúce

topoľ
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plantážnictvo 1 pestovanie lesov dreviny rýchlorastúce

plasticita 14 vlastnosti reologické elasticita

viskoelasticita

plesne 13 poškodenie drevnej hmoty choroby dreva

plevy obilné 1 rastlina poľnohospodárska byľ

steblá

plienky detské 7 výrobky sanitárne‐
hygienické

plnivá 4 prostriedky pomocné časť sitová

časť mokrá retencia plnív

plstence 11 oblečenie stroja vlákno textilné

plstence ihličkové 11 plstence sušiace vlákno syntetické

plstence kombinované 11 sito plastové vlákno rastlinné

plstence lisovacie 11 časť mokrá odvodňovanie lisovanie

plstence sušiace 11 časť sušiaca valec sušiaci

plyny inertné prvky chemické argón

dusík

hélium

plyny odpadové 13 odpady plynné ochrana ovzdušia
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plyny skleníkové 13 prostredie životné oteplovanie globálne

pne 1 stromy ťažba stromov konárovina

podiel jemný 5 častice jemné frakcionácia frakcia vlákien

frakcia jemná voda biela

podiel vláknitý 4 frakcionácia vlákien

poháre papierové 7 výrobky papierenské

pohony 11 stroje papierenské

zariadenia strojárske

pojivá  5 prostriedky pomocné výroba papiera kart. a 
lepenky

pokovovanie 8 úprava povrchová papier metalizovaný

polobuničina NSSC 4 polobuničiny papier pre zvlnenú vrstvu postup NSSC

polobuničina SAQ 4 polobuničiny papier pre zvlnenú vrstvu postup výroby vláknin 
bezsírny

polobuničiny 4 buničiny a polobuničiny polobuničina NSSC

polobuničina SAQ

poloprevádzky 11 simulácia procesov modely

polyakrylamidy  4 polyméry syntetické

termoplasty

polyamidy 4 amidy polyméry syntetické
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polyelektrolyty 4 elektrolyty elektrochémia

vodivosť elektrická prostriedok antistatický

polyestery 4 polyméry syntetické vlákno syntetické

polyetylén 4 termoplasty vlákno syntetické

polyetylénglykol 4 termoplasty odpeňovače

polyetylénimín 4 vlákno syntetické

polygrafia 9 priemysel polygrafický kvalita tlače

technika tlače

polykondenzácia 4 reakcie chemické monoméry hmotnosť molekulová

polymerizácia 4 reakcie exotermické adície monoméry

polyméry 1 polyméry modifikované

polyméry prírodné

polyméry syntetické

polyméry biodegradovateľné 1 biodegradácia enzýmy

mikroorganizmy

polyméry celulózy 1 celulóza mikrofibrily

polyméry prírodné

polyméry prírodné 1 polyméry makromolekuly celulóza 
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polysacharidy ligníny

škrob

polyméry syntetické 1 polyméry

polymetylmetakrylát 1 plasty kyselina metakrylová

polysacharidy 1 uhľovodíky  celulóza

ligníny

škrob

polysulfidy 4 delignifikácia lúhy biele

sulfidy

polyvinyalkohol 5 polyméry pevnosť za mokra

polyvinyly stabilita rozmerová

polyvinylacetát 5 acetáty lepidlo disperzné

polyvinyly 5 polyméry polyvinylacetát

polyvinylalkohol

polyvinylchlorid

popol 14 obsah popola analýza chemická

populus tremula 1 topoľ listnáče drevo vlákninové

1 plantáže dreviny rýchlorastúce
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pórovitosť 14 póry nasiakavosť vody

porozimeter 14 prístroje meracie porozita

porozita 14 vlastnosti papiera vlastnosti fyzikálne

porucha 11 zariadenia strojárske chod papierenského stroja

póry  14 vlastnosti papiera póry kapilárne napätie povrchové

póry kapilárne 14 póry nasiakavosť vody

postup výr. vlákniny alkalický 4 výroba vláknin várka alkalická

postup výr. vlákniny alkal.‐ 
peroxidový

4 výroba vláknin várka alkalicko‐peroxidová

postup výr. vlákniny bezsírny 4 výroba vláknin polobuničina SAQ

postup výr. vlákniny 
biochemický

4 výroba vláknin vláknina biomechanická

postup výr. vlákniny bisulfitový 4 výroba vláknin buničina bisulfitová

postup výr. vlákniny 
izotermický

4 proces ITC výroba vláknin várka izotermická

postup výr. vlákniny nátron‐
kyslíkový

4 alkaliligníny várka natrónová

postup výroby vlákniny 
natrónový

4 várka natrónová

postup výr. vlákniny neutrál.‐ 
sulfitový

4 polobuničina NSSC polobuničiny
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postup výr. vlákniny 
polysulfidový

4 várka polysulfidová

postup výr. vlákniny sulfátový 4 várka sulfátová výroba vláknin alkalilignín predhydrolýza

postup výr. vlákniny sulfitový 4 várka sulfitová výroba vláknin

postup výr. vlákniny Mg‐
bisulfitový

4 výroba vláknin várka sulfitová

poškodenie dreva 1 choroby dreva kvalita dreva

škodcovia hniloba

hmyz

poškodenie povrchu 14 povrch papiera kvalita papiera

zariadenia strojárske valce

poškodenie vlákna 14 kvalita vlákna

potenciál Zeta 14 elektrodialýza prístroje meracie

potlač 9 tlač potlačiteľnosť farba tlačová

potlačiteľnosť 9 polygrafia kvalita tlače

vlastnosti tlačové technika tlače

potraviny 8 obal potravinový celulóza mikrokryštalická

potrubie 11 doprava materiálu potrubie tlakové

manipulácia s materiálom potrubie vzduchové
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požiare 13 havárie prašnosť

práčka difúzna 11 práčky pranie difúzne

práčka tlaková 11 práčky pranie tlakové

práčka vytesňovacia 11 práčky pranie vytesňovacie

práčky 11 zariadenia strojárske práčka bubnová vlákniny

práčka difúzna

práčka tlaková

práčka vytesňovacia

prach drevný 1 prašnosť bezpečnosť práce

požiare

prach vláknitý 13 prašnosť bezpečnosť práce

požiare

pralesy  1 zdroje lesné rastlina tropická

pranie difúzne 4 práčka difúzna

pranie vlákniny 4 práčky pranie vytesňovacie

pranie vytesňovacie 4 práčka vytesňovacia 

prášenie 13 prach drevný

prach vláknitý
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prašnosť 13 bezpečnosť práce častice jemné

havárie

prebierka 1 pestovanie lesov selekcia stromov dreviny rýchlorastúce

predhydrolýza 4 procesy chemické postup výroby vlákniny 
sulfátový

4 výroba vláknin

predkalandrovanie 5 kalandrovanie úprava papierenského pásu

predĺženie papiera 14 stabilita rozmerová vlastnosti papiera

predpoveď vývoja 15 predpovede ekonomika

premena fázová vlastnosti fyzikálne sublimácia skupenstvo plynné

prenos dát 15 informácie spracovanie dát

štatistika

prenos energie 12 spotreba energie bilancia energetická

prenos informácií 15 informácie elektronické prenos dát

prenos kvapalín 11 prevádzka výrobná potrubie

prenos papierového pásu  5 stroje 
papierenské                          
                                              
                                              
                                              
                                              
                           

ťah papierového pásu

prenos tepla 4 bilancia tepelná izolácia tepelná
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úspora tepla kalorimetria

prenos tlačovej farby 9 potlačiteľnosť farba tlačová

spracovateľnosť papiera

presnosť  11 meranie a regulácia reprodukovateľnosť

skúšanie papiera

štatistika

prestoj stroja 11 chod pásu papiera prietrh papierového pásu

stroje papierenské údržba

prestup tepla 4 veža chladiaca prenos tepla

prevádzka diskonuálna inovácie prevádzka kontinuálna

prevádzka integrovaná 11 procesy výroby papiera

procesy výroby vlákniny

prevádzka kontinuálna 11 prevádzka nepretržitá procesy výroby papiera

procesy výroby vlákniny

prevencia 11 údržba preventívna bezpečnosť práce

údržba

prevíjanie papiera 11 rezanie  náboj elektrický kotúče papiera

prevzdušňovanie 13 čistenie odpad. vôd 
biologické

obsah vzduchu
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priemer vlákna 1 rozmery vlákna dĺžka vlákna

hrúbka vlákna

priehľadnosť transparencia vlastnosti optické

priemysel celulózový  4 procesy výroby vlákniny

priemysel celulózopapierenský 5 priemysel výr. vláknin a 
papierov

výroba papiera priemysel drevospracujúci

výroba vláknin

priemysel drevospracujúci  1 priemysel lesospracujúci priemysel výr. vláknin a 
papierov

priemysel nábytkarský

priemysel lesospracujúci 1 hospodárstvo lesné priemysel drevospracujúci zdroje lesné ťažba dreva

priemysel nábytkársky 1 priemysel drevospracujúci výroba nábytku

priemysel obalový 8 priemysel papierenský spracovanie kart. a lepenky

priemysel papierenský 5 priemysel 
celulózopapierenský

procesy výroby papiera

priemysel piliarsky 1 priemysel drevospracujúci

priemysel polygrafický 9 polygrafia technika tlače

priepustnosť 14 permeabilita

priepustnosť plynu 14 tesnenie tlak

priepustnosť vody 14 nasiakavosť hydrofilnosť
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priepustnosť tlačovej farby 9 kvalita tlače potlačiteľnosť

prieskum trhu 15 ekonomika vývoj trhu trhy

priestory výrobné 11 stroje papierenské bezpečnosť práce

varáky hmla

vlhkosť vzduchu

prieťažnosť papiera 14 vlastnosti fyz.‐mechanické papier Clupak

papier krepovaný

prietokomery 11 meranie a regulácia prietok kvapalín číslo Reynoldsovo

prietrh papierového pásu 11 chod papierenského stroja nečistoty lepivé

sito papierenského stroja porucha

príprava dreva 1 suroviny drevobrusy

drevosekárne

drevosklady

manipulácia s drevom

odkôrňovanie

skladovanie dreva

štiepkovanie

príprava štiepok 1 para vodná
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štiepkovanie

príprava vodolátky 4 procesy výroby papiera miešanie nádrže miešacie

mletie nádrže  prevzdušňovacie

rafinácia nádrže retenčné

rozvlákňovanie nádrže zahusťovacie

zahusťovanie nádrže zmiešavacie

prístroje meracie 11 meranie a regulácia prístroje optické

prístroje optické 11 prístroje meracie spektrometre

problémy živičné 11 chod papierenského stroja živica škodlivá porucha

sito papierenského stroja

proces aeróbny 13 čistenie aeróbne čistenie odpadových vôd kal aktivovaný

proces anaeróbný 13 čistenie anerobné čistenie odpadových vôd odstraňovanie zápachu

proces ASAM 11 postup výroby sulfitovej 
vlákniny alkalický

antrachinón bieliteľnosť

metanol listnáče

proces diskontinuálny 4 výroba vláknin poces kontinuálny

proces explozívny parný  (SEP) 4 proces Steam Explosion buničina sulfátová výroba vláknin explózia parná

proces HBS 4 proces High Boiling 
Solvents

ihličnany výroba vláknin bod varu

rozpúšťadlo organické

Strana 146



Termíny TS P PP ŠT UT PT

proces kaustifikačný 12 regenerácia chemikálií

proces kontinuálny 4 výroba vláknin varák kontinuálny proces diskontinuálny

proces  LignoBoost 4 buničina sulfátová obsah lignínu lúhy čierne

proces Lo ‐ Solids 4 proces varný              výťažok delignifikácia prehĺbená

proces Metso OptiConcept 5 stroje papierenské vláknina zosvetlená

proces Milox 4 kyseliny organické bielenie bezchlórové

kyselina mravčia 

proces Moduljet 5 skriňa nátoková vodolátka distribúcia

proces natrón antrachinónový 4 várka modifikovaná antrachinón várka sulfátová

proces NovaCell 4 suroviny polysulfidy

várka bezsírna

proces Opticoat 8 papier LWC natieranie

proces OptiConcept 5 papiere bezdrevné natieranie rýchlosť vysoká

proces OptiDry 5 papiere tlačové sušenie

proces OptiFormer 5 retencia odvodňovanie formácia

proces OptiSizer 8 glejenie

natieranie

proces OptiSpray 8 nanášanie postrekom úprava povrchová rovnomernosť
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rýchlosť postreku

proces organosolv 4 delignifikácia sulfátová kyselina mravčia izopropylalkohol

kyselina octová etylénglykol

proces OXYTRAC 4 delignifikácia kyslíková bieliteľnosť

proces RDH 12 proces vytesňovací spotreba energie delignifikácia prehĺbená

proces regeneračný 12 regenerácia chemikálií spotreba chemikálií

proces SEP proces explozívny parný

proces Solids 4 postup výroby vlákniny 
sulfátový

dávkovanie štiepka drevná

proces Superbatch 4 postup výroby vlákniny  
sulfátový

kyseliny karboxylové

proces TissueFlex 5 papiere sanitárne‐ 
hygienické

papier tissue mäkkosť

voluminóznosť

proces vytesňovací 4 proces RDH delignifikácia prehĺbená rovnomernosť várky

procesy fyzikálne 5 žiarenie radiácia

procesy fyzik.‐chemické 5 impregnácia

penetrácia

procesy výroby papiera 5 priemysek papierenský príprava vodolátky produkty tradičné

sitá papierenské produkty vedľajšie

skriňa nátoková
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skriňa odvodňovacia

sušenie papiera

úprava papierového pásu

  zušľachťovanie papiera

procesy výroby vlákniny 4 príprava dreva

príprava štiepok

proces varný

sušenie vlákniny

produkty tradičné 5 výroba papiera, kart. a 
lepenky

sortimenty kartónov a 
lepeniek

produkty vedľajšie

výroba vlákniny sortimenty papierov

produkty vedľajšie 4 produkty netradičné výroba kartónu a lepenky mydlo tálové produkty tradičné

výroba vlákniny olej tálový

terpentín

profil hrúbky 11 meranie a regulácia meranie hrúbky procesy výrobné

profil náteru 8 meranie a regulácia meranie hrúbky natieranie

profil priečny 11 meranie a regulácia hmotnosť plošná procesy výrobné

profil vlhkosti  11 meranie a regulácia obsah vlhkosti

Strana 149



Termíny TS P PP ŠT UT PT

profil vlny 8 zvlňovanie lepenka vlnitá

profilometer 11 meranie a regulácia profil hrúbky

prognózy  15 ekonomika

vývoj trhu

programy počítačové 15 technika počítačová hardvér

softvér

prostriedky pomocné 5 aditíva výroba papiera prostriedok antistatický príprava vodolátky

výroba vláknin prostriedok bakteriocídny varáky

prostriedok bieliaci zanáška

prostriedok biocídny zariadenia prevádzkové

prostriedok emulgačný

prostriedok fixačný

prostriedok fluorescenčný

prostriedok na zvýšenie 
pevnosti

prostriedok odpeňovací

prostriedok odvodňovací

prostriedok povrchovo 
aktívny

prostriedok protislizový
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prostriedok retenčný

prostriedok zjasňovací

prostriedok zmäkčujúci

prostriedok antistatický 5 prostriedky pomocné náboj elektrostatický

procesy výrobné

prostriedok bakteriocídny 5 ochrana zdravia baktérie

dezinfekcia

prostriedok bieliaci 4 bielenie vlastnosti optické

zjasňovače vlastnosti vláknin

prostriedok biocídny 1 dezinfekcia biocídy prostriedok protislizový

prostriedok emulgačný 1 emulgácia výroba papiera

výroba vláknin

prostriedok fixačný 8 stabilizácia farbenie

prostriedok fluorescenčný 4 fluorescencia prostriedok zjasňujúci

prostriedok na zvýšenie 
pevnosti

5 vlastnosti mechanické pevnosť v ťahu

prostriedok odpeňovací 4 odpeňovače prostriedok povrchovo 
aktívny

časť sitová

prostriedok odvodňovací 4 časť sitová retencia schopnosť odvodňovania

Strana 151



Termíny TS P PP ŠT UT PT

prostriedok povrchovo aktívny 4 surfaktanty prostriedky pomocné emulgácia

prostriedok protislizový 5 časť mokrá cyklus uzavretý

sito papierenského stroja voda prevádzková 

prostriedok retenčný 5 časť sitová retencia vlákien

prostriedok zjasňovací 5 recyklácia papiera belosť

výroba papiera vlastnosti optické

prostriedok zmäkčujúci 5 papiere tissue mäkkosť

proteíny 1 amínokyseliny droždie kŕmne

enzýmy

prvky chemické 1 chemikálie halogény

kovy alkalické

kovy drahé

nekovy

prvky stopové

prvky stopové 1 prvky chemické enzýmy

živiny katalýza

pšenica 1 obilniny rastlina poľnohospodárska

pyrolýza 4 procesy fyz.‐chemické degradácia tepelná
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Q * * * * *

quercus 1 dub listnáče zdroje lesné

R * * * * *

radiácia 4 žiarenie procesy fyzikálne

radiácia gama 4 radiácia lúče gama

rádioaktivita 4 žiarenie rádioaktívne lúče rtg

rafinácia 5 rozvlákňovanie stupeň mletia mletie

rafinér diskový 11 rafinéry fibrilácia disky rafinačné

rafinér kuželový 11 rafinéry fibrilácia

rafinéry 11 zariadenia prevádzkové príprava vodolátky mletie

rákos 1 trávoviny vlákno rastlinné

ramia 1 vlákno rastlinné konope

rast stromov 1 pestovanie lesov chyba dreva

rastlina drevnatá 1 rastliny stromy

rastlina jednoročná 1 rastlina nedrevnatá

rastlina nedrevnatá 1 rastliny rastlina jednoročná kenaf

rastlina poľnohospodárska 1 rastlina jednoročná slama obilná

slama pšeničná
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slama repková

slama ryžová

slama trávová

rastlina tropická 1 rastliny palma

rastliny 1 surovina obnoviteľná rastlina drevnatá

rastlina nedrevnatá

rašelina 1 palivo fosílne pôda

razenie reliéfne 8 úprava povrchová kalandrovanie

raznice 11 zariadenia prevádzkové razenie reliéfne úprava povrchová

reakcia endotermická 4 reakcie chemické spotreba tepla

reakcia exotermická 4 reakcie chemické explózia spaľovanie

reakcie chemické 4 metódy chemické hydrolýza reakcie oxido‐redukčné

solvolýza

reakcie oxidačno‐redukčné 4 reakcie chemické oxidácia

redukcia

reaktivita 4 reakcie chemické doba reakčná

vlastnosti chemické

reakroplast termoset polyméry citlivosť na teplo
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reaktor anaeróbny 11 proces anaeróbny

reaktor chemický 11 autoklávy reakcie chemické lôžko fluidné

zariadenia prevádzkové

recirkulácia vody 13 voda odpadová cyklus uzavretý recyklácia vody

recyklácia papiera 2 papier zberový návratnosť zberového 
papiera

recyklácia vlákna 2 zosvetľovanie vlákniny vlákno recyklované

recyklácia vody 12 využívanie spätné spotreba vody

recyklovatelnosť 2 návratnosť udržateľnosť surovín a 
rozvoja

reflux  4 dej spätný kondenzácia

vyparovanie

refraktometer 14 leskomer prístroje optické index lomu lesk

regenerácia energie 12 spotreba energie energia obnoviteľná

regenerácia chemikálií 12 spotreba chemikálií alkálie zostatkové

kaustifikácia

regenerácia sulfátová 12 spotreba chemikálií alkálie zostatkové

kaustifikácia

lúhy zelené

regenerácia tepla 12 odplyňovanie varáku výluh sulfátový
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výmeník tepla

regenerácia vlákien 2 regenerácia vlákno lignocelulózové

vlákno  recyklované

regresia lineárna 15 štatistika metóda najmenších 
štvorcov

regulácia chemikálií 12 spotreba chemikálií náklady prevádzkové

regulácia prietoku 11 meranie a regulácia prietokomery

regulácia tepla 12 meranie a regulácia výmenník tepla

regulácia ťahu papiera 6 meranie a regulácia ťah papierového pásu 

regulácia trhu  15 ekonomika trhy

regulácia vody 12 meranie prietoku spotreba vody

rekonštrukcia 11 riadenie výrobných 
procesov

údržba

zariadenia strojárske

relaxácia napätia 14 vlastnosti mechanické deformácia plastická

relé elektrické 11 systémy regulačné snímače

rentabilita 15 ekonomika zisk

reorganizácia 15 výstavba modernizácia

repa obyčajná 1 beta vulgaris rastlina poľnohospodárska biomasa odrezky repné

bioetanol
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reprodukovateľnosť 15 meranie a regulácia presnosť normy

reprografia 9 kopírovanie technika tlače tlač ofsetová

rešerše 15 informácie elektronické prenos dát

informácie 
vedeckotechnické

prenos informácií

reštrukturalizácia 15 organizácia a riadenie 
firmy

štruktúra firmy

retardéry horenia 8 ochrana proti horeniu ohňovzdornosť

reťazec aromatický 1 uhľovodíky aromatické zlúčeniny organické

reťazec dodávateľský 15 dodávatelia obchodovanie

reťazec makromolekulový 1 zlúčeniny organické makromolekuly

reťazec polymérový  4 polyméry štruktúra polyméru

retencia plniva 5 plnivá časť sitová

retencia vlákna 5 sito papierenského stroja časť sitová

reverzia belosti 14 meranie optické belosť

reverzia farby 14 meranie optické farba tlačová

rezačka kotúčová 11 zariadenia strojárske kotúče papiera

rezačka pásu papiera 11 rezačka priečna hárky papiera

rezačka pozdĺžna 11 šírka orezaná kotúče papiera

rezačka priečna 11 nože kruhové šírka orezaná
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rezanie 11 úprava papierenského pásu rýhovanie

rezanie laserom 11 úprava papierenského pásu lúče laserové

rezanie papiera 11 úprava papierenského pásu kotúče papiera

rezanie pozdĺžne 11 šírka orezaná kotúče papiera

rezonancia 14 vlastnosti akustické

rezonancia elektrónová  14 rezonancia elektróny

rezonancia magnetická 14 rezonancia rezonancia elektrónová

riadenie a regulácia 11 procesy výroby papiera analýza procesová

procesy výroby vlákniny riadenie kvality

riadenie výrobných 
procesov

riadenie kvality 14 skúšobníctvo normy

riadenie výrobných procesov 11 ekonomika náklady celkové

manažment náklady dopravné

riadenie a regulácia náklady energetické

náklady investičné

náklady na údržbu

náklady prevádzkové
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riasy 1 rastliny riasa červená  fotosyntéza

riasy riasa hnedá mikroorgnizmy

rohovatenie vlákien 6 vlastnosti vlákna teplota vysoká

ropa 1 nafta surová suroviny

rotačka tlačiarenská 9 stroje tlačiarenské potlač

rotor 11 zariadenia strojárske mlyny stator

rovnomernosť náteru 8 natieranie úprava povrchová

rovnomernosť povrchu 8 úprava povrchová profil vlhkosti hladkosť povrchu

kalandrovanie

rovnomernosť tlače  9 potlačovanie kvalita tlače

rovnomernosť várky 4 procesy výroby vlákniny varáky

rozklad celulózy 14 degradácia celulózy

rozklad drevnej hmoty  14 degradácia dreva huby

hniloba 

plesne

rozklad papiera  14 degradácia papiera starnutie vlastnosti papiera

rozmery vlákna 14 dĺžka vlákna stabilita rozmerová

hrúbka vlákna
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priemer vlákna

rozmery hárkov 14 rezanie orezávačky laboratória

rozpustnosť vo vode  14 hydrofilnosť zmáčavosť

rozpúšťadlo organické 4 zlúčeniny organické isopropylalkohol proces organosolv

rozťažnosť tepelná  14 vlastnosti fyzikálne bimetaly

roztok alkalický 4 roztok varný alkalita

roztok varný 4 tekutina varná kyseliny anorganické procesy výroby vlákniny

kyseliny organické

lúhy sulfátové

lúhy varné

rozvlákňovanie 5 príprava vodolátky proces diskontinuálny

proces kontinuálny

rozvlákňovanie za horúca 5 príprava vodolátky teplota vysoká

rozvláňovanie mechanické 5 príprava vodolátky

runnability spracovateľnosť papiera

rýhovanie 8 drážkovanie spracovanie kartónu a 
lepenky

rezanie

rýchlosť horenia 14 horľavosť ohňovzdornosť

rýchlosť vysoká 11 stroje papierenské meranie rýchlosti
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rýchlosť odvodňovania 5 stupeň mletia schopnosť odvodňovania

ryža 1 obilniny rastlina poľnohospodárska

S * * * * *

sadenice 1 pestovanie lesov dreviny rýchlorastúce zdroje lesné

1 surovina obnoviteľná ihličnany genetika

zalesňovanie listnáče

sadrokartón 7 kartón sadrový kartón stavebný materiál stavebný

sacharidy  3 cukry uhľovodíky monosacharidy

oligosacharidy

polysacharidy

sacharifikácia 4 biomasa hydrolýza kyslá biokonverzia

sacharifikácia enzymová  4 polysacharidy enzýmy celulóza

škroby

sacharóza 1 cukor trstinový fruktóza

glukóza

salix alba 1 vŕba biela listnáče drevo vlákninové

samolepky 7 etikety samolepiace

samovznietenie 14 retardéry horenia ohňovzdornosť
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satinovanie 6 kalandrovanie hladenie papiera

saturácia 4 nasýtenosť impregnácia bod nasýtenia

sedimentácia 13 usadzovanie úprava vody

sedimenty 13 usadeniny čistenie odpad. vôd

sekačka štiepok 11 sekačky kvalita štiepok

sekačky 11 zariadenia strojárske štiepka drevná

sekanie dreva 1 drevosekárne príprava dreva

selekcia stromov 1 pestovanie lesov prebierka

selén 1 prvky chemické nekovy

semená 1 pestovanie lesov genetika

senzor bezkontaktný 11 snímač bezkontaktný meranie a regulácia snímače

senzory  11 snímače

separácia 4 extrakcia triedenie

separátory 11 filtre bubnové triediče

servítky papierové 7 obrúsky výrobky sanitárne 
hygienické 

výrobky jednorazové papier tissue

schéma prevádzková 11 organizácia a riadenie 
firmy

náklady prevádzkové optimalizácia

schopnosť odvodňovania 4 suspenzia vlákniny stupeň mletia rýchlosť odvodňovania

schopnosť rozlišovacia 14 metódy optické mikroskopia elektrónová difrakcia žiarenia
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schopnosť väzobná 4 väzba medzivlákenná väzba vodíková väzba vlákien

schrenz 2 papier zberový dutinky

papier baliaci

sieť elektronická 15 technika počítačová digitalizácia analýza sieťová

sieť komunikačná 15 technika počítačová prenos dát internet

sieť neurónová 15 výpočty inteligencia umelá

programy počítačové

sieť vlákien 4 väzba vlákien

sieťotlač 9 technika tlače priemysel polygrafický

sila iónová elektrolyty koncentrácia

sila trecia 14 trenie vlastnosti povrchové

silány 1 zlúčeniny kremíka

silikagél 1 kyselina kremičitá gély

pórovitosť

silikóny 11 mazivá odolnosť voči vode

simulácia procesov 11 modely poloprevádzky model počítačový

síra 1 prvky chemické

síra celkovo redukovaná 13 TRS analýza chemická emisie
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chromatografia plynová ochrana ovzdušia

síran amónny  1 zlúčeniny amonné ohňovzdornosť

síran barnatý 1 baryt minerály pigmenty

síran hlinitý  4 bauxit glejivá glejenie do hmoty

síran horečnatý 5 glejivá  zanáška

síran sodný 4 sírany lúhy sulfátové

roztok varný

síran vápenatý 5 sírany pigmenty

zlúčeniny vápnika plnivá

síran zinočnatý 1 sírany zlúčeniny zinku

síran železnatý 1 zlúčeniny železa pigmenty

siričitan sodný 1 zlúčeniny sodíka polobuničina NSSC prostriedok zmäkčujúci 

vláknina mechanická

síričitan vápenatý 1 zlúčeniny vápnika

sírnik sodný 4 sulfid sodný alkálie efektívne hydroxid sodný

roztok varný  lúhy sulfátové

sírouhlík 13 odpad plynný vlákno viskózové

deriváty celulózy xantogenát celulózy
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sirovodík 13 odpad plynný vlákno viskózové

ochrana ovzdušia xantogenát celulózy

sisal  1 rastlina tropická vlákno prírodné

sito lisovacie 5 časť lisová obsah vlhkosti

sito molekulové 14 analýza chemická chromatografia

sito papierenského stroja 5 časť mokrá odvodňovanie

časť sitová retencia vlákien

sito sušiace 11 časť sušiaca stroje papierenské

sito syntetické 11 stroje papierenské vlákno polymérne 

sito šikmé 11 stroje papierenské papiere špeciálne

skenovanie 15 digitalizácia informácie elektronické

skladačky 7 škatuľa skladačková

skladovanie dreva 1 drevosklady manipulácia s drevom obsah vlhkosti

skladovanie materiálu 11 prevádzka kontinuálna  nádrže miešanie

príprava vodolátky prevzdušňovanie

zahusťovanie

zásobovanie

skladovanie odpadov 13 likvidácia odpadov ochrana život. prostredia

Strana 165



Termíny TS P PP ŠT UT PT

skladovanie papiera 13 obsah vlhkosti stohovanie

skladovanie štiepok 1 kvalita štiepok obsah vhkosti

skladovanie za mokra 1 skladovanie štiepok obsah vhkosti

skladovanie za sucha 1 skladovanie štiepok obsah vlhkosti

teplota

sklo vodné 1 kremičitan sodný lepenka vlnitá

lepidlo tekuté

skriňa nátoková 11 nátok látky štrbina výtoková vodolátka

skriňa odvodňovacia 11 časť sitová odvodňovanie

skupenstvo hmoty 14 vlastnosti fyzikálne skupenstvo kvapalné plazma

skupenstvo plynné teplota

skupenstvo tuhé tlak

skupenstvo kvapalné 14 skupenstvo hmoty kvapaliny

tekutiny

skupenstvo plynné skupenstvo hmoty sublimácia

skupenstvo tuhé skupenstvo hmoty bod tuhnutia

skupiny acetylové 4 acetolýza acetylcelulóza

skupiny aldehydové 4 skupiny karbonylové aldehydy
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skupiny alkoholové 4 skupiny hydroxylové

skupiny dusičnanové 4 dusičnany nitrocelulóza

skupiny esterové 4 estery esterifikácia

skupiny etoxylové 4 étery étery celulózy

skupiny fenolové 4 skupiny hydroxylové esterifikácia

skupiny hydroxylové 4 skupiny alkoholové esterifikácia

skupiny karbonylové 4 aldehydy karbonyly

ketóny                

skupiny karboxylové 4 zlúčeniny organické karboxylácia dekarboxylácia

skupiny metoxylové 4 metylácia metylcelulóza

skupiny syringylové 4 syringaldehyd

skupiny xantogenové 4 xantogenáty xantogenát celulózy

skúšanie kartónu a lepenky 14 vlastnosti fyz.‐mechanické metódy merania laboratória

skúšanie materiálu 14 vlastnosti fyz.‐ chemické metódy merania skúšanie kartónu a lepenky

vlastnosti chemické skúšanie obalu

vlastnosti mechanické skúšanie papiera

skúšanie obalov 14 vlastnosti fyz. ‐ 
mechanické

skúšky pádové

skúšanie papiera 14 metódy skušobné dĺžka tržná vlastnosti fyz.‐chemické
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vlastnosti papiera pevnosť v ťahu vlastnosti fyz.‐mechanické

skúšky biologické 14 metódy skušobné biochémia

skúšky pádové 14 skúšanie  obalu pevnosť obalu

skúšky vizuálne 14 dizajn obalu farebnosť

obláčkovitosť

skvapalňovanie 14 skupenstvo hmoty skupenstvo kvapalné

slama obilná 1 rastlina poľnohospodárska rastlina jednoročná

slama pšeničná 1 rastlina poľnohospodárska surovina alternatívna

slama repková  1 rastlina poľnohospodárska surovina alternatívna

slama ryžová 1 rastlina poľnohospodárska rastlina jednoročná

slama trávová 1 rastlina poľnohospodárska surovina alternatívna

slizy 13 mikroflóra čistenie odpadových vôd

potrubie

sľuda 1 minerály kremičitamy

papier satinovaný

smer pozdĺžny  14 sito papierenského stroja anizotropia

smer výroby orientácia vlákien
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smer priečny  14 smer výroby časť sitová

smer radiálny 14 orientácia vlákien smer výroby

smer výroby 14 stroje papierenské smer pozdĺžny orientácia vlákien

smer priečny

smrek 1 picea ihličnany drevo vlákninové

smrekovec  1 larix ihličnany drevo vlákninové

snímač bezkontaktný 11 senzor bezkontaktný snímače relé elektrické

snímač manuálny  11 snímače

snímač merací  11 snímače

snímač online  11 snímače meranie online

snímač optický 11 snímače vlákno optické

snímač tlaku 11 snímače meranie tlaku

snímače 11 senzory meranie a regulácia

sóda  1 uhličitan sodný

sóda kaustická 1 hydroxid sodný

sodík 1 kovy alkalické prvky chemické

softvér 15 programy počítačové počítače

soli alkalické 1 zlúčeniny anorganické 
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soli anorganické 1 zlúčeniny anorganické  dusičnany

dusitany

chlorečnany

chloridy

sírany

síričitany

tioligníny

tiosírany

soli organické 1 zlúčeniny organické acetáty

estery

metakryláty

zlúčeniny alifatické

zlúčeniny aromatické

zlúčeniny fosforu

zlúčeniny síry

solvolýza 4 reakcie chemické acetolýza várka organosolv

metanolýza

sorpcia 4 vlastnosti fyz.‐chemické absorpcia koloidy
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adsorpcia

výmena iónov

sortimenty kartónov a lepeniek 7 kartón duplexový

kartón kriedový

kartón krycí

kartón nápojový

kartón natieraný

kartón nenatieraný

kartón obalový

kartón sadrový

kartón skladačkový

kartón strojovo hladký

kartón sulfátový nebielený

lepenka debnová

lepenka duplexová

lepenka hnedá

lepenka kašírovaná

lepenka natieraná
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lepenka päťvrstvová

lepenka sedemvrstvová

lepenka stavebná

sortimenty papierov 7 papiere bezdrevné

papiere časopisové

papiere drevité

papiere grafické

papiere natierané

papiere nenatierané

papiere špeciálne

papiere tlačové

papiere sanitárne‐
hygienické

spaliny 13 odpady plynné ochrana život. prostredia

spaľovanie 13 likvidácia odpadu

spaľovanie vo vznose 13 kotle spaľovacie lôžko fluidné

spektrometre 14 prístroje meracie spektrometre hmotnostné prístroje optické

spektrometre infračervené

spektrometria NIR
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spektroskopia atómová 14 analýza chemická

spektroskopia elektrónová 14 chromatografia

spektroskopia fotoelektrónová 14 spektroskopia

spektroskopia hmotnostná 14 meranie hmotnosti

spektroskopia infračervená 14 lúče infračervené

spektroskopia NIR 14 lúče NIR

spektroskopia ultrafialová 14 lúče ultrafialové

spektroskopia vibračná 14 vibrácia

spoje tepelné 8 obaly materiál obalový

spoje zvárané 8 obaly materiál obalový

spoľahlivosť  merania 14 meranie a regulácia chyba merania

spoločnosť akciová 15 spoločnosti organizácia a riadenie 
firmy

spoločnosť holdingová 15 spoločnosti organizácia a riadenie 
firmy

spotreba dreva 12 spotreba surovín skladovanie dreva manipulácia s drevom

štiepka drevná výroba vláknin

spotreba energie  12 náklady prevádzkové energetika

spotreba farieb 12 farbenie
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spotreba chemikálií 12 náklady prevádzkové optimalizácia

inovácie

spotreba chlóru 12 analýza chemická zlúčeniny chlóru

spotreba kyslíka biochemická 14 BSK analýza chemická biochémia

spotreba kyslíka chemická 14 CHSK analýza chemická oxidácia

spotreba papiera 12 štatistika ekonomika

spotreba surovín 12 náklady prevádzkové spotreba dreva

spotreba energie

spotreba chemikálií

spotreba vody

spotreba vody 12 náklady prevádzkové cyklus uzavretý

spotreba zberového papiera 2 ekonomika návratnosť zberového 
papiera

spotreba papiera

spracovanie dát 15 technika výpočtová hardvér prenos dát

softvér

spracovanie drevnej hmoty 1 surovina brúsenie dreva guľatina

zdroje lesné drevosekárne kmene stromov

piliarne konárovina
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štiepkovanie

spracovanie kalu 2 likvidácia odpadu odpad biodegradovateľný

spracovanie kartónu a lepenky 8 zušľachťovanie kart. a 
lepenky

natieranie lepenie

úprava povrchová

spracovanie odpadu 2 likvidácia odpadu spaľovanie

recyklovateľnosť triedenie

spracovanie papiera  8 kotúče papiera potlačovanie recyklácia

navíjanie zušľachťovanie

razenie

rezanie

spracovanie tepelné 8 proces izotermický

spracovateľnosť papiera 8 runnability úprava povrchová prietrh pásu papiera natieranie

ťah papierového pásu potlačovanie

stabilita belosti 14 vlastnosti optické normy ISO

stabilita tlačovej farby 14 vlastnosti optické farbivo priame priepustnosť tlačovej farby

stabilita rozmerová 14 štruktúra papiera polyvinylalkohol

vlastnosti papiera predĺženie papiera

stabilita svetelná  14 vlastnosti optické citlivosť na svetlo
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stabilita tepelná 14 vlastnosti tepelné citlivosť na teplo

starnutie materiálu 14 starnutie životnosť materiálu

starnutie papiera 14 starnutie kyslosť papiera archivácia

odkyslenie papiera dedičstvo písomné

starnutie umelé 14 skúšanie papiera laboratória

steblá obilnin 1 odpad poľnohospodársky surovina alternatívna

stena bunečná 1 lamela stredná celulóza

stena bunečná primárna mikrofibrily

stena bunečná sekundárna

stierače natieracie 11 natieranie nože natieracie

stierače tyčové 11 natieranie tyče natieracie

stierače sušiacich valcov 11 stroje papierenské časť sušiaca valce natieracie

stierače vzduchové 11 nože vzduchové natieranie vzduch stlačený

stlačiteľnosť 14 kompresia hmotnosť objemová pevnosť pri stláčaní

skúšanie obalu

stlačiteľnosť v smere Z 14 vlastnosti fyz. ‐ 
mechanické

pevnosť v smere Z skúšanie obalu

stohovanie 11 skladovanie papiera

stolica hladiaca 11 hladenie papiera úprava papierenského pásu
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strana plstencová 14 dvojstrannosť papiera plstence

strana sitová 14 dvojstrannosť papiera sito papierenského stroja

stroj baliaci 11 zariadenia baliace balenie

stroj páskovací 11 zariadenia baliace

stroj etiketovací 11 zariadenia baliace etikety

stroj hĺbkotlačový 9 zariadenia tlačiarenské potlačiteľnosť

stroj kašírovací 8 lepenie kašírovanie

laminovanie

stroj krepovací 11 krepovanie za mokra papier tissue

papier krepovaný

stroj lepiaci 11 lepenie úprava kartónu a lepenky

stroj mlecí 11 mlyny zariadenia strojárske stupeň mletia prípava vodolátky

stroj natierací 11 natieranie úprava papierenského pásu

stroj navíjací 11 navíjačky kotúče papiera

stroj ofsetový 9 technika tlače potlačiteľnosť

stroj papierenský dvojsitový 11 stroj twin wire nátok látky časť sitová

stroj prevíjací 11 prevíjanie papiera kotúče papiera

stroj twin‐wire 11 stroj papierenský 
dvojsitový
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stroj vysekávací 11 zariadenie prevádzkové vysekávanie

stroj Yankee 11 zariadenie prevádzkové papier tissue

stroj zlepovací 11 lepenie lepenka vlnitá

stroj zvlňovací 11 zvlňovanie lepenka vlnitá

stroje lepenkové 11 výroba kart. a lepenky stroje papierenské

stroje papierenské 11 zariadenia strojárske stroje lepenkové výroba papierov, kartónov 
a lepeniek

stroje tlačiarenské 11 priemysel polygrafický

stromy 1 suroviny dreň drevo vlákninové

konarovina hmota drevná

korene

pne

stroncium 1 prvky chemické

stupeň belosti 14 bielenie meranie optické

stupeň delignifikačný 4 várka číslo Kappa

stupeň flokulácie 4 koagulácia zhlukovanie koncentrácia

stupeň kryštalinity 4 mikrokryštály anizotropia

stupeň orientácie látky amorfné

stupeň mletia 14 mletie rozvlákňovanie príprava vodolátky
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stupeň odvodňovací 5 časť sitová odvodňovanie

stupeň orientácie 5 anizotropia aglomerácia

koncentrácia

stupeň polymerizácie 4 polymerizácia kopolymerizácia

makromolekuly

stupeň rafinácie 4 rafinácia

rozvlákňovanie

stupeň recyklácie 2 miera recyklácie papier zberový

stupeň retencie 5 retencia plnív odvodňovanie časť sitová

retencia vlákien stroje papierenské

stupeň substitúcie 4 vlastnosti chemické deriváty celulózy

skupiny funkčné

stupeň zaglejenia 5 glejenie úprava papierenského pásu

príprava vodolátky vlastnosti povrchové

stupne bielenia 4 bielenie viacstupňové chlorácia

chlorácia oxidačná

extrakcia alkalická

bielenie chlórdioxidom
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bielenie chlórnanom

bielenie ozónom

bielenie peroxidom

sublimácia 14 skupenstvo hmoty skupenstvo plynné

sulfátky 11 výroba vláknin buničina sulfátová

sulfid sodný 1 sírnik sodný sírniky zlúčeniny síry

sulfidita 1 várka sulfátová lúhy sulfátové lúhy biele

sulfitky 11 výroba vláknin buničina sulfátová

sulfonácia 4 reakcia chemická buničina sulfitová

superkalandre 11 zariadenia strojárske hladkosť povrchová úprava papierenského pásu

superkalandrovanie 8 úprava povrchová lesk papiere SC

surfaktanty 5 prostriedok povrchovo 
aktívny

napätie povrchové

surovina alternatívna 1 surovina netradičná bagasa

trávoviny

surovina netradičná 1 surovina alternatívna

surovina obnoviteľná 1 surovina prírodná hmota drevná

palivo fosilné

surovina prírodná 1 suroviny rastliny hmota drevná
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stromy zdroje lesné

surovina rastlinná 1 suroviny rastlina drevnatá surovina nerastná

rastlina jednoročná

rastlina nedrevnatá

surovina recyklovaná 2 suroviny surovina obnoviteľná papier zberový

surovina sekundárna 2 recyklácia  surovina obnoviteľná výmet

suroviny 1 surovina alternatívna

surovina nerastná

surovina rastlinná

surovina recyklovaná

surovina sekundárna

suspenzia vlákniny 5 vodolátka výroba papiera stroje  papierenské príprava vodolátky

nádrže

sústava dynamická  5 . procesy fyz.‐chemické dynamika plynov

dynamika tekutín

sústava hydrodynamická  5 hydrodynamika hydrostatika

sušenie 5 stroje papierenské sušenie  Condebelt sušenie papiera

sušenie bezkontaktné
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sušenie buničiny

sušenie dreva 

sušenie flotačné

sušenie fyzikálne

sušenie chemické

sušenie impulzné

sušenie infračervené

sušenie mikrovlnové

sušenie nárazom vzduchu

sušenie OptiDry

sušenie papiera

sušenie parou

sušenie plynom

sušenie rozprašovaním

sušenie TAD

sušenie tlakové

sušenie vlákniny

sušenie vymrazovaním
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sušiarne 11 zariadenia sušiace časť sušiaca sušiareň flotačná zariadenia prevádzkové

stroje papierenské sušiareň fluidná

sušiareň infračervená

sušiareň vákuová

sušiareň OptiDry

sušiareň plynová

sušiareň valcová

sušiareň vzduchová

sušina 5 obsah sušiny konzistencia obsah vlhkosti

systém baliaci 11 balenie kotúčov

balenie potravin

systém bezpečnostný 13 bezpečnosť práce

ochrana protipožiarna

systém čerpadiel 11 čerpadlá čerpanie

dávkovanie

systém dopravný 11 doprava

logistika

systém informačný 15 informácie vedecko‐
technické

prenos informácií
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systém kamerový 15 meranie obrazové kamera snímacia

systém kondenzačný 11 kondenzátory zahusťovanie

systém kontroly a riadenia  11 riadenie a regulácia riadenie výrobných 
procesov

systém mazací 11 procesy výrobné údržba

systém merací 11 meranie a regulácia zariadenia prevádzkové

systém millwide 11 systém riadenia procesy výrobné

systém ModulJet 5 skriňa nátoková formácia papiera

hmotnosť plošná

systém monitorovací 11 riadenie a regulácia meranie a regulácia

systém navíjací 11 navíjačky kotúče papiera

systém OptiCoater 8 zariadeni natieracie modernizácia

systém OptiConcept 6 papier LWC kalandrovanie skriňa nátoková

papier novinový natieranie

systém OptiDry 11 stroje papierenské časť sušiaca papiere tlačové

systém OptiDwell 8 úprava papierenského pásu papier tissue

systém OptiFeed 11 časť mokrá optimalizácia

systém OptiLoad 8 kalandre zaťaženie tlakom

systém OptiSizer 8 natieranie jednostranné rýchlosť vysoká
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systém OptiSoft 8 papier tissue

systém OptiSpray 8 natieranie bezkontaktné úprava postrekom

systém OptiStream 11 úprava konečná kotúče papiera

systém ScanChip 1 kvalita štiepok veľkosť štiepok distribúcia 

systém skladovací 11 logistika stohovanie skladovanie papiera

systém TAD 7 through‐air‐drying stroje papierenské papier tissue

systém TrumpJet 5 skriňa nátoková spotreba chemikálií

systém Twister 11 kotúče papiera balenie kotúčov

systém uzavretý 12 cyklus uzavretý odpady tekuté spotreba vody 

systém zberu 2 organizácia zberu papier zberový

systémy regulačné 11 riadenie a regulácia

Š * * * * *

šírka orezaná 11 rezačky šírka pracovná kotúče papiera

šírka pracovná 11 rezačky

šírka stroja 11 stroje papierenské produktivita rýchlosť vysoká

škatuľa lepenková 7 obaly lepenka skladačková lepenky viacvrstvové

škatuľa skladačková 7 skladačky materiál obalový lapenka skladačková

škodcovia 1 hmyz drevo menejhodnotné
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1 živočíchy

škodliviny 1 hmyz drevo menejhodnotné

hniloba

školy technické 15 univerzity vzdelávanie

škrabák dvojitý 11 čepele výmet

škrabák krepovací 11 čepele krepovanie papiera

škrob anionaktívny 5 škrob modifikovaný náboj anionický

škrob kationaktívny 5 škrob modifikovaný náboj kationický

škrob kukuričný 5 kukurica lepidlá lepenka vlnitá

škrob modifikovaný 5 deriváty škrobu škroby škrob aniónaktívny

škrob katiónaktívny

škrob obilný 5 obilniny škrob pšeničný

škrob pšeničný 5 škrob obilný

škrob zemiakový 5 škroby amylóza

škroby 5 glejivá polysacharidy fotosyntéza

štandardizácia 15 normalizácia normy

štatistika CEPI 15 priemysel celulózo‐
papierenský

ekonomika

šťavelany 4 oxaláty zlúčeniny organické štavelan vápenatý
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štiepka drevná 1 hmota drevna štiepkovanie

štiepka zelená 1 ťažba dreva odpady sekanie

zdroje lesné štiepkovanie

štiepkovače 11 príprava štiepok štiepka drevná triesky

zariadenia strojárske štiepka zelená

štiepkovanie 4 príprava štiepok kvalita štiepok

štrbina výtoková 5 skriňa nátoková tok vodolátky rovnomernosť

štruktúra celulózy 3 mikroštruktúra celulóza I stupeň polymerizácie

celulóza II

celulóza mikrokryštalická

štruktúra dreva 1 zloženie dreva hmota drevná bunky anatómia

mikroštruktúra kanáliky živičné

štruktúra vlákna letokruhy

rozmery vlákna

štruktúra firmy 15 organizácia a riadenie 
firmy

reštrukturalizácia

štruktúra lignínu 1 kyseliny lignosulfónové celulóza

zlúčeniny fenolové

štruktúra mikrokryštalická  1 mikroštruktúra celulóza mikrokryštalická
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štruktúra molekulová 1 mikroštruktúra celulóza

hmotnosť molekulová

štruktúra papiera 5 mikroštruktúra anizotropia

stabilita rozmerová

väzba vlákien

štruktúra povrchu 14 mikroštruktúra vlastnosti papiera

vlastnosti povrchové

štruktúra vlákna 1 mikroštruktúra anatómia

topochémia

štúdia rozborová 15 projekty

štúdia výhľadová 15 projekty

T‐Ť * * * * *

ťah papierového pásu  11 stroje papierenské regulácia ťahu papiera

talk mastenec

tambory 11 navíjačky dutinky kotúče papiera

taníny 3 deriváty glukózy estery glukózy fenol

látky extrakčné

tapety 7 výrobky papierenské papier tapetový
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tašky odnosné 7 vrecia a sáčky obaly

tavenina 12 regenerácia chemikálií lúhy biele

regenerácia sulfátová lúhy zelené

ťažba dreva 1 hmota drevná drevo vlákninové výsadba stromov

zdroje lesné surovina primárna

ťažkosti živičné 5 živica škodlivá plstence sušiace

sito papierenského stroja

ťažnosť  14 relaxácia napätia pevnosť v ťahu

vlastnosti fyz.‐mechanické predĺženie papiera

ťažnosť za mokra  14 predĺženie  papiera ťah papierového pásu

tečenie materiálu 14 deformácia krípová deformácia plastická stabilita rozmerová

technika digitálna 15 skenovanie informácie elektronické e‐knihy

technika merania 14 skúšobníctvo metóda merania metodológia

technika výpočtová 15 hardvér dáta elektronické

softvér

technika tlače 9 zariadenia tlačiarenské flexotlač

hĺbkotlač

kníhtlač
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litografia

sieťotlač

tlač digitálna

tlač ofsetová

technológia vytesňovacia 4 proces vytesňovací

tekutina bionická 3 biomasa ligníny biopalivá

hemicelulózy

tekutina varná 4 roztok varný procesy výroby vlákniny hydromodul

tenzidy 5 prostriedok povrchovo 
aktívny

napätie povrchové

surfaktanty

teplota povrchová 6 stroje papierenské časť sušiaca

termodynamika 15 disciplína vedná prenos energie 

výmena tepla

termografia 14 analýza termografická teplota povrchová

lúče infračervené

termogravimetria 14 TGA analýza chemická analýza 
termogravimetrická

analýza kvantitatívna meranie hmotnosti

termolýza 14 reakcie chemické reakcia endotermická analýza tepelná
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termomechanika 15 disciplína vedná fyzika výmenník tepla

termopapiere 7 papier citlivý na teplo papiere špeciálne citlivosť na teplo 

termoplasty 7 polyméry elasticita citlivosť na teplo 

termoset 7 reaktoplast vytvrdzovanie citlivosť na teplo 

terpenoidy terpény

terpentín 1 ihličnany živica drevná

terpény 1 terpenoidy uhľovodíky látky extrakčné živica drevná

tesnenie 11 priepustnosť prienik plynu

prienik tekutiny

testliner 7 kartón strojovo hladený kartón krycí lepenka vlnitá papier zberový

tetrapak 7 obal Tetra Pak obal na nápoje ochrana potravin

textílie netkané 7 tkanina textilná handrovina výrobky sanit.‐ hygienické

tioligníny 4 ligníny várka sulfátová

zlúčeniny síry

titán 1 kovy prechodné

tkanivo rastlinné 1 dreň anatómia

kambium

lyko
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tlač potlač priemysel polygrafický technika tlače

tlak atmosferický  14 atmosféra

tlak hydraulický 14 hydraulika

tlak hydrodynamický 14 hydrodynamika

tlak osmotický 14 osmóza

tlak pary 11 skupenstvo plynné tlak vlastnosti tepelné

TMV 4 vláknina termomechanická

TOC 4 obsah celk. organ. uhlíka

TOCl 4 obsah absorb.  organ. 
halog.

tomografia 14 diagnostika

top‐formery 6 formery časť sitová skriňa odsávacia

topochémia 1 chémia fyzikálna štruktúra celulózy

štruktúra dreva štruktúra vlákna

topoľ 1 populus tremula dreviny rýchlorastúce drevo vlákninové

listnáče

toxicita 14 ochrana zdravia fungicídy

vlastnosti chemické herbicídy
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toxikológia 15 disciplína vedná zlúčeniny chemické ochrana zdravia

tracheidy 1 lúče dreňové letokruhy

transparencia 14 priehľadnosť vlastnosti optické meranie optické

transport 11 doprava

trávovina priemyselná 1 trávoviny kukurica biomasa

trávovina trstinová 1 trávoviny slama

trávovina energetická 1 trávoviny slama kukuričná bioetanol 2. gen.

slama pšeničná

slama trávová

trávoviny 1 surovina alternatívna bagasa bioetanol 2. gen.

vlákna prírodné

tremula 1 osika listnáče drevo vlákninové

trendy 15 ekonomika trhy

trenie 14 vlastnosti povrchové drsnosť kvalita povrchu

tribológia 14 trenie údržba

triedenie  4 kvalita štiepok triedenie jemné separácia

kvalita vlákna triedenie na sitách

plnivá triedenie odpadu
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triedenie štiepok

triedenie tlakové

triedenie vlákien

triediče 11 zariadenia strojárske triedič Bauer McNett hydrocyklóny

triedič bubnový separátory

triedič diskový

triedič doskový

triedič odstredivý

triedič OptiScreen

triedič štrbinový

triedič tlakový

triedič vlákien

triesky 1 nečistoty organické príprava štiepok

trhy 15 ekonomika trendy

trstina cukrová 1 rastlina nedrevnatá

trvanlivosť papiera 14 starnutie papiera vlastnosti fyz.‐mech. papier bankovkový

TRS obsah celkovo 
redukovanej síry 

tržby  15 ekonomika trhy
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tsuga 1 jedľovec ihličnany drevo vlákninové

tuhosť 14 húževnatosť vlastnosti fyz.‐ mechanické pevnosť v ohybe

tuky 11 kyseliny mastné olej mazací

turbidimetria 14 meranie zákalu meranie a regulácia

turbína parná 11 turbíny kompresory

turbína plynová  11 turbíny

turbíny  11 zariadenia strojárske čerpadlá

tvar vlny 11 stroj zvlňovací lepenka vlnitá

tvárnenie 5 formácia sito papierenského stroja

tvárniace jednotky formery stroje papierenské časť  mokrá

tvorba hárku 14 hárkovače skúšanie papiera

tvorba listu papiera 14 formácia papiera  hárkovače laboratória

tvorba peny 5 sito papierenského stroja nátok látky  prostriedok odpeňovací

penivosť

tvrdosť  14 tvrdosť materiálu

tvrdosť vody 14 minerály  voda pitná

uhličitany

U * * * * *
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udržateľnosť surovín a rozvoja 13 návratnosť biodiverzita hmota drevná surovina obnoviteľná

recyklovateľnosť ekológia recyklácia vlákna

ochrana život. prostredia

údržba 11 riadenie výrobných 
procesov

inovácie

zariadenia strojárske rekonštrukcia

údržba preventívna 11 údržba zariadenia strojárske plánovanie

uhličitan bárnatý 1 uhličitany plnivá

uhličitan horečnatý 1 magnezit minerály izolácia tepelná

plnivá

uhličitan sodný 1 soda uhličitany regenerácia sulfátová

tavenina

uhličitan vápenatý 1 vápenec minerály uhličitan vápenatý mletý pigmenty

uhličitany uhličitan vápenatý 
rozpustný

pojivá

uhličitan vápenatý zrážaný

uhlie aktívne 1 uhlie čierne adsorbenty odstraňovanie zápachu

uhlie čierne uhlie aktívne

uhlie drevené 1 látky amorfné uhlie aktívne 

uhlie hnedé 1 palivo fosílne
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uhlík 1 nekovy

uhľovodíky 1 zlúčeniny organické uhľovodíky halogénové alkány

zlúčeniny aromatické metán

polysacharidy

uhľovodíky halogénové 1 halogénderiváty 
uhľovodíkov

uhľovodíky alkylhalogenidy chlorid uhličitý

arylhalogenidy chloroform

vinylchlorid

uhol kontaktný 14 napätie povrchové energia povrchová

uhol zmáčania 14 napätie povrchové zmáčateľnosť

ultrafiltrácia 4 filtrácia membrány distribúcia častíc 

koloidy

osmóza reverzná

ultrazvuk 14 frekvencia meranie ultrazvukom

únava materiálu 14 starnutie materiálu relaxácia napätia

životnosť

upchávky 11 čerpadlá tesnenie

úprava biologická 13 čistenie biologické čistenie odpad. vôd biocídy

úprava kotúčov 8 prevíjanie papiera rezanie kotúče papiera
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vysekávanie

úprava papierového pásu 8 stroje papierenské kalandrovanie kotúče papiera

navíjanie hladenie

rezanie

úprava postrekom 8 úprava papierenského pásu natieranie bezkontaktné postrek

úprava povrchová 8 úprava konečná hladenie papiera hladkosť povrchová

hladenie strojové

kalandrovanie

lakovanie

natieranie

vytvrdzovanie

úprava tekutých odpadov 13 recyklovateľnosť čistenie sekundárne voda odpadová

čistenie terciálne

úprava vody 13 čistenie odpad. vôd meniče iónov

úprava vody biologická 13 čistenie biologické biocídy

mikroorganizmy

usadzovanie  5 sedimentácia akumulácia

úspora tepla 12 izolácia tepelná spotreba tepla
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utierky 7 výrobky sanit. ‐ hyg.

utierky kuchynské 7 výrobky na jednorazové 
použitie

utierky papierové 7 výrobky na jednorazové 
použitie

uvoľnenie papierového pásu 11 stroje papierenské ťah papierového pásu 

uvoľňovanie hárku 14 hárkovanie laboratória

uzolníky 11 zariadenia strojárske triediče odstraňovanie nečistôt

V * * * * *

vákuum 14 meranie tlaku tlak

valec aniloxový 9 valec rastrový potlač flexotlač valec dávkovací

hĺbkotlač

valec dávkovací 6 dávkovanie

valec DuoFormer  6 valec formovací papiere grafické

valec egutérový  6 časť sitová rovnomernosť povrchu

valec formovací 9 formácia rovnomernosť povrchu

kvalita tlače

valec gaučovací 6 časť sitová valec sací

valec glejací 6 stroje papierenské lisy glejacie

valec hladiaci 8 časť sušiaca hladenie
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valec hĺbkotlačový 9 technika tlače hĺbkotlač

valec kalandrový 8 úprava papierenského pásu kalandrovanie

valec lisovací 6 časť mokrá lisovanie

valec navíjací  8 navíjačky kotúče papiera

valec pätkový 6 valec sedlový stroje papierenské

valec rastrový 9 valec aniloxový

valec registrový 6 časť sitová životnosť sita odvodňovanie

lišta odvodňovacia

valec sedlový 6 valec pätkový zariadenia strojárske zóna styčná

časť lisová

valec sušiaci 6 stroje papierenské časť  sušiaca

valec Yankee 6 valec sušiaci papier jednostranne 
hladený

valec zvlňovací 8 stroj zvlňovací profil hrúbky 

vanilín 1 aldehydy fenoly

lignosulfonany

vápenec 1 minerály uhličitan vápenatý

vápno pálené oxid vápenatý vápno hasené

varák diskontinuálny 11 proces diskontinuálny výroba vláknin dávkovanie
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varák Kamyr 11 proces kontinuálny várka natrónová impregnácia 

varák kontinuálny 11 proces kontinuálny výroba vláknin

varák sulfátový 11 výroba vláknin postup výroby vlákniny 
sulfátový

varáky 11 autoklávy zariadenia  prevádzkové

várka alkalická 4 várky hodnota pH

várka biomechanická 4 biotechnológie enzýmy delignifikácia biologická

huby spotreba energie

várka bisulfitová 4 postup výroby vláknin 
bisulfitový

buničina bisulfitová

várka izotermická 4 proces ITC číslo Kappa

viskozita

várka kontinuálna 
modifikovaná

4 proces MCC proces kontinuálny náklady prevádzkové

spotreba chemikálií

várka modifikovaná 4 proces EMCC obsah lignínu

proces ITC číslo Kappa

proces MCC kvalita vlákniny

várka nátronová 4 várka bezsírna delignifikácia natrónová varák Kamyr

várka organosolv 4 vláknina vysokovýťažková kyselina mravčia várka bezsírna
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zlúčeniny organické kyselina octová proces ZAP

várka sulfátová 4 postup výroby vlákniny 
sulfátový

buničina sulfátová

várka sulfitová 4 postup výroby vlákniny 
sulfitový

buničina sulfitová

várka vytesňovacia 4 proces RDH buničina sulfátová

väzba adhézná 14 sily príťažlivé priľnavosť

väzba kníh 7 kníhviazačstvo

väzba kovalentná 1 väzby chemické mostíky vodíkové

väzba vlákien

väzba medzivlákenná 1 väzba vlákien sila príťažlivá

väzba náteru 8 natieranie

väzba vlákien 1 štruktúra papiera väzba kohézna

väzba vodíková 1 mostíky vodíkové štruktúra molekulová bod varu

hmotnosť molekulová

väzba sít 10 sito papierenského stroja tkanie

väzby chemické väzba kovalentná

väzba vodíková

vek stromov 1 vek ťažobný stromy

vek ťažobný 1 vek stromov hmota drevná letokruhy
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suroviny

veličiny fyzikálne 14 číslo Reynoldsovo vlastnosti kart.a lepenky

hmotnosť  objemová vlastnosti papiera

hmotnosť  plošná vlastnosti vláknin

veličiny chemické 14 číslo Kappa procesy výroby vlákniny

hodnota pH

veľkoobchod 15 ekonomika trhy

veľkosť častíc 5 distribúcia častíc triedenie

veľkosť pórov 5 pórovitosť póry

veľkosť štiepok 1 kvalita štiepok systém ScanChip štiepkovače

vetranie  13 prostredie pracovné bezpečnosť práce

vetvy 1 konárovina stromy

veža chladiaca 11 zariadenia prevádzkové chladenie prenos tepla

veža skladovacia 11 zariadenia prevádzkové skladovanie

vibrácie 11 chod papierenského stroja frekvencia

vinylacetát 1 estery kyselina octová

vinylalkohol

vinylalkohol 1 zlúčeniny vinylové vinylacetát
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vinylcelulóza 1 zlúčeniny vinylové éter celulózy

viskoelasticita 14 vlastnosti reologické deformácia elastická

viskóza 4 buničina viskózová xantogenát celulózy xantogenácia

viskozimetre 14 meranie viskozity viskozita

viskozita 14 vlastnosti fyzikálne vlastnosti vláknin

viskozita zdanlivá 14 viskozita efektívna vlastnosti fyzikálne buničina viskózová

vláknina alkalicko‐peroxidová 4 proces alkalicko‐ 
peroxidový

vláknina bielená 4 bieliteľnosť buničina bielená belosť

vláknina biochemická 4 postup výroby vláknin 
biochemický

vláknina chemická 4 buničina

vláknina chemickomechanická 4 vláknina CHMV proces 
chemickomechanický

výťažok

vláknina 
chemickotermomechanická

4 vláknina CHTMV proces 
chemickotermomech.

teplota vysoká

vláknina mechanická 4 proces mechanický drevovina

zmäkčovadlá dreva

vláknina recyklovaná 2 buničina recyklovaná vlákno recyklované recyklácia vlákna

2 vláknina sekundárna

vláknina termomechanická 4 vláknina TMV defibrácia para
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teplota vysoká

vláknina ultravysokovýťažková 4 výťažok vláknina vysokovýťažková

vláknina vysokovýťažková 4 výťažok kvalita vlákniny

vláknina zosvetlená 2 deinking zosvetľovanie vlákniny deinking

papier zberový

kvalita vlákniny

vlákniny buničiny a polobuničiny

vláknina mechanická 

vláknina termomechanická

vlákno anorganické 1 vlákno minerálne vlákno sklenené

vlákno aramidové 1 aramid ochrana voči horeniu

vlákno dlhé 1 hmota drevná bavlna vlákno sulfátové

ihličnany handrovina

vlákno drevné 1 hmota drevná parenchým anatómia

suroviny tracheidy

vlákno krátke 1 listnáče opacita

papiere tlačové potlačiteľnosť

vlákno minerálne 1 vlákno anorganické vlákno sklenené
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vlákno modifikované modifikácia vlákna vlastnosti vlákna

vlákno nedrevné 1 vlákno rastlinné sisal vlákno prírodné

vlákno optické 14 prenos dát káble optické

vlákno papierenské 1 príprava vodolátky výroba papiera

vlákno prírodné 1 vlákno rastlinné hmota drevná stromy

vlákno primárne 1 výroba vláknin výroba papiera

vlákno rastlinné 1 vlákno prírodné hmota drevná stromy

vlákno recyklované 2 papier zberový

vlákno sekundárne 2 výmet

vlákno sklenené 1 vlákno anorganické vlákno minerálne

vlákno slamové 1 vlákno nedrevné vlákno  rastlinné

vlákno textilné 1 vlákno rastlinné bavlna

ľan

konope

vlákno sulfátové 1 buničina sulfátová pevnosť v  ťahu

vlákno sulfitové 1 buničina sulfitová vlákno viskózové

vlákno termomechanické 1 vláknina termomechanická

vlákno uhlíkové 1 kryštály uhlík karbonizácia
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vlákno viskózové 1 buničina viskózová viskóza xantogenát celulózy

vlákna syntetické

vlákno zosvetlené 2 vlákno recyklované zosvetľovanie

vláknovina 1 hmota drevná drevo vlákninové ihličnany

suroviny hmota drevná listnáče

suroviny rastliny bezdrevné

rastliny jednoročné

vlastníctvo 15 vlastníctvo duševné

vlastníctvo súkromné

vlastnosti dielektrické 14 vlastnosti elektrické papier izolačný

vlastnosti akustické 14 vlastnosti fyzikálne vlny zvukové akustika

vlastnosti bariérové 14 vlastnosti fyz.‐mechanické odolnosť voči prieniku 
tekutiny

obaly potravinové

odolnosť voči prieniku 
tuku

vlastnosti celulózy 14 makromolekuly stena bunečná modifikácia celulózy

vlastnosti dreva  14 hmota drevná homogénnosť pružnosť

vlastnosti elektrické 14 vlastnosti fyz.‐mech. vlastnosti dielektrické energia povrchová

vodivosť elektrická

vlastnosti fyzikálne 14 adhézia priľnavosť
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kohézia

hmotnosť objemová

voluminóznosť

vlastnosti fyz.‐mechanické 14 vlastnosti kartónu a 
lepenky

vlastnosti papiera

vlastnosti povrchové

vlastnosti vlákna

vlastnosti vláknin

vlastnosti fyz.‐chemické 14 horľavosť

hustota

vlastnosti chemické 14 acidita

alkalita

hodnota pH

korózia

reaktivita

vlastnosti lignínu 14 obsah lignínu lignín Klassonov

vlastnosti kartónu a lepenky 14 kartóny a lepenky vlastnosti elektrické

vlastnosti fyz.‐ mechanické
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vlastnosti chemické

vlastnosti optické

vlastnosti povrchové

skúšky  kartónov a 
lepeniek

vlastnosti magnetické 14 vlastnosti fyzikálne anizotropia

vlastnosti elektrické

vlastnosti obalu 14 materiály obalové odolnosť voči prieniku 
tuku

ochrana materiálu

odolnosť voči nárazu poškodenie

odolnosť voči prieniku 
vody

stlačiteľnosť

odolnosť voči zborteniu

vlastnosti optické 14 vlastnosti fyz.‐mechanické opacita belosť

transparencia

vlastnosti papiera 14 vlastnosti fyz.‐mechanické anizotropia štruktúra papiera

vlastnosti chemické vlastnosti povrchové zanáška

vlastnosti optické vlastnosti viskoelastické

vlastnosti povrchové 14 makromolekuly štruktúra reťazová polymerizácia

14 štruktúra povrchu adhézia lesk
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odraz svetla úprava papierenského pásu

odolnosť voči oderu zmáčateľnosť

vlastnosti relaxačné 14 vlastnosti fyz.‐ mechanické relaxácia napätia deformácia plastická

vlastnosti reologické 14 miešadlá kvapalina newtonová

viskozita viskozita zdanlivá

vlastnosti retenčné 14 sito papierenského stroja odvodňovanie retencia plniva

retencia vlákna prostriedok retenčný

vlastnosti tepelné 14 vlastnosti fyzikálne stabilita tepelná bod varu

vlastnosti tlačové 14 vlastnosti fyz.‐mech. kvalita tlače

vlastnosti viskoelastické 14 vlastnosti fyz.‐mech. elasticita

vlastnosti reologické plasticita

vlastnosti vlákna obsah vlhkosti chyba vlákna  krútivosť vlákna

kučeravosť vlákna

vlastnosti vláknin 14 stupeň delignifikácie číslo Kappa vlastnosti papiera

výťažok

vlhkosť papiera 14 obsah vlhkosti zariadenie sušiace sušenie

vlhkosť relatívna 14 obsah vlhkosti para vodná teplota

vlhkosť vzduchu tlak
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vlhkosť štiepok 14 procesy výroby vlákniny štiepka zelená 

skladovanie štiepok

vlhkosť vzduchu 14 obsah vlhkosti vlhkosť relatívna

vlna A 8 vlna hrubá

vkna B 8 vlna jemná

vlna jemná 8 vlna B zvlňovanie lepenka vlnitá

vlna ovčia  1 vlákno živočíšné vlákno dlhé

vlna hrubá 8 vlna A zvlňovanie lepenka vlnitá

vlny zvukové 14 akustika

vločkovanie 5 flokulácia príprava vodolátky aglomerácia

voda biela 13 regenerácia vlákien voda odpadová podiely jemné

voda podsitová

voda čerstvá 1 voda povrchová voda prevádzková

voda odpadová 13 čistenie odpadových vôd sedimentácia

voda podsitová 13 stroje papierenské recirkulácia vody časť sitová

voda pracia 11 práčky celulózky filtre

papierne

voda prevádzková 11 zariadenia prevádzkové cyklus uzavretý kvalita vody
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voda recyklovaná 13 voda odpadová kontrola biologická cyklus uzavretý

využívanie spätné

voda spätná 13 voda prevádzková čistenie odpadových vôd

vodík 1 prvky chemické nekovy

vodivosť elektrická 14 vlastnosti elektrické odpor elektrický

vodivosť tepelná 14 vlastnosti tepelné stabilita tepelná

vodivosť zvuku akustika ochrana zdravia

vodolátka 5 papierovina príprava vodolátky mletie odvodňovanie

suspenzia vlákniny zanáška

vodoznak 7 filigrán formácia papiera štruktúra papiera časť sitová

ochrana dokumentov papiere špeciálne

voluminóznosť 14 hustota objemová vlastnosti fyzikálne priepustnosť  meranie hustoty

vosky 1 estery glejenie úprava papierenského pásu

kyseliny mastné impregnácia

vosk montánový 1 vosk syntetický impregnácia

vosky prírodné 1 estery

kyseliny mastné

vosky syntetické 1 vosk montánový impregnácia
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vráskavenie papiera 11 stroje papierenské ťah papierového pásu chyba papiera

vŕba 1 salix listnáče suroviny drevo vlákninové

vrecia 7 výrobky papierenské pevnosť v ťahu

vrecia a sáčky 7 výrobky papierenské pevnosť v ťahu

vrecia a sáčky viacvrstvové 7 výrobky papierenské pevnosť v ťahu

vrecia papierové 7 výrobky papierenské tašky odnosné pevnosť v ťahu

vrecia sulfátové 7 výrobky papierenské pevnosť v ťahu

vrecká papierové 7 sáčky výrobky papierenské

vreckovky papierové 7 výrobky  jednorazové papier tissue

výrobky sanit.‐hyg. papier krepovaný

výrobky papierenské

vrecúška čajové  7 materiály obalové obal potravinový

vrstva bariérová 8 odolnosť voči prieniku 
tekutín

vlastnosti bariérové zušľachťovanie kartónu a 
lep.

odolnosť voči prieniku 
tuku

vrecia papierové

vrstva krycia 8 kartóny krycie liner

obaly potravinové

vrstva náteru  8 natieranie úprava povrchová

vrstva ozónová 1 atmosféra absorpcia žiarenie UV
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vrstva vlnitá 8 lepenka vlnitá vlna jemná lepenka skladačková

lepenky viacvrstvové vlna hrubá

vsiakavosť 14 vlastnosti papiera vsiakavosť tlačovej farby absorpcia

vsiakavosť oleja

vulkanizácia 14 procesy fyz.‐chemické kaučuk

výboj elektrický 14 energia elektrická

koróna

vyfukovanie varáka 11 vyprázdňovanie varáka zariadenia prevádzkové varáky tlak pary

vylúhovanie 11 separácia extrakcia miešadlá 

odvodňovanie procesy výroby vlákniny

výluh čierny výluh sulfátový

výluh sulfátový 4 výluh čierny postup výr. vlákniny sulfát. regenerácia chemikálií

výluh sulfitový 4 postup výr. vlákniny sulfit. AS‐lignín regenerácia chemikálií

výmena informácií 15 informácie elektronické báza dát internet

výmena iónov 13 reakcie chemické výmena aniónov úprava vody

zmäkčovanie vody výmena katiónov

výmeník tepla 11 zariadenia prevádzkové termodynamika

výmet 2 stroje papierenské prietrh papierového pásu papier zberový
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regenerácia vlákien

výnosy 15 ekonomika tržby trhy

vyparovanie 11 skupenstvo kvapalné odparky 

skupenstvo plynné

výpľuvy 13 odpady likvidácia odpadu

nečistoty

vyprázdňovanie varáka 11 vyfukovanie varáka zariadenia prevádzkové varáky tlak pary

výroba buničiny 4 výroba vlákniny buničiny a polobuničiny

výroba energie 12 generátory spaľovanie

kotle energetické turbíny

výroba papiera,kart. a lepenky 6 priemysel papierenský

výroba pary 12 kotle energetické spotreba energie kotle energetické

výroba tepla 12 spotreba tepla

výroba vlákniny 4 priemysel celulózový výroba buničiny

polobuničiny

vlákniny CHTMV

vlákniny TMV

výrobky jednorazové  7 výrobky pre jednorazové 
použitie

výrobky papierenské vreckovky papier tissue
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výrobky sanitárne‐
hygienické

odevy pre zdravotníctvo

plienky detské

uteráky

výrobky kartónov a lepeniek lepenka nasávacia sortimenty kartónov a 
lepeniek

7 obaly sortimenty papierov

škatule lepenkové

výrobky nasávacie 7 lepenka nasávacia sadenice zmáčavosť

výrobky papierenské 7 časopisy sortimenty kartónov a 
lepeniek

etikety sortimenty papierov

knihy 

noviny

výrobky sanitárne.‐hyg.

výrobky pre jednorázové 
použitie

výrobky jednorazové

výrobky samolepiace 7 etikety papier etiketový

výrobky sanitárne‐hygenické 7 výrobky papierenské papier tissue 

vreckovky

odev pre zdravotníctvo
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plienky detské

prestieradlá pre nemocnice

uteráky

výrobky pre inkontinenciu

výrub stromov 1 ťažba dreva surovina primárna

surovina rastlinná

výsadba 1 výsadba stromov pestovanie lesov

udržateľnosť surovín a 
rozvoja

zdroje lesné

výsadba stromov 1 lesníctvo pestovanie lesov zdroje lesné

vysekávanie 8 úprava kotúčov vysekávanie raznicou

úprava papierenského pásu vysekávanie rotačné

vytvrdzovanie 8 úprava povrchová farba náteru hodnota pH

farba tlače žiarenie UV

využívanie spätné 2 recyklovateľnosť udržateľnosť surovín a 
rozvoja

vývoj trhu 15 ekonomika trhy

vývoz 15 export obchodovanie vývoj trhu

vzduch odpadový 13 odpad plynný znečisťovanie ovzdušia
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vzorkovanie 14 skúšanie materiálu laboratória

vzorky papiera 14 skúšanie papiera hárkovanie laboratória

X * * * * *

xantogenát celulózy 1 vlákno viskózové pranie

sírouhlík

xerografia kopírovanie elektrografia

xylanázy 3 enzýmy depolymerizácia

xylém drevný 1 anatómia dreva floém lyko

xylány 1 hemicelulóza

Y * * * * *

Youngov modul pružnosti 14 modul elasticity vlastnosti papiera elasticita dynamika

Z * * * * *

zadržiavanie vody  5 retencia odvodňovanie vlákniny doba retenčná

zahusťovanie 5 odvodňovanie hustota odvodňovanie vlákniny

vodolátka výluh sulfátový suspenzia vláknin

zahusťovanie výluhov 12 odparky odvodňovanie spaľovanie

záhyby 11 zariadenia prevádzkové ťah papierového pásu chyba papiera

zákonodárstvo 15 zákony legislatíva
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zákony 15 zákonodárstvo legislatíva

zalesňovanie 1 pestovanie lesov zdroje lesné

udržateľnosť surovín a 
rozvoja

zanáška 5 suroviny drevo vlákninové

príprava vodolátky

zápach 13 ochrana život. prostredia ochrana ovzdušia

zariadenia baliace 8 zariadenia strojárske balenie kotúčov

zariadenia na spracovanie 
papiera

8 zariadenia strojárske navíjačky

prevíjačky

rezačky

sekačky

zariadenia napínacie 11 zariadenia strojárské ťah papierového pásu

zariadenia natieracie 8 natieranie zušľachťovanie povrchu

zariadenia navíjacie 8 navíjanie kotúče papiera

zariadenia prevádzkové 11 výroba kartónu  a lepenky stroje papierenské

výroba vlákniny varáky

spracovateľnosť papiera zariadenia spracovateľské
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spracovateľnosť kartónu a 
lepenky

zariadenia strojárske

zariadenia regulačné 11 meranie a regulácia procesy výrobné

zariadenia rezacie 8 rezačka kotúčová

rezačka na papier

rezačka pozdĺžna

zariadenia skúšobné 14 laboratória skúšanie kartónu a lepenky

prístroje meracie skúšanie materiálu

skúšanie papiera

zariadenia spracovateľské 8 zariadenia strojárske spracovanie kartónu a 
lepenky

spracovanie papiera

zariadenia strojárske 11 zariadenia prevádzkové dávkovače

formery

kotle

lisy

miešadlá

mlyny

nádrže

natieračky
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nátok látky

navíjačky

práčky

prevíjačky

rafinéry

reaktory chemické

rezačky

sekačky

separátory

sitá

stroje papierenské

štiepkovače

triediče

varáky

zariadenia sušiace 11 sušiarne časť sušiaca sušiareň flotačná

stroje papierenské sušiareň fluidná

sušiareň infračervená

sušiareň vákuová
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sušiareň OptiDry

sušiareň plynová

sušiareň valcová

sušiareň vzduchová

zariadenia tlačiarenské 9 technika tlače flexotlač kvalita tlače

forma tlačová

stroj hĺbkotlačový

stroj ofsetový

zariadenia zlepovacie 8 lepenie stroj lepiaci lepidlá

zariadenia zvlňovacie 8 zvlňovanie stroj zvlňovací fluting

zásobníky 11 štiepky skladovanie

vodolátka zásoby

voda

zásobovanie energiou 12 generátory

turbíny

zásoby dreva 1 skladovanie dreva manipulácia s drevom

zásoby vody 1 nádrže na vodu čerpadlá vodné kvalita vody

zavádzanie pásu papiera 6 stroje papierenské časť sitová rýchlosť stroja
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zber dát 15 báza dát informácie technické

štatistika

zber domáci 2 zber komunálny papier zberový

zber druhotných surovín 2 papier zberový

zber kancelársky 2 papier kancelársky vláknina zosvetlená

zber komunálny 2 zber zmesný

zber zmesný 2 zber druhotných surovín zber komunálny

zberače 13 zberače peny čistenie odpad. vôd

flotácia penová

zdroje alternatívne 1 surovina alternatívna bagasa

surovina netradičná trávoviny

zdroje biologické 1 zdroje prírodné zdroje lesné

zdroje vodné

zdroje lesné 1 pralesy surovina obnoviteľná

stromy

zdroje obnoviteľné 1 biomasa ekológia

fytomasa

dendromasa
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zdroje palivové 1 palivo

zdroje prírodné 1 zalesňovanie

zdroje biologické

zdroje lesné

zdroje nerastné

zdroje vodné

zeolit  1 hlinitokremičitan sodný činidlá prídavné časť mokrá

zhluk vlákien 13 nečistoty organické

zhlukovanie 4 koagulácia čistenie odpad. vôd akumulácia zhluk vlákien

zhlukovanie nečistôt 13 čistenie odpad. vôd energia povrchová

zinok 1 prvky chemické

zirkón 1 prvky chemické

zisk 15 ekonomika výnosy

zjasňovač optický 5 prostriedok zjasňovací vlastnosti optické

zjasňovače 5 aditíva zjasňovač optický belosť

zloženie dreva štruktúra dreva

zlúčeniny alifatické 4 zlúčeniny organické soli organické

zlúčeniny anorganické 4 soli anorganické
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zlúčeniny aromatické 4 zlúčeniny organické aldehydy

alkoholy

estery

fenoly

ketóny

uhľovodíky

uhľovodíky halogénové

zlúčeniny dusíka 4 zlúčeniny anorganické oxidy dusíka

zlúčeniny hliníka 4 zlúčeniny anorganické hlinitany

zlúčeniny chlóru 4 zlúčeniny anorganické chloridy

zlúčeniny halogénové chlorečnany

chlórnany

zlúčeniny chrómu 4 zlúčeniny anorganické chróm

kovy prechodné

zlúčeniny komplexné 4 činidlo komplexotvorné cheláty

chlorofyly

zlúčeniny kremíka 4 kremičitany oxid kremičitý mazivá

zlúčeniny anorganické silikáty
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zlúčeniny kyslíka 4 oxidy zlúčeniny anorganické aldehydy epoxidy

zlúčeniny organické alkoholy peroxidy

hydroxidy

fenoly

kyseliny organické

zlúčeniny organické 4 uhľovodíky zlúčeniny alifatické

zlúčeniny aromatické

zlúčeniny síry 4 ditioničnany síra  redukovaná celková

tiosírany zlúčeniny anorganické

zlúčeniny sodíka 4 zlúčeniny alkalických 
kovov

ditioničitan sodný

dusičnan sodný

hlinitan sodný

hydroxid sodný

chlorid sodný

chloritan sodný

peroxid sodíka

síran sodný

zlúčeniny vinylové 4 vinylcelulóza
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zlúčeniny zapáchajúce 13 znečistenie ovzdušia zápach zlúčeniny síry

zmáčateľnosť 14 namáčateľnosť vlastnosti povrchové energia povrchová

odolnosť voči vode

priepustnosť vody

vlastnosti papiera

zmena farby 14 degradácia

reverzia farby

žltnutie

zmeny klimatické 13 prostredie životné plyny skleníkové otepľovanie globálne

zmršťovanie vlákien 14 vlastnosti vlákna recyklácia vlákien sušenie

zmydeľňovanie 4 reakcie chemické hydrolýza esterifikácia

značkovanie plstencom 14 vlastnosti povrchové hladkosť strana plstencová

značkovanie sitom 14 vlastnosti povrchové strana sitová

znečisťovanie ovzdušia 13 kontaminácia odpad plynný metylmerkaptány

odstraňovanie zápachu síra  redukovaná celková

vzduch odpadový

znečisťovanie pôdy  13 kontaminácia pôdy

znečisťovanie vody 13 kvalita vody čistenie odpad. vôd
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znečisťovanie vzduchu 13 kvalita ovzdušia ochrana ovzdušia prostredie životné

znečisťovanie životného 
prostredia

13 ochrana život. prostredia ekológia

znižovanie emisií 13 ochrana ovzdušia odpad plynný

zobrazovanie digitálne 15 digitalizácia informácie elektronické

zokruhovanie 13 cyklus uzavretý odpad tekutý výroba papiera

zóna mlecia 5 mletie príprava vodolátky

zóna styčná 11 valce lisové lis sedlový

tlak lisovací

zosieťovanie 5 polyméry väzby priečne pevnosť

zosvetľovanie vlákniny 2 deinking vláknina zosvetlená recyklácia vlákna papier zberový

zrážač elektrostatický 13 separátory čistenie odpad. vôd

polyelektrolyty

zušľachťovanie celulózy 3 mercerizácia alkalicelulóza

zušľachťovanie kart. a lepenky 8 impregnácia

natieranie

zušľachťovanie papiera 8 spracovanie a zušľachť. 
pap.

farbenie

impregnácia

nanášanie extrúzne
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natieranie

kalandrovanie

krepovanie

zušľachťovanie povrchu 8 nanášanie postrekom

natieranie

zvarovanie 8 spoje  zvárané spájanie

zväzok cievny 1 hmota drevná floém anatómia dreva

xylém

zvlhčovače 11 úprava povrchu rozstrekovanie obsah vlhkosti

zvlhčovanie 8 úprava povrchu hydratácia obsah vlhkosti

zvlnenie 14 profil vlhkosti rovnomernosť povrchu chyba papiera

zvlňovačka 11 stroj zvlňovací zvlňovanie profil hrúbky lepenka vlnitá

zvlňovanie 8 stroj zvlňovací vrstva vlnitá

fluting

Ž * * * * *

železo 1 prvky chemické

žiarenie 8 radiácia procesy fyzikálne lúče elektrónové

lúče gama
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lúče IČ

lúče laserové

lúče rtg

lúče svetelné

lúče UF

žiarenie rádioaktívne 8 procesy fyzikálne radiácia

žiarenie rtg 8 žiarenie lúče röntgenové

žiarenie UF 8 žiarenie lúče ultrafialové vytvrdzovanie teplom

žilkovanie 14 chyba papiera zanáška vlákien farbivá

živica drevná 1 kanáliky živičné

živica lepivá 1 živica škodlivá ťažkosti živičné

živica syntetická 1 termoplasty nátery

plasty

živica škodlivá 1 stroje papierenské živica lepivá plstence sušiace

sito papierenského stroja

živica tálová 1 živice olej tálový

živice 1 živica drevná kanáliky živičné živica škodlivá

živiny 1 hnojivo
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potraviny

prvky stopové

živočíchy 1 biomasa škodcovia ekológia

životnosť 14 starnutie materiálu rekonštrukcia

údržba

životnosť materiálu  14 starnutie cyklus životnosti

životnosť obalu 14 ochrana tovaru

životnosť papiera 14 starnutie

životnosť sita 11 časť sitová údržba

žltnutie 14 reverzia farby starnutie
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